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1. Úvod 
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2014 (dále jen „Zpráva“), je již 
čtrnáctým dokumentem od roku 2002, každoročně vládě předkládaným. Text zpracoval sekretariát Rady 
vlády pro národnostní menšiny (dále jen „Rada“) na základě podkladů příslušných ministerstev, orgánů 
lokální i regionální samosprávy a zástupců národnostních menšin, které jsou v Radě zastoupeny. Text 
posledně jmenovaných pasáží není věcně upravován, v případě určitých diskrepancí je doplněn pouze 
v poznámkovém aparátu. 

Podobně jako v předchozích letech pokračuje snaha oddělit specifickou podporu národnostních 
menšin od podpory integrace romské komunity, jde především o kapitolu ilustrující činnost veřejné 
správy na místní či regionální úrovni. Zpracovatel se proto pokusil pasáže týkající se obou úhlů 
pohledu okomentovat rovněž v poznámkovém aparátu. 

K nejdůležitějším událostem roku 2014, o nichž Zpráva pojednává, patří: 

○ Jmenování ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu předsedou Rady 
usnesením vlády ze dne 19. února 2014 č. 80 

Vláda tímto rozhodnutím dala najevo, že pokládá ustanovení pozice člena vlády zaměřeného 
na oblast lidských práv za důležité. Z tohoto důvodu také nezřídila funkci vládního 
zmocněnce pro lidská práva.  

○ Další pokus o novelizaci zákona č. 128/2000 Sb. (§§ 29 a 117) 
Pokračující proces návrhu novelizace zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
úprav (dále jen „zákon o obcích“), jak o ní byla podávána informace v minulých Zprávách. 
V usnesení vlády ke Zprávě za rok 2008 (ze dne 29. června 2009 č. 845) byl uložen úkol 
ministru vnitra navrhnout při novelizaci uvedeného zákona změnu iniciovanou Radou. 
Zmíněná novela se národnostních menšin týká ve dvou bodech: změny pravidel pro zřizování 
výboru pro národnostní menšiny a pro označování ulic a jiných veřejných prostranství 
v jazyce národnostní menšiny. Navržená změna, vycházející z praktických zkušeností se 
zřizováním výborů i s označováním veřejných prostranství, byla již v květnu 2009 schválena 
Radou. Ministerstvo vnitra ve spolupráci se sekretariátem Rady poté připravilo legislativní 
návrh příslušné právní úpravy, která byla dne 9. ledna 2013 schválena vládou (usnesením č. 1)1 
a byla zařazena do procesu projednávání Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jako tisk 
904/0 (navržena na pořad 54. schůze od 11. června 2013).2 Potom se ale po rozpuštění 
Poslanecké sněmovny v srpnu 2013 celý legislativní proces vrátil na začátek. Z tohoto důvodu 
byl v usnesení ke Zprávě za rok 2013 uložen ministru vnitra znovu úkol předložit nový návrh 
zákona vládě.3 To se také stalo: návrh novely zákona o obcích byl po meziresortním 
připomínkovém řízení schválen vládou dne 8. dubna 2015.4 

○ Monitorovací proces dokumentů Rady Evropy (Rámcová úmluva o ochraně 
národnostních menšin, Evropská charta regionálních či menšinových jazyků) 

Po dovršení třetího monitorovacího cyklu byla sekretariátem Rady vypracována Čtvrtá 
monitorovací zpráva o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně 
národnostních menšin (dále jen „Úmluva“). Ta byla schválena Radou a rovněž vládou 
(usnesení č. 204 ze dne 2. dubna 2014) a poté předána generálnímu tajemníku Rady Evropy. 

Stejným způsobem byla v loňském roce připravena Třetí monitorovací zpráva o plnění 
závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České 

                                                 
1 http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/4FC5156C048C61ADC1257AF4004F80E3/$FILE/1%20uv130109.0001.pdf 
2 http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=904&CT1=0  
3 Usnesení vlády č. 455 ze dne 16. června 2014. 
4 Návrh novely je aktuálně projednáván Poslaneckou sněmovnou jako sněmovní tisk č. 454/0. 
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republice (dále jen „Charta“). Po projednání Radou tento dokument schválila dne 
14. července 2014 vláda (usnesení č. 573). 

○ Diskuse nad postavením národnostních menšin 

V roce 2014 pokračovala odborná debata nad otázkami postavení národnostních menšin 
v České republice v evropském kontextu. V únoru 2014 byl sekretariátem Rady ve spolupráci 
s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze uspořádán seminář Menšiny v Evropě - 
Evropa menšin. Účastnili se jej zástupci národnostních menšin, odborné veřejnosti 
a pracovníci veřejné správy. 

○ Problémy 

I když za největší problém označují shodně zástupci národnostních menšin přetrvávající 
nedostatek v dotacích poskytovaných v posledních letech na podporu jejich organizací ze 
státního rozpočtu v rámci dotačních programů, zejména resortu kultury, podařilo se zastavit 
úbytek finančních prostředků a jejich výše již podle všeho není likvidační. 

Za důležitý problém považují zástupci národnostních menšin nevyjasněnost pojmů příslušník 
národnostní menšiny – státní občan ČR vs. imigrant. Zatímco Rada Evropy má tendenci 
zdůrazňovat přístup k imigrantům prostřednictvím uplatnění principu article by article, tj. 
naplnění jednotlivých práv příslušníků národnostních menšin i v případě imigrantů, významá 
část příslušníků tradičních národnostních menšin i úřady se tomuto přístupu brání. 

 



 5 

2. Mezinárodní závazky 

2.1. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků 5 

Na jaře roku 2014 byl připraven text Třetí periodické zprávy o plnění závazků vyplývajících 
z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (dále jen „Charta“). Po projednání Radou 
(dne 20. května 2014; usnesení č. 145) zprávu schválila vláda, a to dne 14. července 2014 
(usnesení č. 573). Poté byl dokument předložen generálnímu tajemníkovi Rady Evropy.6  

Na základě podnětu Výboru expertů Charty řešila Rada v roce 2014 eventuální zahrnutí 
chorvatštiny moravských Chorvatů pod zvláštní ochranu Charty. Ministerstvo vnitra 
v současné době shromažďuje podklady k tomuto kroku.  

