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Romové v Železném Brodě a sklo
1. Odborný výstup z dotazníkového výzkumu
Výzkum, který proběhl v roce 2021, je součástí projektu „Spojeno sklem!“, jehož
nositelem je Městské muzeum v Železném Brodě.
Dotazovatel: Mgr. Lenka Jůnová, Městské muzeum v Železném Brodě
Zpracovatel výstupu: Mgr. Alžběta Kulíšková

O výzkumu
V roce 2021 probíhal orální výzkum mezi Romy v Železném Brodě, kteří pracují
nebo v minulosti pracovali se sklem. Cílem výzkumu bylo získat informace o skupině
obyvatel, která byla dosud v pramenech a obecném vědomí opomíjená, více ji zapojit
do společenského života ve městě Železný Brod a podpořit její hrdost na vlastní
kulturní dědictví a tradice. V městském muzeu, které shromažďuje doklady místní
historie, nebyla dosud romská komunita nijak zastoupena, přestože její příslušníci ve
městě již po několik generací žijí. Snahou odborných pracovníků muzea je tuto situaci
napravit, k čemuž jako první impuls využili právě projektu „Spojeno sklem!“
Celkem byly provedeny rozhovory s patnácti Romy, čímž byly zastoupeny
všechny starousedlé rodiny. Podařilo se konkretizovat 27 lidí, kteří někdy v průběhu
svého života pracovali v podniku Železnobrodské sklo (ŽBS).
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Budoucí výzkum
Pracovníci muzea plánují po dokončení výzkumu souvisejícího s projektem
Spojeno sklem! s výzkumem o místních Romech pokračovat. Nabízí se úkol zmapovat
historii Romů v Železném Brodě od počátku – tedy, kdy se první Romové v Brodě
objevili? Byli usedlí, nebo kočovali po okolí? Byli mezi místními Romy oběti holocaustu?
Zatím se zdá, že mezi tzv. starousedlíky (jak místní Romové sami sebe vnímají) jsou
pouze rodiny, které se do Železného Brodu přistěhovaly z východního Slovenska v
generaci rodičů, nejvýše prarodičů. Žijí ve městě nějací Romové s hlubšími kořeny?
Dále je třeba zabývat se tradicemi a zvyky místních Romů, jejich způsobem života,
vztahem k většinové společnosti apod. Výzkum by se měl v budoucnu vztáhnout i na
Romy, kteří žijí ve městě teprve krátkou dobu. Odkud přišli? Jaké byly jejich důvodu k
přestěhování se do Železného Brodu? Čím se zabývají? Jak vnímají svou historii a
starousedlé Romy?

Zjištění z výzkumu obecná
Z provedeného výzkumu, který se soustředil na vztah místních Romů ke sklu,
vyplynulo už nyní několik zajímavých zjištění, které se sklem nesouvisejí. Především to,
že místní romská komunita je rozdělena na dvě skupiny – na starousedlíky a nové
přistěhovalce, přičemž tyto dvě skupiny spolu nejsou v podstatě v žádném kontaktu.
Starousedlí Romové na nově příchozí Romy nahlížejí mnohdy negativně a s předsudky.
Viz citace z výzkumu: „My se s nima nestýkáme. Pozdravíme se. Všechno jsou to rváči.
Všichni bydlí u Pytlíčka u autobusáku. To jsou všechno přistěhovalci. Nám tady dělají
ostudu. My s každým vycházíme. Oni když někam přijdou, tak dělají bordel.“ „Teď je
tady strašně moc nových lidí a ty neznáme.“ Ale spíš jsou tady novější, kteří se
přistěhovali odněkud. S těmi se zase moc neznáme.“
Z rozhovorů byla patrná hrdost místních starousedlíků na to, že ve městě žijí již
dlouho a jsou zde dobře přijímaní. („Dnešní mladí Rómové v Železném Brodě jsou více
spojení s bílými, s Čechy, než třeba v Semilech. Jsou zde rodiny, které tady žijí
hromadu let. Dám příklad: rodina Samkových je tady známá a děti jsou tady
vychovávány od malička a jsou uznávané…“). Respondenti toto vnímají jako výsledek
svého bezproblémového způsobu života, že jsou přátelští a že se přizpůsobili.
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Starousedlí Romové jsou si vědomi svého romství a neskrývají ho, zároveň mu ale,
až na naprosté výjimky, nepřikládají větší váhu. Jen menšina mluví, nebo alespoň
rozumí romsky (jeden se to dokonce naučil sám). Často zmiňují, že romštinu ovládali
1
jejich rodiče, ale své děti (respondenty) už ji neučili. („U nás se mluvilo východňarsky,
máma s tátou se bavili cikánsky, když se hádali“ „Nás nějak nevychovali po cikánské
stránce…“ Otázka: „Myslíš, že je možné, aby byl Rom hrdý na to, že je Rom?“ Odpověď:
„Samozřejmě. Mně je i líto, že se za to někdo stydí. Někdo si vymýšlí třeba, že je ze
Španělska. Když je tmavší, tak se za to stydí. Rom má co dát.“).

