






























„...Nezáleží 
na tom, či si Cigán alebo nie. 

Záleží iba, aký si a akú máš výchovu. 
Myslím, že Rómovia zo Starej Ľubovne 

sú veľmi priateľskí a že by potrebovali 
iba ’lifestyle guid’.“

„Za 8 dní som sa naučila 
celkom dosť o diskriminácii, 

rómskej situácii, o Osvienčime, 
španielskej kultúre.“ 



Janka Ridzoňová

„Úprimne – 
spočiatku som si to absolútne 

nevedela predstaviť. No, keď sme končili, 
bola som nadšená. Mala som pocit, že 

konečne za mnou niečo vidno. A tiež ma 
potešila reakcia väčšiny obyvateľov 

k našim nápadom.“ 

„Na piatku sa mi 
najviac páčilo to, čo mi povedal jeden ujo: „Je pekné, že tu 

chodíte, aspoň tie deti majú čo robiť.“ To sa mi veľmi páčilo. Dal nám tým najavo, že 
naša robota, teda tento projekt, má zmysel. Keď sme už rozdali ceny a deti mali ísť domov, 

väčšina z nich ostala a pomáhali nám odnášať vrecia do kontajnera. Najlepšie, teda najkrajšie 
na tom bolo, že pomáhali nám aj deti, ktoré sa do súťaže nezapojili. Všetci nám chceli 

pomáhať.“ 

„U r č i te  m a  
prekvapilo to, že moje kolegyne 

mňa(Cigána z Luníka IX)  rešpektovali, počúvali a 
brali ma ako svojho partnera. To bol pre mňa neskutočný 
moment, ktorý mi utkvel v pamäti, a aj teraz po dlhšej dobe 

mi to rezonuje ako niečo najpozitívnejšie, čo som 
doteraz mohol s majoritou zažiť.“

Janka RidzoňováJanka Ridzoňová



Miroslava Danajková

„ P re  m ň a  o s o b n e  m e d z i  
najlepšie momenty patrili Živé knihy, ktoré sa snažili pochopiť a vcítiť do môjho príbehu, 

vtedy som sa cítila medzi nimi dobre, pretože som nemusela s nimi bojovať o svoje postavenie v 
spoločnosti.“

„Mňa prekvapili určite tie zmeny po 
tom, keď som dočítala moju knihu a sledovala som, ako mládež mení aspoň trochu názor na 

rómske ženy a ich správanie a všetko, čo s tým súvisí.“






