2.2. Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin 7 

V roce 2014 započal čtvrtý monitorovací cyklus, a to sestavením Čtvrté periodické zprávy 
o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin (dále jen 
„Úmluva“). Sekretariát prezentoval pracovní verzi na semináři Menšiny v Evropě - Evropa 
menšin, který uspořádal v únoru 2014 (blíže viz oddíl 6.1.). Vláda dokument schválila 
usnesením č. 204 dne 2. dubna 2014. Posléze byla Čtvrtá zpráva předána generálnímu 
tajemníkovi Rady Evropy.8  

 

                                                 
5 Česká republika ratifikovala Chartu dne 15. listopadu 2006. Při ratifikaci bylo učiněno prohlášení, kterým se 
ČR zavazuje aplikovat v souladu s čl. 2 odst. 2 a 3 odst. 1 Charty vybraná ustanovení její části III. Pro Českou 
republiku vstoupila Charta v platnost podle čl. 19 odst. 2 dne 1. března 2007. Téhož dne byla také zveřejněna ve 
Sbírce mezinárodních smluv ČR pod č. 15/2007.  
6 Monitorovací návštěva k plnění Charty se odehrála ve dnech 25.-27. února 2015. 
7 Po otevření Úmluvy k podpisu dne 1. února 1995 Česká republika podepsala tento dokument dne 28. dubna 
1995. Ratifikační proces Úmluvy ukončila Česká republika dne 18. prosince 1997, kdy uložila ratifikační listinu 
u generálního tajemníka Rady Evropy. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR pak byla zveřejněna dne 1. dubna 
1998, pod č. 96/1998. 
8 Monitorovací návštěva k plnění Úmluvy se konala ve dnech 13.-17. dubna 2015. 
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3. Aktuální závazky vyplývající z usnesení vlády 

3.1. Světový romský festival KHAMORO 2014 

Finanční vypořádání dotace: 
druh výdajů výdaje (Kč) 

materiálové náklady 115 000 
z toho    materiál  41 000 

vybavení 17 000 
kancelářské potřeby 24 000 
materiál na scénografii a rekvizity 33 000 

nemateriálové náklady (služby) 4 624 000 
z toho    nájemné 448 000 

přeprava osob a materiálu 143 000 
cestovné 516 000 
propagace 397 000 
poštovné, telefon, fax 100 000 
ubytování 483 000 
speciální technika 528 000 
ostatní nemateriální náklady 1 304 000 
honoráře 705 000 

osobní náklady 1 538 000 
z toho     mzdy včetně odvodů 420 000 

ostatní osobní náklady 1 118 000 
neinvestiční náklady celkem 6 277 000 

 
Zdroje financování projektu 

1) vstupné 194 000 Kč 
2) účastnické, konferenční poplatky, kursovné apod. 0 Kč 
3) prodej publikací, hudebnin, CD, DVD 0 Kč 
4) prodej dalších tiskovin (programy, katalogy, plakáty aj.) 0 Kč 

Další zdroje 
5) vlastní finanční vklad žadatele 291 000 Kč 
6) sponzoři (na základě smlouvy o reklamě apod.) 620 000 Kč 
7) dary (na základě darovací smlouvy, potvrzení o přijetí daru)  320 000 Kč 
8) dotace od města, obce 2 960 000 Kč 
9) dotace od Ministerstva kultury (Odbor regionální a národnostní kultury, alternativní hudba) 950 000 Kč 
10) dotace od dalších ústředních orgánů  0 Kč 
11) zahraniční zdroje (ambasády, kulturní centra atd.) 942 000 Kč 
13) ostatní příjmy 0 Kč 

zdroje financování celkem 6 277 000 Kč 

Ve dnech 25. – 31. května 2014 proběhl v Praze již 16. ročník Světového romského festivalu 
KHAMORO 2014. Festival se konal pod záštitou předsedy vlády ČR a tehdejšího primátora 
hl. m. Prahy. Jako každoročně podpořilo festival Hlavní město Praha a Ministerstvo kultury 
ČR. Dále pak Evropská komise, Dekáda romské inkluze, OSCE, Maďarské kulturní středisko 
v Praze, Velvyslanectví Španělska, Instituto Cervantes Praga, Mětské části (dále „MČ“) Praha 
2, Praha 5, Praha 8 a Praha 14, Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, 
Muzeum romské kultury, společnosti Kolektory Praha a.s., Samago s.r.o. a další. Hlavním 
mediálním partnerem festivalu byla již tradičně Česká televize. 

Festival je největší přehlídkou romské kultury na světě: během týdenního programu mohli 
diváci poznat rozličné oblasti romského umění, a to nejen hudebního, ale také výtvarného, 
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divadelního či alternativního. Kromě pravidelných akcí, jako jsou koncerty, vernisáže, 
divadlení představení, defilé, tanenční workshopy a další, pořadatelé pozvali soubor Danse 
Tzigane s divadelně - taneční show Vzpomínky starého Cigána, zorganizovali tři Vyprávění 
starých Romů, vzpomínkový večer na Emila Cinu, živou open-air instalaci/performanci 
Khamoro Obscuro a úspěšný dětský den. Kulturní akce (hudební, výtvarné a divadelní) 
nebyly jediným bodem programu festivalu. Zájemci se zúčastnili odborného programu, který 
byl tentokrát zaměřen na vzdělávání romských dětí. Třetí vrstvou festivalu byla mediální 
kamapaň, která nesloužila jen jako reklama na festival Khamoro, ale jejím cílem bylo 
upozornit na otázky soužití Romů a Neromů, a tak vyvolat diskuzi.  

Kulturní program započal open-air uvítací Khamoro party na Vltavě. Prvním bodem 
pondělního programu byla dvě představení v rámci komponovaného večera Divadla 
utlačovaných Modrá je dobrá a Americký sen. Tato vystoupení byla připravena ve spolupráci 
s Fakultou humanitních studií UK v Praze. Metoda Divadlo utlačovaných je unikátní způsob, 
jak pracovat s lidmi, kteří se cítí být utlačováni a chtějí najít řešení jak situaci zvrátit 
k lepšímu. Pondělní večer byl jako tradičně každý rok ve znamení koncertu Gypsy jazzu – 
tentokrát v podání italské kapely Dario Pinelli & Binario Swing, která představila mladistvou 
verzi tohoto stylu. Dále se mohli diváci zúčastnit jednoho ze zásadních bodů programu – 
vernisáže expozice Století pohrom – století zázraků Rudolfa Dzurka, jehož dílo bylo 
vystaveno v prostorách Muzea Kampa. Posluchači se setkali s kapelou Sébastien Felix/John 
Intrator Quartet, která pochází z Francie. Další program uvedl poprvé Vyprávění starých 
Romů: O minulosti a současnosti jinak. Velký stan postavený na Náměstí Míru a vyzdobený 
ve stylu tradičního romského obydlí lákal kolemjdoucí na autentické povídání o tom, jak se 
dříve žilo Romům. Romští pamětníci vzpomínali na své dětství ve slovenských osadách, 
příchod do Čech a popisovali změnu tradičních hodnot v současnosti. Dále byl připraven 
vzpomínkový večer na romského spisovatele Emila Cinu, který zemřel v říjnu roku 2013. 
Během Duhového mostu do nebe, jak byl tento program pojmenován, se nejen předčítalo z děl 
tohoto zásadního romského spisovatele, ale také se vzpomínalo na jeho zásadní pozici 
v propagování romštiny. V divadle Bez zábradlí bylo možné shlédnout tanečně-divadelní 
show Vzpomínky Starého Cigána, které předvedl se svým tanečním souborem Romano Atmo 
dance company Pétia Iourtchenko. Zájemci se mohli zapojit do tanečních workshopů, které 
byly vyučovány v samém centru Prahy – v ulici Na Příkopě. Street dance a tradiční romský 
tanec se kolemjdoucí mohli naučit od těch nejlepších – skupiny Dance The Yard a samotného 
Pétia Iourtchenka s několika tanečníky ze souboru Romano Atmo dance company. Zájemcům 
o romské výtvarné umění byla ve festivalovém týdnu nabídnuta výstava s názvem Minuta 
poté srbského fotografa Srdjana Stanojevice. Jako každý rok byl pro posluchače romské 
hudby otevřen klub ROXY, kde v průběhu večera vystoupila špička romských umělců 
z celého světa. Českou republiku prezentovala Cimbálová muzika Ivana Gašpara Hriska, 
z Maďarska přijela kapela Vojasa hrající kombinaci rocku a tradiční olašské hudby, ze Srbska 
skupina Kal, která hraje hudební styl rock´n´roma. Tradičně bylo zorganizováno defilé 
účinkujících. Barevný průvod, ve kterém jdou stovky romských muzikantů a tanenčníků, vždy 
zaujme pozornost tisíců diváků, kteří mají možnost tento průvod sledovat v centru Prahy, 
kudy všichni prochází. Z Rumunska přijela klasická balkánská dechovka Fanfara 
Transilvania, Makedonii zastupovali Svarta Safirer a samozřejmě nechybělo flamenco 
v podání Puerto Flamenco ze Španělska. Celý festival Khamoro 2014 zakončil galakoncert 
v klubu SaSaZu, kde vystoupilo všech 7 kapel, které se představily během koncertů tradiční 
romské hudby.  