Jan Časár (na kapotě)
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Jako východňarština je označován dialekt z východního Slovenska.
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Většina respondentů má osobní zkušenosti s rasismem, ale až na jednu výjimku
všichni popisují, že v Železném Brodě se s ním nesetkávají buď vůbec, nebo zcela
nepatrně. Téma diskriminace je vždy velmi citlivé a je znát, že především zástupci
mladší generace se jím zabývají a hledají cesty, jak většinové společnosti dokázat, že
jsou stejní jako ostatní („S diskriminací se potkal až v této době. V minulé době ne.
Většinou od lidí, kteří mi nesahají ani po paty. To je zajímavé, co? Vždy se ozvou ty lidi,
co ti nesahají ani po paty“ „Češi většinou nadávají na cikány, ale když se podívají sami
na sebe, tak jsou někteří ještě horší.“ „Každý Rom, jestli je světlý, nebo má zelené oči,
nebo černé, tak si to období prožije.“ „Teď asi úplně ne, ale hodně se to stává, že lidi tak
koukají… Ono je to těžké vysvětlit, když nevíš, co si lidi myslí, ale poznáš, když na Tebe
někdo kouká jakoby skrz prsty.“ „Každý koukal na to, že jsem Rom, a ne na to, že umím
kreslit nebo že se chovám hezky. Viděli jenom, že jsem Rom. Bylo to pro mne těžké.“
Otázka: „A tady v Brodě si zachytil někde nějaké narážky?“ Odpověď: „Právě ne, tady
je to všem jedno.“ „Když pozná člověk člověka, jestli je cigán nebo není cigán, a víš, že
je to hodný člověk, už to bere úplně jinak.“). Důležité je zjištění, že v oblasti sklářské
výroby, především v podniku ŽBS, kde většina dotazovaných pracovala, se Romové
s diskriminací a rasismem v podstatě vůbec nesetkávali. Až na jednu výjimku všichni
popisují místní kolektiv jako skvělý a své spolupracovníky také.
Zajímavou otázkou výzkumu bylo pojmenování romského etnika. Oficiálně se od
roku 1971, kdy se poprvé konal mezinárodní romský kongres, používá označení Rom
a je považováno, především od většinové společnosti, za spisovné a nepejorativní
označení daného etnika. 2 Nicméně se s tímto pojmenováním neztotožňují všechna
romská etnika (ve světě), ale ani někteří místní Romové. Většina z nich vnímá označení
Rom v pozitivním slova smyslu a vnímá, že většinová společnost ho takto používá.
Romové ale sami sebe takto obvykle neoznačují a dávají přednost slovům cigán, občas
cikán. Naopak tato pojmenování od většinové společnosti obvykle vnímají negativně,
nicméně vždy záleží na tom, v jakém kontextu je toto označení použito („záleží, od
koho to zazní“). Rozdíl v pojmenování cigán a cikán je poměrně zásadní. Zatímco to
první je obvykle nepejorativní, to druhé Romové často vnímají negativně, protože ho
spojují s krádežemi či lhaním („Myslím si, že když se řekne, že je někdo cikán, tak to
znamená, že krade. Mám rád Rom nebo Cigán“ „Často, když někdo řekne cikán, tak to
Romové opraví na cigán“ „Správně je Rom a žádnej cigán, cigán je pořád nadávka“
„Mně uráží Rom“). Ani v tomto bodě však nebyl názor dotazovaných jednotný.
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Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Romov%C3%A9.
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Zjištění z výzkumu spojená se sklem
Hlavním poznatkem výzkumu je především to, že zřejmě v každé ze starousedlých
rodin je několik členů, kteří se sklem pracovali nebo dosud pracují. Jak velké je
procento sklářů mezi místními Romy však není možné zjistit bez dalšího výzkumu,
neboť statistické údaje chybí a současný výzkum nebyl zaměřen na celou romskou
komunitu, ale pouze na ty, kteří mají se sklem něco společného.
Většina respondentů pracovala v podniku Železnobrodské sklo (dále jen ŽBS);
někdo celý život, jiný po kratší období. Až na výjimky však nikdo sklo nestudoval ani se
mu nevyučil. (Tato zjištění se netýkají mladší generace; z ní byli osloveni lidé spojení se
sklářskou školou – tedy její absolventi a jeden současný student). Všichni respondenti
na práci v ŽBS rádi vzpomínají (mezi respondenty se vyskytla jen jedna výjimka).
Obvykle si pochvalují kolektiv a atmosféru a většinou i samotnou práci („Kolektiv byl
totálně skvělý, i když různorodý, věkově, ale jinak skvělý.“ „Můj mistr byl skvělý chlap.“
Otázka: „Bavilo Vás to v ŽBS?“ Odpověď: „To je jasný, nejlepší práce, co jsme měli.“
Otázka: „Fakt?“ Odpověď: „My jsme dělali dvanáctky, ranní a noční. Kolektiv byl
výborný. Všechno perfektní.“ „Bylo to dobře ohodnocené“ „Tam se nerozdělovalo, že
je to dělník nebo nějaká panička z kanceláře. To neexistovalo.“).
Většina respondentů vnímá sklo jako přirozenou součást svých životů, nicméně
obvykle se jím zabývala pouze z pozice svého zaměstnání, ale hlubší vztah si k němu
nevybudovali. Svůj volný čas sklu obvykle nevěnují, a minimálně dva respondenti si ani
nebyli vědomi, že se ve městě stále nacházejí sklářské dílny. Samostatnou kapitolu
tvoří umělecké sklářství, kde se respondenti rozdělili téměř rovnoměrně na tři skupiny.
Tu první tvoří ti, kteří se o sklo nezajímají a neznají ani nejslavnější železnobrodská
jména (jako dvojice Libenský–Brychtová). Druhou pak lidé, kterým tyto základní
znalosti nechybí, ale umělecké sklo je nijak neoslovuje. Třetí část je zastoupená
především mladšími respondenty, kteří se o umělecké sklo zajímají hodně až
intenzivně, ale i oni spíše z hlediska technologie než výtvarné kultury.
Většina respondentů ráda navštěvuje městské sklářské slavnosti Skleněné
městečko, sleduje výrobce a nabízené zboží a někteří navštěvují i otevřené sklářské
dílny, ale to je spíše výjimkou. Nikdo z nich není návštěvníkem místního muzea. Většina
v něm ani nikdy nebyla.
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2. Medailony
DUŠAN ŠARAJ
„Všechno sklo mám rád, kdybych mohl, měl bych ho tu všude.“
Dušan Šaraj se narodil v roce 1965 a celé dětství prožil u polských hranic v obci
Habartice na Frýdlantsku. Oba rodiče pracovali v zemědělství a Dušan je měl
následovat. Rozmýšlel se, zda být zootechnikem či opravářem zemědělských strojů,
ale osud to nakonec zařídil jinak. V roce, kdy Dušan dokončil základní školu, jeho otec
zemřel a Dušan musel nastoupit do práce, aby pomohl matce s výchovou tří mladších
sester. Krátce na to se rodina přestěhovala do Železného Brodu, odkud maminka,
rozená Makulová, pocházela. Dušan zde nastoupil do podniku ŽBS, ale ještě chvíli
trvalo, než se začal věnovat sklu. Nejprve totiž pracoval v Líšném s umělými hmotami:
„Dělal jsem na lisu záponky do vlasů, hřebeny, berušky na gumičky, sponky, motýlky
a náramky“. Pracovat v podniku ŽBS a nesetkat se se sklem však bylo zhola nemožné,
a tak se i Dušan seznámil s několika skláři a přešel do sklářské výroby.