Velmi úspěšnou novinkou letošního festivalu byl dětský den Khamororo (v romštině 
zdrobnělina od slova Khamoro), který se konal v Praze na Habrovce. Bohatý program 
obsahující vystoupení dětských hvězd, taneční workshopy, malování na tělo, skákací hrad, 
středověkou vesničku, dětské hřiště, modelování z balónku a mnoho dalšího, měl velký 
úspěch jak mezi romskými, tak neromskými rodiči.  
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Festival by nesplňoval všechny své vytyčené cíle bez odborného programu, kterého se 
každoročně účastní ti nejlepší experti z ČR a zahraničí. Letos byl ve spolupráci s OSCE 
uspořádán jednodenní seminář s názvem Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání pro romské 
děti v ČR. Česká republika je již více než 10 let vyzývána ke zlepšení přístupu k romským 
dětem při procesu vzdělávání. Cílem semináře je zhodnotit implementaci doporučení, která 
byla předložena v roce 2012. Seminář se konal pod patronací Ministra pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera. Dalším projektem vytvořeným ve spolupráci 
s Fakultou humanitních studií UK byla Mezinárodní letní škola Hudba Romů, které se kromě 
studentů Univerzity Karlovy a University of Pittsburgh účastnili také zájemci ze Španělska, 
Francie, bývalé Jugoslávie či Finska, kteří v současnosti studují na pražských univerzitách. 
Během festivalu se také uskutečnily mezinárodní workshopy mladých Romů z České 
Republiky a Německa, kteří se již jednou setkali v Berlíně ku v rámci projektu Romská 
generace 2.0: Od pronásledovaného národa k evropským občanům. Za Českou republiku 
přijeli Romové z Prahy, Písku a Bruntálu a za Německo z Berlína, Freiburgu a Göttingenu. 
V rámci setkání navštívili účastníci Evropský Dům a Americké velvyslanectví a společně se 
zúčastnili několika workshopů, které jim mají pomoci v posílení společensko-politických 
kompetencí a učit je, co je potřeba pro organizování vlastních kulturních, společenských či 
politických akcí.  

Stejně jako i v předchozích ročnících programu festivalu se zúčastnil velký počet romských 
umělců z České republiky. Mladí Romové se aktivně zapojili do všech stylů umění: 
hudebního doprovodu při vernisážích, vyprávění starých Romů, divadelního uvedení výstavy 
Rudolfa Dzurka, vystupování na dětském dni apod. Také více než polovina realizačního týmu 
je tvořena každoročně z řad mladých Romů, kteří už léta na Khamoru působí jako moderátoři, 
koordinátoři, asistenti, PR a propagace, vytvářejí koncepci a realizaci programu, pracují jako 
technická podpora atd. 

V roce 2014 se poprvé festival přesunul do dalšího města – Plzně. Zde se odehrála dvě 
divadelní předstvení Guľi Daj: příběh o fiktivní romské postavě, která metaforicky ukazuje na 
problémy, se kterými se Romové museli a stále musejí vypořádávat. Po představení 
následovala diskuze s diváky. Večer se v prostoru U Branky představil hudební program 
KlaJazzRom – spojení klasické hudby, tradiční romské hudby a jazzu. Vystupovali mladí 
Romové z Prahy, Plzně a dalších měst. Další projekt se nesl v duchu Street Battle Jam: 
taneční soutěže ve stylu street dance, kterou spolupořádala plzeňská organizace Ponton, která 
byla partnerem pro Khamoro v Plzni. Tato celodenní soutěž, které se účastnilo cca 70 
účastníků, se konala v Kulturním domě Peklo. Zájem o akci byl veliký – přišlo kolem 350 
diváků. Na poslední festivalový den byl připraven tzv. Komunitní program. Vystoupily dvě 
taneční skupiny – Khamoro Plzňatar a Lord Angels a dále si mohli diváci poslechnout tři 
romské kapely: Le čhavendar (Plzeň), Devles (Praha) a Terne Čhave (Hradec Králové). 

3.2. Využití dotace na provádění Evropské Charty regionálních či menšinových jazyků v roce 
2014 

Dotační program je realizován na základě ratifikace Charty, vyhlášené pod 
č. 15/2007 Sb. m.s. a usnesení vlády ze dne 7. prosince 2005 č. 1574 k návrhu na ratifikaci 
Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (ETS 148), otevřené k podpisu 
členským státům Rady Evropy ve Štrasburku dne 5. listopadu 1992, s přílohou Prohlášení 
České republiky týkající se splnění závazků vyplývajících z Charty. Ta nabyla v České 
republice účinnosti dne 1. března 2007. První periodická zpráva byla do Rady Evropy 
odeslána o rok později, tj. 1. března 2008. 

Zásady a podmínky dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních 
či menšinových jazyků byly v daném roce stanoveny Směrnicí vedoucího Úřadu vlády České 
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republiky č. 19/2011 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti 
lidských práv, ve znění Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 7/2012. 

Účelem programu je podpora činností souvisejících s polštinou (těšínským nářečím jako její 
regionální variantou), slovenštinou, němčinou a romštinou. V roce 2014 bylo na podnět Rady 
Evropy schváleno Radou rozšíření programu o chorvatštinu Moravských Chorvatů 
s účinností od 1. ledna 2015. 