Dušan Šaraj s jedním ze svých
sbírkových předmětů
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Začínal jako leštič u Hanuše v Líšném. „To mě bavilo,“ vzpomíná. Po nějaké době
přesídlil na brusírnu, kde brousil lustrové ověsky, ale, jak říká, „tam to bylo strašné“.
Naštěstí se zamiloval do své budoucí ženy Jany, opustil ŽBS a následoval ji do podniku
Kolora, kde strávil mnoho pracovních let. Do ŽBS se později vrátil, ale pouze na dva
roky. V podniku se už necítil dobře, „protože tam dělala hromada komunistů. Tam
dělali samí komunisti a samí udavači a samí bonzáci. Fakt! A to jsem nemohl
rozdýchat. Několikrát jsem se tam pohádal a pak jsem šel pryč.“
Dušan Šaraj je velkým milovníkem skla, především toho historického. Obdivuje
vázy Stanislava Libenského i Aloise Meteláka, má rád figurky od Jaroslava Klápštěho a
od Jaroslava Brychty či rytiny Miroslava Lubase. Železnobrodský svátek skla
Skleněné městečko je pro něj významnou událostí a také příležitostí k nákupu nových
figurek, ať už na bleším trhu, nebo přímo od výrobců. Stále doplňuje svou sbírku skla.
V současné době je v důchodu.

Dušan Šaraj s
manželkou Janou
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GABRIEL MAKULA
„Bavilo mě to; kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám.“
„To byly takový zlatý časy v Železném Brodě.“
Gabriel, zvaný Gabi, se narodil v roce 1954 v Malčicích na východním Slovensku.
S rodinou se přistěhoval do Železného Brodu v roce 1963 poté, co si zde otec našel
práci v komunálních službách. Makulovi se svými devíti dětmi žili dlouhá léta ve mlýně.
Gabriel se vyučil klempířem v Liberci, v roce 1984 se oženil a se svou ženou Alžbětou.
Žijí už přes 30 let na „Pandě“. Oba se celý život věnovali sklu. Nicméně Gabriel po
vojně nejprve nastoupil do podniku Kolora, ale už po třech letech přešel do ŽBS na
pozici mačkáře. I když ŽBS po patnácti letech opustil, u mačkářství zůstal a postupně
pracoval v Alšovicích a na Pelechově, kde byl zaměstnán jako jeden z mála, který uměl
pracovat na stroji s tzv. bočním pichem. Gabriel je nyní už v důchodu, ale pořád
pracuje. Manželka Alžběta ketluje ověsy na lustry.

Gabriel Makula během rozhovoru
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Líbila se mu práce mačkáře? „No jistě, to byla dobrá práce a dalo se vydělat. Ale
byla to rasovačka a už bych to dělat nechtěl. Tady byla pec, takhle já jsem seděl. Tady
byla mašina přede mnou a to jsem dělal ručně. Takže, tu tyč jsem si musel vzít,
olíznout, udělat takovej šmelc, jak se tomu říká, takhle nahodit… a už jsem jel. … Takhle
mi ruka… ššš… a jeden za druhým.“ Během svého působení v ŽBS zaučil Gabriel řadu
nových zaměstnanců, ale, jak přiznává, jako správný sklář si fígle, jak seřídit stroje,
nechával pro sebe. „Prostě já jsem ho naučil, co má udělat, základ jak seřídit kaplíky,
odtahovat, a pak jsem mu řek´: ‚A na ty vychytávky si musíš přijít sám‘. Na to přijde,
jestli bude šikovnej, tak na to přijde. Nebude, skončí…“
Sklo se Gabrielovi dostalo pod kůži, ale na skleněné výrobky si už moc nepotrpí.
„Takový ptákoviny. Všechno jsem to vyházel, že jo. Teď to je cenný. Já toho doma měl
a mám hovno.“. Zajímá ho však sklářské dění a se zájmem sledoval například
nedávnou výrobu sarkofágu pro dánskou královnu, který vznikal ve sklářském studiu
Zdeňka Lhotského na Pelechově.

Během rozhovoru s
„Gábim“ Makulou se jeho
manželka, sestra a
sousedka věnovaly
domácí práci se sklem ketlovaly ověsy na lustry.
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JAN ČASÁR
„Studium bylo skvělé, skvělá práce, skvělí lidí, skvělý kolektiv…“
Jan Časár se narodil v roce 1983 v Železném Brodě, kde jeho rodina žije už několik
generací, a tak není divu, že jeho život byl už od dějství spjat se sklem. Oba rodiče
pracovali v ŽBS, otec dlouhá léta míchal sklářský kmen a matka pracovala na zdrhu,
což byl, jak Jan vysvětluje, „dřevěný rámeček, na kterém byly provázky a na nich perly.
Perly se máčely v různých barvách a pak se musely zdrhat z těch provázků a nějak
zavázat.“ Se sklem pracovala i Janova starší sestra a nakonec i Jan. Přestože nejprve
se tomu nejprve pokusil vyhnout a vyučil se v Turnově kuchařem-číšníkem. Nakonec
mu to ale nedalo a v Jablonci nad Nisou se vyučil foukačem technického skla. Studium
ho bavilo: „Zajímalo mě sklo, design a ty výrobky. Já tam už od začátku vzkvétal, byl
jsem hodně vepředu vůči ostatním. A ti mistři a kantoři, kteří tam byli!“

Jan Časár sám sebe považuje především
za „rastu“.
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Hned po škole Jan nastoupil do firmy Liglass, kde mačkal u kahanu skleněné
butlety (kamínky do různých náušnic a broží). Práce mu však moc neseděla, protože si
připadal jen jako náhrada stroje, a proto po půl roce přešel do ŽBS, kde pod oblíbeným
mistrem Vokáčem brousil na automatickém brusu. Dodnes rád vzpomíná na dobrý
kolektiv, který se v ŽBS zformoval. Byl „totálně skvělý, i když různorodý, věkově, ale
jinak skvělý.“ Když v ŽBS skončila výroba, znamenalo to konec i pro Jana a sklo. Spolu
s bratrancem začali pracovat ve slévárně, postupně se vypracovali a nyní má každý
z nich vlastní firmu. Jan se věnuje hned mnoha činnostem najednou, nejvíce však
konzervováním různých starých předmětů. „Já rád oživuju staré historické věci. Má to
pro mě větší hloubku než sériově leštit koncovky na výfuky či různé kličky
a
rámečky, co máte v autě. To mě nebaví. Radši vezmu nějakou starou rezivou kliku
a udělám z ní topku.“
Jan byl doma sklem obklopený odjakživa a má ho rád. Také ho baví umění a design
a sleduje zdejší uměleckou sklářskou scénu: „Třeba Zdeněk Lhotský – to je
celosvětový umělec a je to prostě frajer.“ Má rád Skleněné městečko a vůbec – je to
kovaný brodský patriot, ale není úplně nadšený tím, jak se město vyvíjí: „Já pamatuji,
když tu v létě lítali rackové, azurové nebe, všude krásně zeleno, obrovské stromy
u autobusáku, naproti obrovské lípy. Tam, jak je vjezd, tam byla obrovská lípa a teď
tam není nic. To bylo nádherné.“