Podporovány byly projekty v rámci tří tematických okruhů: 

A. Vzdělávací aktivity na všech vzdělávacích stupních nad rámec standardního vyučování, 
které se zaměřují na výuku menšinového jazyka nebo v něm probíhají. 

B. Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, 
indikaci oblastí podpory a návrhy forem této podpory. 

C. Podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích. 

O dotaci mohly žádat nestátní neziskové organizace (spolky, církevní právnické osoby, 
obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy; dále jen „NNO“), obce a právnické 
osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení. 

Program je důležitým nástrojem naplňování mezinárodního závazku, který Česká republika 
převzala. V roce 2014, tak jako v letech předchozích, přispěl především k ochraně kulturního 
a jazykového dědictví a rozmanitosti české společnosti. Podpořil sebeuvědomění a hrdost 
příslušníků dotčených národnostních menšin. Přispěl i k naplňování jazykových práv 
příslušníků národnostních menšin chráněných mezinárodním právem i domácí legislativou 
(např. instalace dvojjazyčných nápisů, kvůli které byl dotační program původně ustanoven). 

Finanční prostředky určené na program byly do kapitoly 304 – Úřad vlády ČR přiděleny 
ve schváleném rozpočtu na rok 2014 ve výši 1 850 tis. Kč. Byly vyčerpány finanční 
prostředky určené na tento program ve výši 1 690 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty celkem 12 
subjektům - na neinvestičních transferech obecně prospěšné společnosti (jeden podpořený 
projekt), spolkům (celkem 10 podpořených projektů) a veřejné vysoké škole (celkem jeden 
podpořený projekt). V roce 2014 tvořil zůstatek čerpání 110 tis. Kč. Daná částka byla 
převedena do roku 2015 formou nároků z nespotřebovaných výdajů. 

Dotační výběrová komise navrhla ocenění projektů na svém jednání již dne 17. prosince 
2013, Rada s návrhem vyslovila souhlas svým usnesením č. 141 ze dne 19. prosince 2013. 
Přesto vinou administrativních překážek a nepružnosti byla rozhodnutí o poskytnutí dotace 
odeslána až v květnu 2014. Přehled podpořených projektů je uveden v příloze 2. 

Srovnání výdajů vynaložených od počátku existence programu (od roku 2010 dotační program): 

rok z rozpočtu přiděleno čerpáno počet oceněných projektů 
2014 1 850 000,- Kč 1 690 000,- Kč 12 
2013 1 850 000,- Kč 1 376 000,- Kč 10 
2012 1 850 000,- Kč  1 720 000,- Kč 17 
2011 1 850 000,- Kč 1 849 914,- Kč 12 
2010 2 500 000,- Kč 2 241 517,- Kč 17 
2009 2 000 000,- Kč 263 754,- Kč 1 (kraj Moravskoslezský) 
2008 5 000 000,- Kč 751 125,- Kč 1 (kraj Moravskoslezský) 
2007 5 000 000,- Kč 680 227,-Kč 1 (kraj Moravskoslezský) 

celkem 21 900 000,- Kč 10 572 537,- Kč  
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Graf ukazuje na podporu jednotlivých jazyků za období, kdy existuje forma dotačního 
programu: 
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4. Práva účastníků národnostních menšin ve věci voleb 

V roce 2014 nebyla ohledně voleb přijata ve vztahu k právům příslušníků národnostních 
menšin žádná nová opatření legislativní či nelegislativní povahy, neboť stávající praxe 
a právní úprava práv příslušníků národnostních menšin v oblasti výkonu jejich volebního 
práva je v souladu jak s ústavním pořádkem, tak odpovídá mezinárodním závazkům ČR. 

Vzhledem k tomu, že podle ustanovení § 10 zákona o právech příslušníků národnostních 
menšin mají příslušníci národnostním menšin, které tradičně a dlouhodobě žijí na našem 
území, za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy (tj. volebními zákony), nejen 
právo na zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb, ale také právo na další informace 
pro voliče v jazyce národnostních menšin, zasílá Ministerstvo vnitra, a to nad rámec 
povinností stanovených mu volebními zákony, před každými volbami Informaci o způsobu 
hlasování v jazyce příslušných národnostních menšin všem obcím, kde občané hlásící se 
k jiné národnosti než české dosahují alespoň 10% obyvatel obce (v těchto obcích se zřizuje 
výbor pro národnostní menšiny; dále jen „Výbor“). Informace o způsobu hlasování v jazycích 
národnostních menšin je v dotčených obcích zveřejňována na místě k tomu obvyklém, tj. 
především vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, a dále v každé volební místnosti na 
území obce. 9 

Obdobný princip informování příslušníků národnostních menšin jako při volbách se uplatňuje 
i při konání místního a krajského referenda. V obci, ve které se zřizuje Výbor, oznámení 
o době a místě konání místního, resp. krajského referenda a o povinnosti prokázat při 
hlasování totožnost a státní občanství, se zveřejní i v jazyce příslušné národnostní menšiny, 
jestliže se podle posledního sčítání lidu hlásilo k této národnosti alespoň 10 % obyvatel 
obce.10 

V říjnu 2014 se konaly volby do zastupitelstev obcí, Evropského parlamentu a do třetiny Senátu. 
Při těchto volbách byla aplikována ustanovení volebních zákonů, týkající se národnostních 
menšin a příslušníci národnostních menšin, které tradičně a dlouhodobě žijí na území České 
republiky, byli v dotčených obcích uvedeným způsobem informováni o době a místě konání voleb 
v obci. Ve volbách byly navíc v souladu s usnesením vlády č. 530 z 3. července 2013 tištěny 
Informace o způsobu hlasování i v jazyce běloruské menšiny a vietnamské menšiny.  

Politické hnutí Coexistencia v komunálních volbách získalo 30 mandátů (obhajovalo 33 
mandátů).11 Toto hnutí v koalici s Nezávislými pak získalo 7 mandátů (obhajovaly 9 
mandátů). Komunálních voleb se účastnila dále Strana rovných příležitostí, bez zisku 
mandátu. Voleb do Evropského parlamentu se účastnily Strana rovných příležitostí a Romská 
demokratická strana, obě neúspěšně. 