Jan Časár starší při
práci v podniku
„Železnobrodské
sklo“. Na obrázku
vlevo manipuluje
s pytli korálků. Na
obrázku vpravo při
práci na tzv.
„kmenárně“.
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JOSEF HAVRILA
„Chci být šťastný a malovat. To je jediné, co chci.“
„Sklo pro mne bylo tajemství. Teď ho objevuji a snažím se to nějak
uchopit.“
Josef Havrila je zástupcem nejmladší sklářské generace v Železném Brodě.
Narodil se v roce 2004 v Chomutově v rodině, která pochází z východního Slovenska.
Nějakou dobu pak žil v Mostě a v roce 2018 se s matkou a mladším bratrem
přestěhovali do Tanvaldu. Důvodem stěhování byla i snaha dostat se blíže k nějaké
střední umělecké škole, kterou chtěl Josef navštěvovat. Po průzkumu možností
a návštěvě několika škol v rámci dnů otevřených dveří se nakonec rozhodl pro
železnobrodskou sklářskou školu a obor Malba na sklo. A svého rozhodnutí rozhodně
nelituje. Jak říká, škola na něj silně zapůsobila nejen svou uměleckou atmosférou,
ale i proto, že na ní necítil žádné napětí v souvislosti s jeho romstvím. I to se mu po
nástupu potvrdilo. Tak, jako mnoho jiných místních Romů, i on se v Železném Brodě cítí
dobře a s rasovými předsudky se, na rozdíl od zkušeností z předchozích bydlišť,
nesetkává.

Josef Havria se zachytil během kresby uhlem
v ateliéru Střední uměleckoprůmyslové školy
sklářské v Železném Brodě.
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Josefa od malička lákalo umění a rodiče ho v tom podporovali. Ačkoliv doma se
setkával spíše s keramikou, jeho babička sbírá broušené sklo. „Má velikou skříň
s všelijakými vázami a skleničkami – to pro mne byla taky inspirace“. Mezi svými
předky ví minimálně o dvou malířích a i jeho maminka se ráda věnuje malování. Josefa
už na základní škole oslovovalo, kromě malování, i sklo: „Na internetu mě bavilo
sledovat, jak na huti dělají objekty ze skla, nebo mě zajímalo broušení skla, a jak se
tvoří. Z ničeho se dá udělat něco – ta myšlenka se mi líbila odjakživa.“
Ve škole je spokojený, i když denně dojíždí a přichází tak o volný čas. Doslova říká:
„Já se do školy těším, i když musím vstáva t brzo. Těším se, že přijdu do té školy,“
a dodává: „Líbí se mi tam a navíc to tam hezky voní. Terpentýny a tak. Ta umělecká
atmosféra mě ovlivňuje, ať už tím, že procházím školou a všude jsou umělecká díla –
výrobky studentů, tak lidmi, které potkávám. Na škole je hromada lidí s uměleckým
zaměřením a každý je jiný. Podle mně se učím a vyvíjím díky atmosféře v té škole.“
Josef studuje malbu na sklo, ale zajímají ho všechny obory a dobrovolně už
vyzkoušel broušení skla a láká ho huť. Rád by vyzkoušel všechno – uvidíme tedy, kam
ho jeho budoucnost zavede. „Chci to nechat osudu,“ říká.

Josef Havrila si
prohlíží výstavu
skleněných objektů
v Městském muzeu
v Železném Brodě.
Skleněné objekty
vznikly v rámci
sklářského
smpozia LSD 2021.
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LUCIE PELIKÁNOVÁ
„Když tady to ŽBS fungovalo, tak tady bylo veseleji.“
„S korálkama jsme si hráli všichni.“
Lucie se narodila v roce 1989 v Železném Brodě do staré brodské rodiny
Časárových. Vyrůstala společně se čtyřmi dalšími sourozenci, z nichž většina někdy
pracovala se sklem. Není divu, když oba jejich rodiče byli zaměstnaní v ŽBS, otec jako
míchač sklářského kmene a matka u korálků na tzv. zdrhu. Se sklem pracovala i řada
strýců a tet z rodiny Šarajových a Farbárových. Lucie vzpomíná, jak chodili otci naproti
do ŽBS, když mu končila práce, a čekali na něj na vrátnici. „Musím říct, když tady to
ŽBS fungovalo, tak tady bylo veseleji,“ říká. Vybavuje si také spoustu skleněných
výrobků, které doma měli – některé běžně používali (například popelníky, náramky,
náušničky) a jiné byly na ozdobu. „Měli jsme takové ty ptáčky, hutně tvarované, a měli
jsme ryby. Máma toho měla plnou stěnu,“ vzpomíná, „koukali jsme na ně, taky jsme si
s nimi hráli. A mamka nadávala, protože jsme to mohli rozbít.“ Na rozdíl od svého
bratra se ale Lucie nerozhodla studovat na sklářské škole, která ji tehdy nelákala.
„Když jsem byla malá, všichni měli zvláštní styl oblékání. Bylo to hezké, mně se to
strašně líbilo, ale nelákalo mě to. Dneska už tak ty děti nechodí, jsou normálně
oblečené, dřív ne.“

Lucie Pelikánová má
sbírku designových láhví
s alkoholem od místní
sklářské firmy.
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Sklu se ale Lucie nakonec nevyhnula. I když se učila na prodavačku, tak si jako
matka dvou malých dětí začala přivydělávat domácími pracemi se sklem. To jí baví
a těší se, až její druhý syn začne chodit do školky a ona se znovu vrátí k navlékání nebo
zdobení. Sklo také patří k častým dárkům, které vybírá pro své blízké – nejraději
nakupuje v prodejně DETESK: „Tam vždycky kupuji ty flašky s číslem, a pak je dám
někomu k narozeninám, chlapům, třeba rum, slivovici, vodku, cokoliv. Ono to vypadá
hezky.“

Lucie Pelikánová
bydlí v těsné
blízkosti SUPŠS.
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ONDŘEJ FARBÁR
„Baví mě to se sklem“
„Ale žádná sranda to nebyla, korále navlíkat. Ale vyzkoušet se má
všechno, že jo…“
Ondřej se narodil v roce 1981 v Českých Budějovicích, ale v dětství často pobýval
u babičky ve Slané u Semil. Oba jeho rodiče pocházeli ze Slovenska a oba se se svými
rodiči přestěhovali do Čech. Ondřejova manželka pochází ze Železného Brodu, kam se
za ní Ondřej přistěhoval. Ondřej se vyučil kuchařem-čísníkem, ale už kolem roku 2000
nastoupil do ŽBS, kde se poprvé profesně potkal se sklem. Víc než dva roky pracoval
u brusu, kde ve čtyřčlenném týmu brousili sluníčka. „To byla těžká práce. Dělalo se na
tři směny a dělalo se úkolově. Bylo to docela těžké, pokud nám nedržely korále na
aparátu a brus nebo leštička to strhla, tak si člověk moc nevydělal.“ Později přešel na
mačkárnu, kde vydržel devět let až do konce podniku. Ani pak práci se sklem neopustil
a nastoupil do firmy DETESK, kde se věnuje přípravným pracím pro ostatní skláře.

Ondřej Farbár při
práci v Detesku.
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Práce ho baví: „Kdyby mě to nebavilo, tak bych tam nebyl,“ říká. V ŽBS pracovala
i Ondřejova žena a společně také zkusili doma po večerech navlékat korále na
přivýdělek. „To se dělalo a počítalo na svazky, musel jste toho udělat hromadu. Tak
jsme to vyzkoušeli, asi dva měsíce. Za měsíc jsme si vydělali tisíc korun.“
Ondřej má sklo rád, ale především v rámci své práce. „Ono je to hezké,“ říká „ale po
třinácti letech vám to už přijde jako normální práce“. Skleněné městečko si ale ujít
nenechá a rád sleduje, jak na něm skláři předvádějí své řemeslo.

Eva Samková, matka
Jana Časára a Lucie
Pelikánové, tchyně
Ondřeje Farbára při
práci na tzv. „zdrhu“.
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VOJTĚCH MAKULA
„Já jsem tenkrát moc nedělal, největší výplata byla 11 korun.“
„Člověk u toho seděl a bylo horko.“
Vojtěch Makula se narodil v roce 1963 ve slovenských Michalovicích, ale už když
mu byly dva roky, přestěhovala se jeho rodina do Železného Brodu za otcem, který zde
našel zaměstnání. Rodina Makulových patří k největším romským rodinám ve městě.
Vojtěch vyrůstal s osmi sourozenci, z nichž někteří se také věnovali sklu.
Vojtěch má za sebou poněkud divoké mládí a díky problematickému chování ani
nebyl připuštěn k závěrečným zkouškám na jabloneckém bižuterním učilišti. Nicméně
školu absolvoval celou a s ní i povinné praxe v místním ŽBS. Není tedy divu, že jeho
prvním zaměstnavatelem bylo právě ŽBS, kde v roce 1978 nastoupil na pozici
mačkáře.