                                                 
9 V návaznosti na zmíněné ustanovení zákona o právech příslušníků národnostních menšin obsahují všechny 
volební zákony podmínky, za nichž musí starosta obce zveřejnit i v jazyce příslušné národnostní menšiny 
oznámení o době a místě konání voleb v obci a upozornění voličům na povinnost prokázat totožnost a státní 
občanství a další potřebné údaje k nerušenému průběhu voleb [§ 15 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 27 
odst. 3 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, § 29 odst. 3 
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, § 32 odst. 4 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně 
některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)]. 
10 Ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a ustanovení § 32 odst. 3 zákona č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně 
některých zákonů, ve znění zákona č. 142/2012 Sb. 
11 1 v Albrechticích, 3 v obci Bukovec, 2 v Dolní Lomné, 1 v Dolní Lutyni, 3 v Hrádku, 2 v Chotěbuzi, 1 
v Jablunkově, 2 v Košařiskách, 5 v Milíkově, 1 v Návsí, 2 v Nýdku, 1 v Petrovicích u Karviné, 1 v Třanovicích, 2 
v Třinci, 7 ve Vendryni, 2 v Chotěbuzi. 
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5. Právo na sdružování příslušníků národnostních menšin 

V roce 2014 nebyla přijata žádná zákonná úprava týkající se sdružování příslušníků 
národnostních menšin. Právní úprava sdružovacího práva, obsažená v zákoně č. 83/1990 Sb., 
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 83/1990Sb.“) 
zaručovala v souladu s příslušnými mezinárodními úmluvami a ústavní úpravou, právo 
sdružovat se spolu s jinými každému. Příslušníci národnostních menšin mohli tudíž zakládat 
občanská sdružení bez jakýchkoli omezení. Právo příslušníků národnostních menšin na 
sdružování v národnostních sdruženích i v politických stranách a v politických hnutích je též 
výslovně zmíněno v ustanovení § 5 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků 
národnostních menšin a o změně některých zákonů. V této souvislosti je významné, že zákon 
č. 83/1990 Sb. byl dnem 1. ledna 2014 zrušen občanským zákoníkem. Nová právní úprava 
spolkového práva je součástí občanského zákoníku, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014. 
Občanský zákoník neobsahuje speciální úpravu národnostních spolků, ale zahrnuje je, tak, 
jako zákon č. 83/1990 Sb., do obecného režimu spolků. Podle přechodného ustanovení § 3045 
odst. 1 občanského zákoníku se občanská sdružení registrovaná podle zákona č. 83/1990 Sb. 
považují za spolky podle občanského zákoníku.  

Agenda sdružování, kterou dosud zabezpečovalo Ministerstvo vnitra, byla na základě zákona 
č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v plném rozsahu nově 
převedena na rejstříkové soudy, které vedou spolkový rejstřík. 

Dnem 1. ledna 2014 byl občanským zákoníkem zrušen zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování 
občanů, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že podle § 3045 odst. 1 občanského zákoníku se 
občanská sdružení registrovaná podle zákona o sdružování považují za spolky podle 
občanského zákoníku. Na základě § 125 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných 
rejstřících právnických a fyzických osob, přešla působnost Ministerstva vnitra na úseku 
sdružovacího práva v plném rozsahu na rejstříkové soudy, které vedou spolkový rejstřík. 

Byly proto osloveny všechny rejstříkové soudy, které sdělily, že požadované údaje nejsou 
samostatně ve spolkovém rejstříku evidovány a nelze je tedy v databázi vyhledat. Údaje 
tohoto typu lze zjistit pouze z obsahu stanov, přičemž zjištění takového údaje by znamenalo 
nutnost fyzicky prohlédnout stanovy dohromady 70 286 subjektů, což přesahuje pracovní 
kapacitu rejstříkových soudů.  

  

○ Politické strany a hnutí 

Politické hnutí Coexistentia–Soužití; dlouhodobě se prosazuje na komunální úrovni 
v okresech Frýdek-Místek a Karviná, kde má po komunálních volbách v říjnu 2014 se 37 
mandáty v 16 obcích podíl na obecních zastupitelstvech (navíc v sedmi případech v koalici 
s Nezávislými).  

Strana rovných příležitostí, kterou založili Romové v lednu 2012 jako reakci na nepokoje na 
Šluknovsku v roce 2011, kandidovala ve volbách v roce 2014 do Evropského parlamentu 
a Senátu Parlamentu ČR, neúspěšně. Těsně před volbami do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR na podzim roku 2013 vznikla Romská demokratická strana, kterou 
ministerstvo vnitra zaregistrovalo v polovině srpna a jež kandidovala posléze v roce 2014 do 
Evropského parlamentu, rovněž bez zisku mandátu. Romové získali 5 mandátů v rámci 
místních volebních uskupení (tři z toho v rámci volebního hnutí Nezávislá volba v Ústí nad 
Labem – Trmicích, jeden v Ralsku za stranu SNK Evropští demokraté a jeden v Lomu 
u Mostu za hnutí Občané Mostu - Most občanům - hlas pro občana). 
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6. Právo účasti na řešení záležitostí týkajících se národnostní menšiny 

6.1. Rada vlády pro národnostní menšiny 

V dubnu 2014 došlo k rekonstrukci Rady, poněvadž většině jejích členů za národnostní 
menšiny skončilo druhé funkční období (jde o chorvatskou, maďarskou, zčásti německou, 
polskou, zčásti romskou, rusínskou, ruskou, řeckou, zčásti slovenskou, srbskou a ukrajinskou 
menšinu). Výběr kandidátů probíhal od začátku roku 2014, přičemž byly osloveny 
národnostně menšinové organizace, aby předložili své návrhy. U nejednoznačných 
menšinových komunit (romské a ruské) byl proveden užší výběr formou pohovoru 
s kandidáty, z nichž pak předseda Rady navrhl definitivní seznam kandidátů ke schválení 
vládě (usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 262; viz též pozn. pod čarou č. 10). 

• Jednání Rady 

○ Dne 20. května 2014 se Rada zabývala přípravou dokumentů pro vládu, tj. Čtvrtou 
periodickou zprávou o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně 
národnostních menšin, Třetí periodickou zprávou o plnění Evropské charty regionálních či 
menšinových jazyků, Zprávou o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2013, 
Výroční zprávou o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2013 a Změnou 
statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a jmenováním jejích členů. Projednala rovněž 
pozici místopředsedy/místopředsedkyně Rady za veřejnou správu, přičemž doporučila svému 
předsedovi, aby do této pozice jmenoval svou náměstkyni, Mgr. Kateřinu Valachovou, Ph.D. 
Dále vyslechla informaci o dotačních programech zaměřených na příslušníky národnostních 
menšin (resort kultury: Program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin 
žijících v ČR, Program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních 
menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin; resort školství, mládeže 
a tělovýchovy: Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin 
a multikulturní výchovy; Úřad vlády: Program podpory implementace Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků). U posledně jmenovaného dotačního programu 
souhlasila s rozšířením původního tematického zadání o chorvatštinu moravských Chorvatů, 
a to na základě doporučení Rady Evropy. Byla též informována o přípravě monitorovací 
návštěvy Poradního výboru Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin v rámci 
čtvrtého monitorovacího cyklu v listopadu 2014, projednala otázku podpory Projektu 
chorvatského domu v Jevišovce a zahájila diskusi o Pracovní skupině pro národnostně 
menšinové vysílání. Součástí programu byla i informace o situaci na Ukrajině. Vyjádřila se 
i k nedostatečnému personálnímu stavu v sekretariátu.  

○ Dne 10. listopadu 2014 se Rada zabývala „Ukrajinským konfliktem“ a jeho vlivem na 
společnost (z podnětu zástupce ruské menšiny v Radě). Doporučila v této věci uspořádat 
pro členy Rady a zástupce národnostně menšinových organizací k postavení 
národnostních menšin seminář. K tomuto tématu byli pozváni na jednání Rady členové 
expertního týmu z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Rada pokračovala 
v diskusi nad předpoklady pro zahrnutí chorvatštiny pod ochranu Charty (prezentace 
zástupce odborné veřejnosti). Na pozici dosud absentujícího místopředsedy Rady za 
národnostní menšiny doporučila jmenovat zástupce německé menšiny v Radě. Projednala 
rovněž návrhy změn ve složení Výběrové dotační komise ministerstva kultury v programu 
podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin a doplnění 
svého výboru pro spolupráci s orgány samosprávy. Byla informována o pěti dokumentech 
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pro vládu, které sekretariát připravil. Rada byla informována o průběhu dotačních řízení 
programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 
(Úřad vlády), Programu podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin 
žijících v ČR a Programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích 
národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin (ministerstvo 
kultury) a Programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní 
výchovy (ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Statutární zástupci Vyšší 
policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově, jež byli na 
jednání Rady pozváni, podali informaci o stavu vzdělávání na této škole. Rada byla také 
informována o problému postavení cizích jazyků - ve vztahu angličtina vs. jakýkoli další 
cizí jazyk při formulaci Rámcového vzdělávacího programu, v němž je upravena výuka 
cizích jazyků. Členové Rady se seznámili s Analýzou Rady pro rozhlasové a televizní 
vysílání - Resumé monitoringu vysílání se zaměřením na ztvárnění menšin a specifických 
skupin za období únor a březen 2014. Byla rovněž specifikována představa činnosti 
pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání. 

• Dokumenty pro vládu v roce 2014 

○ Usnesení vlády ze dne 19. února 2014 č. 104, o jmenování předsedy Rady vlády pro 
nestátní neziskové organizace a Rady vlády pro národnostní menšiny; změnou je nová 
pozice ministra, v jehož portfeji je i agenda národnostních menšin. 12 

○ Usnesení vlády ze dne 2. dubna 2014 č. 204, ke Čtvrté periodické zprávě o plnění zásad 
stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin; dokument byl 
předložen generálnímu tajemníkovi Rady Evropy. 13 

○ Usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 262, o změně Statutu Rady vlády pro 
národnostní menšiny a jmenování členů Rady vlády pro národnostní menšiny; tímto vláda 
mj. jmenovala nové členy Rady za národnostní menšiny. 14 

○ Usnesení vlády ze dne 16. června 2014 č. 455, ke Zprávě o situaci národnostních menšin 
v České republice za rok 2013.15 

○ Usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 573, ke Třetí periodické zprávě o plnění 
závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České 
republice; dokument byl předložen generálnímu tajemníkovi Rady Evropy.16 

○ Usnesení vlády ze dne 15. října 2014 č. 847, o převodu finančních prostředků na podporu 
rekonstrukce Muzea moravských Chorvatů v Jevišovce; dokument znamená významnou 
podporu ze strany vlády chorvatské menšině.17 

                                                 
12 https://apps.odok.cz/djv-
agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p_p_cacheability=c
acheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=VPRA9GQB3TVX 
13 https://apps.odok.cz/djv-
agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p
_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=VPRA9HYBMSN1 
14 https://apps.odok.cz/djv-
agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p
_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=IHOA9JGF472Y 
15 https://apps.odok.cz/djv-
agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p
_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=VPRA9L9BSDFG 
16 https://apps.odok.cz/djv-
agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p_p_cacheability=
cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=VPRA9BLA278I 
17 https://apps.odok.cz/djv-
agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p
_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=VPRA9Q4B5TKL 
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○ Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2013; dokument byl 
připraven sekretariátem Rady, Radou schválen v květnu 2014 (usnesení č. 143) a předložen pro 
informaci vládě (jako 3. bod pro informaci) na jejím jednání dne 4. června 2014. 18 

○ Usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2014 č. 932, o změně usnesení vlády ze dne 10. října 
2001 č. 1034, o zřízení Rady vlády pro národnostní menšiny, ve znění usnesení vlády ze 
dne 3. listopadu 2004 č. 1073, usnesení vlády ze dne 15. června 2005 č. 746, usnesení 
vlády ze dne 13. dubna 2011 č. 264, usnesení vlády ze dne 25. ledna 2012 č. 60, usnesení 
vlády ze dne 3. července 2013 č. 530 a usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 262; 
usnesením se mění statut v procesu dotací poskytovaných Úřadem vlády. 19 

• Výbory Rady / Pracovní skupiny 

- Výbor pro dotační politiku řídil předseda Tadeusz Wantuła. Hlavní činností byla debata 
nad pracovní verzí materiálu pro Radu a následně pro vládu: Zprávou o situaci 
národnostních menšin v ČR za rok 2013, Výroční zprávou o činnosti Rady v roce 2013, 
dotačním programem Podpora implementace Evropské charty regionálních či 
menšinových jazyků v roce 2014 a dotačními programy resortů kultury a školství, 
mládeže a tělovýchovy v roce 2014. Jednání se konalo dne 14. května 2014. 

- Výbor pro spolupráci s orgány samosprávy; činnost Výboru řídila v roce 2014 jeho 
předsedkyně Olga Mandová. Jednání se konalo dne 14. května 2014. Výbor projednal 
příslušné pasáže Zprávy o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2013 
a Výroční zprávu o činnosti Rady v roce 2013. 

- Pracovní skupina pro národnostně menšinové vysílání jednala v roce 2014 jedenkrát, 
hlavním tématem jednání byl podnět generálnímu řediteli ČT a generálnímu řediteli ČRo 
ohledně přístupu těchto veřejnoprávních médií vůči národnostním menšinám. Výsledkem 
jednání byl dopis místopředsedy Rady za národnostní menšiny výše jmenovaným 
statutárním zástupcům a pozvání na Radu (březen 2015). 

- Poradní orgán pro hodnocení projektů dotačního programu Úřadu vlády Podpora 
implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků; připravoval Radě 
návrh finanční podpory v dotyčném programu v roce 2014. Jednal v této věci 17. prosince 2013.  

• Publikace 

- Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2013. Vydal sekretariát 
Rady. Úřad vlády (ISBN 978-80-7440-099-5). Praha 2014. 52 stran (222 vč. příloh). 

• Působení pracovníků sekretariátu Rady v resortních grémiích 

Sekretariát Rady se i v roce 2014 podílel na práci dotačních výběrových komisí na 
Ministerstvu kultury (Program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin, 
Program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin, 
Program podpory integrace romské komunity), Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 
(Program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy, 
Program integrace romské komunity a Program podpory romských studentů SŠ, Program 
podpory integrace cizinců) a Magistrátu hl. m. Prahy (Celoměstské programy podpory aktivit 
národnostních menšin a integrujících se cizinců na území Prahy). 