Vojtěch Makula ve své oblíbené
hospodě „U Kašťáků„.
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Nejprve mačkal korále na ručním mačkadle (tzv. Kopalově) a později na částečně
automatizovaném stroji, tzv. Maturově mačkadle. Sám ale nyní uznává, že zrovna
vynikajícím pracovníkem tehdy nebyl a jeho problémy vyústily v roce 1982, kdy se
s několika kamarády rozhodl nedovoleně opustit republiku. Na udání místního občana
byla skupina zadržena hned na polských hranicích a Vojtěch strávil tři roky ve vězení.
Po návratu se vrátil do ŽBS a brzy z mačkárny přešel k dopravě: „Vozili jsme
z mačkárny korále, lustry, tam byly ještěrky… to mě bavilo víc než na mačkárně“. I po
letech na tuto práci rád vzpomíná: „To byl výborný kolektiv. Já jsem problémy jako
cigán neměl. Ještě do dneška se scházíme, s Přémou, Hlubujdou, Píšťalkou… chodíme
do hospody.“ Byl u toho, když v ŽBS končila výroba a pomáhal s vyklízením prostor.
„Zbytečné železo šlo do sběru, mašiny se prodávaly, v té době se moc už nemačkalo.
Co nešlo na odbyt, šlo do kovošrotu, asi do Liberce nebo kam. Nevím, nás to
nezajímalo.“
Po skončení provozu ŽBS už Vojtěch se sklem nepracuje, stále ho však má rád
a také si uvědomuje jeho hodnotu. Jak říká: „Figurky? Tak ty jsou krásné! Kdybych jich
měl padesát, tak je můžu slušně prodat.“

Vojtěch Makula
(ve dřepu
s brýlemi) při
společném
výletě se ŽBS.
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LADISLAV ŠAMKO
„Skla bylo doma docela dost, ale nikdy mě nenapadlo, že s ním
jednou budu pracovat.“
Narodil se v roce 1971 v Trutnově, kam jeho dědeček přišel ze Slovenska po druhé
světové válce. Prarodiče z obou stran pocházeli z malé chudé obce na východním
Slovensku, kde se také Ladislavovi rodiče seznámili. Dědeček z otcovy strany přišel do
Čech za druhé světové války jako partyzán a po jejím konci dostal finanční odměnu, za
kterou tu mohl pro svou rodinu pořídit dům. Prarodiče z matčiny strany se do Čech
přestěhovali za lepším živobytím, děda pracoval jako pekař a babička byla telefonní
spojovatelkou. Ladislavův otec pracoval jako svářeč u dráhy a za zaměstnáním se
přistěhoval na Malou Skálu. Ladislav toho ví o své rodině opravdu hodně a není divu, je
totiž velkým milovníkem historie a té romské se věnuje především. Se svými přáteli
také před několika lety sepsali historii Romů.

Ladislav Šamko při
práci se sklem
v Detesku
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Nikdo ze Šamkovy rodiny nikdy se sklem nepracoval a i Ladislavovo setkání se
sklem byla náhoda. Nebo spíš osud, jak Ladislav sám věří a říká: „Vždy, když se něco
stane nebo se někam dostanu, tak to je osud. Prostě se to tak mělo stát a neovlivním
to“. Ladislav se vyučil truhlářem, ale první zaměstnání získal v Liglassu v Líšném, kde
začal brousit šatony. „Nebylo to tam špatné,“ vzpomíná, „pracovalo se mi tam docela
dobře. Třeba jsem nalepoval kameny, které se připravovaly na broušení, do měkké
umělé hmoty. Byl to vlastně takový talíř. Na tom talíři se to rozložilo a pak to šlo do
broušení.“Jenže provoz byl ještě před rokem 1989 zrušen a Ladislav přešel do Semil,
kde uplatnil svůj původní obor a začal vyrábět rakve v rakvárně. Když i tuto továrnu
zrušili, emigroval se svou rodinou do Kanady. „Když přijdete jako emigrant, tak musíte
vzít jakoukoli práci,“ říká, „takže jsem dělal třeba kamenné zdi, pak jsem spravoval
golfové hřiště a podobně“. Z rodinných důvodů se však po čase vrátili do Čech, a i když
tehdy by raději v Kanadě zůstali, dnes už o odchodu neuvažují. Tři dospělé děti
Šamkových už zde zapustily kořeny a bez nich by se jim odcházelo těžko. Ladislav se
po návratu do Čech vrátil ke sklu a našel si práci ve firmě DETESK, kde pracuje dosud,
a je spokojený.
Přestože z celé Šamkovy rodiny je Ladislav první, a zatím jediný, kdo pracuje se
sklem, sklo jej obklopovalo už v dětství, kdy bylo přirozenou užitkovou i okrasnou
součástí jeho domova. „Doma sklo bylo, u dědka, u babky. Pamatuji si na hodně starý
lustr. Bylo to mosazné kolo a na tom byly tyčky a na konci byly ještě dokola barevné
kuličky.“ Ladislav má sklo rád, ale více ho zajímá to starší a užitkové, a ještě víc
technologie výroby. Vyhledává na internetu videa, kde se seznamuje s výrobou
různého typu skleněných výrobků. Rád také navštěvuje Skleněné městečko.