                                                 
18 https://apps.odok.cz/djv-
agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p_p_cacheabili
ty=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=IHOA9KK8PJST 
19 https://apps.odok.cz/djv-
agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p
_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=VPRA9R9BDVGM 
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• Další aktivity sekretariátu 

Dne 24. února 2014 sekretariát Rady ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy 
v Praze uspořádal v Lichtenštejnském paláci seminář Menšiny v Evropě – Evropa menšin. 
Pojednával o aktuálních otázkách postavení národnostních menšin v České republice 
v evropském kontextu, o právních aspektech postavení menšin v České republice a v Evropě 
v historických souvislostech a vývoji, o současné evropské a unijní dimenzi ochrany 
národnostních menšin, vzniku nových menšin a situaci náboženských menšin. Zúčastnilo se 
jej na 50 zástupců národnostních menšin, odborná veřejnost a studenti. 

Členové Rady reprezentující národnostní menšiny reflektují situaci jednotlivých menšin, 
včetně jejich zastoupení v Radě, v příloze 11. 

6.2. Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny 

Na národní úrovni se zabývá integrací Romů Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny 
(dále jen „Romská rada“). Byla zřízena usnesením vlády ze dne 17. září 1997 č. 581, tehdy 
jako Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity, v roce 2001 byla změněna na 
Romskou radu. V současné struktuře byla zřízena usnesením vlády ze dne 29. března 2010 
č. 254, kterým se změnil i název tohoto poradního orgánu. Je zřízena ve smyslu § 6 
menšinového zákona, která podporuje integraci romské menšiny z hlediska národnostního.  

Romská rada působí jako meziresortní orgán, jehož posláním je sjednocení integračních 
aktivit ministerstev, státních institucí, krajů a dalších veřejných institucí ve vztahu k Romům. 
Za tímto účelem iniciuje systémové změny a odstraňování překážek, které brání Romům žít 
plnohodnotně a důstojně v české společnosti. Předsedou Romské rady je ministr pro lidská 
práva, rovné příležitosti a legislativu.  

Členskou základnu tvoří ministři ze zásadních resortů klíčových pro zlepšení situace Romů, další 
důležitá ministerstva jsou reprezentována náměstkem. Kromě posílení členské základny přinesl 
statut užší provázanost Romské rady s činností Agentury pro sociální začleňování v romských 
lokalitách. Zapojením zástupců Asociace Krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR do členství v Romské 
radě došlo i k posílení participace krajů a obcí při tvorbě politiky romské integrace a její 
efektivnější implementaci na krajské a místní úrovni. Důležitou roli v Romské radě zastávají 
představitelé a zástupci občanské romské společnosti, jež aktivně pracují na zlepšení situace 
Romů ve společnosti nebo významně přispívají k jejich integraci. Polovina členů je vždy tvořena 
zástupci Romů.  

V roce 2014 zasedala Romská rada dvakrát. Na prvním zasedání zřídila výbory a pracovní 
skupiny, důležitým tématem byla také připravovaná Strategie romské integrace do roku 2020. 
Na druhém zasedání byla mimo jiné projednána novela školského zákona, zejména § 16 
Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, 
Memorandum o spolupráci ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a České 
školní inspekce, nastavení implementace Evropských strukturálních a investičních fondů 
2014-2020 ve vztahu ke Strategii romské integrace 2020. Bližší popis činnosti Rady je uveden 
v samostatném dokumentu předkládaném vládě, Zprávě o stavu romské menšiny v ČR 
a ve Výroční zprávě o činnosti Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny.  

6.3. Agentura pro sociální začleňování 

Integraci obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit napomáhá Agentura pro sociální 
začleňování. Nositelem projektu je Úřad vlády, konkrétně Odbor pro sociální začleňování 
v romských lokalitách, který je součástí Sekce pro lidská práva Úřadu vlády. 
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Svými aktivitami Agentura podporuje eliminaci vzniku a rozšiřování sociálně vyloučených 
romských lokalit, podporuje výměnu zkušeností mezi regionálními partnery i šíření příkladů 
dobré praxe. Jednotlivým partnerům poskytuje metodickou podporu, pomoc při vytváření, 
implementaci lokálních strategií sociálního začleňování a při tvorbě a realizaci integračních 
projektů. Při svém vzniku v roce 2008 začala Agentura pilotně působit ve 12 lokalitách České 
republiky. V letech 2010-2012 realizovala Agentura tříletý individuální projekt Podpora 
sociálního začleňování ve vybraných romských lokalitách prostřednictvím Agentury pro sociální 
začleňování v romských lokalitách. V tomto období působila ve 33 městech, obcích 
a mikroregionech. V roce 2014 byla schválena spolupráce s 9 novými lokalitami. Současně byla 
v roce 2014 zahájena Agenturou pro sociální začleňování Kampaň proti rasizmu a násilí 
z nenávisti. Podrobný popis činnosti Agentury je uveřejněn v samostatném dokumentu, 
předkládaném vládě, Výroční zprávě Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. 

6.4. Účast na řešení na ministerské úrovni  

6.4.1. Ministerstvo kultury 

Resort zřizuje dvě dotační výběrové komise na posuzování projektů předložených organizacemi 
příslušníků národnostních menšin. V nich se po uplynutí dvou funkčních období střídají 
zástupci národnostních menšin. Proces jmenování počíná nominací osoby, jejím schválením / 
vzetím na vědomí Radou, dovršuje se jmenováním resortem. Jde o tyto dotační programy: 

○ Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice  

V komisi měly zastoupení národnostní menšiny bulharská, chorvatská, maďarská, německá, 
polská, romská, rusínská, ruská, řecká, slovenská, srbská, ukrajinská a vietnamská.  

○ Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin  

Ve Výběrové komisi byly zastoupeny bulharská, maďarská, německá, polská, romská, 
rusínská, ruská, řecká, slovenská, srbská, ukrajinská a vietnamská menšina. 

6.4.2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

○ Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy  

Dotační výběrová komise na dotační program je složena ze zástupců resortu, ministerstva 
kultury, Rady a zástupců národnostních menšin: maďarské, polské, romské, slovenské 
a ukrajinské. 

6.4.3. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Poradním orgánem resortu, který má vazbu také na problematiku národnostních menšin, je 
Komise pro sociální začleňování.20 Je stálým poradním, iniciativním a koordinačním 
orgánem ministryně práce a sociálních věcí v oblasti sociální politiky se zaměřením na boj 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Cílem její činnosti je zajistit mj. i implementaci 
strategií Evropské unie v oblasti sociálního začleňování v České republice. V současné 
podobě má Komise 33 členů a její složení zcela naplňuje požadavek zastoupení široké škály 
zúčastněných stran. Jsou v ní zastoupeni všichni aktéři významní z hlediska ochrany zájmů 
osob vystavených chudobě a sociálnímu vyloučení (ať už zástupci státní správy, samosprávy, 
neziskového sektoru nebo akademické obce). Jednou ze skupin ohrožených chudobou 
                                                 
20 Komise byla ministrem práce a sociálních věcí zřízena na základě usnesení vlády ČR ze dne 19. května 2003 č, 476. 
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a sociálním vyloučením, které jsou v Komisi zastoupeny, jsou právě Romové, konkrétně jde 
o organizace IQ Roma Servis a Společenství Romů na Moravě. 