Ladislav Šamko při
práci se sklem
v Detesku
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FILIP BEZSTAROSTA
„V podstatě jsem si myslel, že k tomu budu předurčený. Celá
rodina, rodiče i bráchové, všichni byli ve skle“.
Filip se narodil v roce 1993 v Železném Brodě do rodiny těsně spjaté se sklem.
Jeho rodiče i starší bratři se sklem pracovali. Otec jezdil v ŽBS s ještěrkou, matka
pracovala tamtéž jako kontrolorka kvality. Filipovi bratři Martin a Josef pracovali na
brusírně a Martin tam později i mistroval. Filip vzhledem ke svému mládí už do ŽBS
nastoupit nestihl, ale to mu nezabránilo najít si ke sklu jinou cestu.
Vraťme se ale trochu do minulosti. Filipovi prarodiče z otcovy strany žili na
Mladoboleslavsku a jezdívali s kolotoči. Filipův tatínek na taneční zábavě potkal svou
budoucí ženu a přistěhoval se za ní do Železného Brodu. Ačkoliv Filip zde momentálně
nežije, Brod stále považuje za svůj domov a často se sem vrací. Jak říká: „Pořád to tu
mám jako hlavní místo. O Brod se pořád zajímám, chci udržovat kontakty a vztahy. Na
kulturu je to dobré místo.“ A ke kultuře neměl Filip nikdy daleko. Jeho maminka
Alžběta, které se říkalo Bleška, byla dlouholetou divadelní ochotnicí, na kterou mnoho
místních rádo vzpomíná.

Filip Bezstarosta je úspěšný absolvent SUPŠS
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Filip se na konci základní školy rozhodoval o studiu na odborné škole, přestože ho
od toho okolí zrazovalo. „Pamatuji si zástupkyni ředitele na základní škole, jak mi říkala,
že bych měl raději zkusit nějaké učňáky.“ Filip se nedal, a když mu přijímačky na
obchodní školu do Jablonce nevyšly, přihlásil se na sklářskou školu ke studiu chemie,
protože ta ho bavila už na základní škole. „Sklandou jsem prošel v pořádku. Všechno
bylo v pohodě. Ta průprava byla vynikající.“ Že jeho rozhodnutí nebylo chybné, dokázal
i při svém následném studiu na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Školu
sice po třech letech opustil, ale co se v ní naučil, to se rozhodně neztratilo. „Tři a půl
roku jsem byl konzultantem v oblasti životního prostředí, tam jsem uplatnil vědomosti z
vysoké školy. A teď pracuji jako laborant na lékařské fakultě University Karlovy v Plzni,
kde uplatňuji střední školu – tam jsme od prvního do čtvrtého ročníku byli stále
v laboratořích.“
I když se Filip už od dob svého studia věnuje sklu spíše z technologického hlediska,
tomu uměleckému se rozhodně nevyhýbá. „Když jsem nastoupil na sklandu, otevřelo
mi to obzory do umělecké sféry,“ říká , „jsem tím poznamenaný a víc se teď zajímám
o umění. Láká mě spíše současné sklo, na to se jdu rád podívat třeba do galerie.
A zajímá mě i celý průběh vzniku.“

Filip je i talentovaným sportovcem
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3. Závěr
Ačkoliv se výstup netýkal celé romské komunity žijící v Železném Brodě, lze i na
tomto malém vzorku respondentů sledovat, že vliv, který mělo a dosud má sklářství na
život ve městě, se nevyhl ani romské komunitě. Ukázalo se, že i ona byla se sklem
výrazně spojena. Ve sklářských provozech (tedy zejména v podniku ŽBS) ve všech
obdobích vždy pracovalo několik Romů a opačně, ve všech rodinách žil nejméně jeden
člověk, který se sklu věnoval; spíše jich však vždy bylo více. Romové ze starší generace
pracovali převážně v dělnických profesích (žádná výjimka nebyla zjištěna) a výzkum
tedy umožnil také neocenitelný vhled do této oblasti sklářského průmyslu.
Neocenitelný proto, že dosud se zkoumání zaměřovalo především na umělecké
sklářství a život výtvarníků a designérů a všednodenní sklářské výrobě se mnoho
pozornosti nevěnovalo. Místní Romové obvykle patřili ke spolehlivým a dobrým
pracovníkům, nebo alespoň k pracovníkům nijak nevybočujícím z průměru
Z výzkumu dále vyplývá, že většina zdejších Romů žije v podstatě asimilovaně
s ostatními obyvateli a nepovažuje svoje Romství za zásadní. Otázkou zůstává, jak
se k tomu postaví mladší generace vyrůstající v době, která (snad) nepovažuje
upozadění vlastní identity za podmínku dobrého soužití. Každopádně život v Železném
Brodě Romové považují za snadnější a příjemnější než v jiných městech v okolí.
Přestože rasismus a předsudky se nevyhýbají ani Železnému Brodu (viz například
nelibost některých zastupitelů města nad probíhajícím projektem otevřeně vyjádřená
při jeho veřejné prezentaci), lze konstatovat, že vztahy obou národnostních skupin ve
městě jsou mimořádně nekomplikované, a nezbývá než doufat, ž e to tak zůstane
i nadále a že se časem lhostejnost většiny změní v otevřený respekt.

Romové a sklo v Železném Brodě
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