6.5. Výkon práva účasti na řešení věcí týkajících se národnostních menšin na místní 
a regionální úrovni 

Ministerstvo vnitra v roce 2014 připravilo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon), jehož součástí je mimo jiné úprava činnosti výborů pro národnostní 
menšiny a označování ulic v jazyce národnostní menšiny (úkol vyplývající z usnesení vlády 
č. 455 ze dne 16. června 2014). 

Usnesením vlády č. 455 ze dne 16. června 2014 vzala vláda na vědomí Zprávu o situaci 
národnostních menšin v České republice za rok 2013 a uložila ministru vnitra „navrhnout při 
nejbližší novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích, kterou bude vládě předkládat, 
změnu ustanovení § 29 odst. 2 a ustanovení § 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 78 odst. 2 zákona 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zpracovanou v souladu 
s přílohou č. 13 zprávy uvedené v bodě l tohoto usnesení“.  

Navržená změna, vycházející ze zkušeností se zřizováním Výborů i s označováním veřejných 
prostranství, byla připravena Výborem pro spolupráci s orgány samosprávy Rady, který ji 
schválil na svém jednání již dne 17. února 2009 (novelizace dotčených zákonů měla být 
původně provedena již na základě usnesení vlády ze dne 29. června 2009, č. 845, ke Zprávě 
o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008). 

Důvodem navrhované legislativní změny ustavování výborů pro národnostní menšiny je 
potřeba řešit situace, kdy v obci podle posledního sčítání lidu žije více než 10 % občanů 
hlásících se k jiné než české národnosti, čímž obci vzniká povinnost Výbor ustavit, avšak 
o „práci“ ve Výboru nemají příslušníci národnostních menšin zájem (srov. stávající znění § 
117 odst. 3 zákona o obcích). Nově by měl být Výbor ustavován za splnění této zákonné 
podmínky, přičemž o jeho ustavení by současně musel požádat spolek zastupující zájmy 
národnostní menšiny (Výbor samozřejmě může zastupitelstvo zřídit i dobrovolně, bez této 
žádosti, nebude to však jeho povinností). 

Novelizována je rovněž stávající právní úprava uvádění názvu obce, ulic a jiných veřejných 
prostranství a budov státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků v jazyce 
národnostní menšiny (§ 29 zákona o obcích). Podle platné právní úpravy vzniká obci 
povinnost takové označení provést, jestliže se podle posledního sčítání lidu hlásilo k dané 
národnosti alespoň 10 % občanů obce, pokud o to požádali zástupci národnostní menšiny 
prostřednictvím výboru pro národnostní menšiny a pokud ten svým usnesením návrh 
zastupitelstvu doporučí. To v praxi umožňuje, aby Výbor takovou žádost bez dalšího odmítl 
a tím znemožnil označení provést (resp. případné vícejazyčné označení pak ponechává na 
dobrovolném rozhodnutí obecních orgánů). Nově by proto mělo být možné, aby označení 
v jazyce národnostní menšiny bylo povinně zaváděno i v případě, že o takové označení 
požádá spolek zastupující zájmy příslušné národnostní menšiny, který ke dni podání žádosti 
působí alespoň 5 let na území obce. Tím by měl být zaručen „vztah“ spolku k obci 
a zamezeno účelovému vytváření spolků. Současně se povinnost vícejazyčného označení 
omezuje na případy, kdy v obci žilo alespoň 10 % občanů obce dané národnostní menšiny 
podle posledních dvou sčítání lidu (dochází tak ke zdůraznění aspektu „trvalého usídlení“ 
dané národnostní menšiny na území obce). 

Návrh novely zákona o obcích byl dne 8. dubna 2015 schválen vládou k projednání. 
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Podrobný popis situace v obcích, statutárních městech a krajích je uveden v příloze 1, 
v následujícím textu je pouze její stručné shrnutí. 

○ Obce 

 Sčítání lidu v roce 2011 výrazně změnilo počet obcí, v nichž má být Výbor zřízen. V roce 2014 
byl zřízen ve 47 obcích, i když ve 13 z nich není na základě zákona nutno Výbor zřizovat. Ve 
čtyřech obcích byla zřízena Komise pro národnostní menšiny a dvě MČ hl. města Prahy rovněž 

zřizují komise. 
Finanční podpora národnostně 
menšinovým organizacím činila 
v loňském roce 3 416 224,- Kč, 
což je o cca 800 tis. Kč méně než 
v roce 2013. Nejvýznamnější podíl 
na tom má tradičně podpora polské 
menšiny. Z celkového počtu 120 
podpořených projektů drtivou 
většinu (105) z nich představují 
polské projekty zahrnující hlavně 
kulturní a vzdělávací činnosti.  

○ Statutární města 

Situace se od roku 2013 nezměnila, jediným statutárním městem, které ze zákona zřizuje 
Výbor, je Karviná. Přestože tuto povinnost ze zákona nemá Brno a Chomutov, Výbor je zde 
ustaven. O tom, že zastupitelstva mají snahu otázky stran národnostních menšin řešit, svědčí 

skutečnost, že zřizují poradní 
orgány (vesměs Komise, které 
spadají zpravidla do kompetence 
Rady města). Jde o čtyři města, 
Liberec, Mladou Boleslav, Most 
(nadto funkce koordinátora pro 
národnostní menšiny) a Plzeň. 
Dalším způsobem, jak zahrnout 
agendu národnostních menšin do 
práce zastupitelstev, je 
ustanovení pozice poradce či 
koordinátora. Takovou funkci 
zřizují České Budějovice, Frýdek-
Místek, Havířov (zřizuje navíc 

funkci romského asistenta), Hradec Králové (navíc v rámci komunitního plánování pracovní 
skupina pro národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížné životní situaci), Jablonec nad 
Nisou, Karlovy Vary, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov (navíc v rámci komunitního plánování 
skupina pro etnické menšiny) a Ústí nad Labem. V Pardubicích a Prostějově se otázkami 
národnostních menšin (a dalších skupin, jako jsou cizinci) zabývají pracovní skupiny 
komunitního plánování. Statutární město Zlín začleňuje tuto agendu do standardní struktury 
odborů magistrátů, žádnou funkci nezřizuje Děčín, Jihlava, Kladno a Teplice. Podrobnější 
situaci ve statutárních městech ilustruje rovněž příloha 1. 

Finanční podpora organizací příslušníků národnostních menšin v roce 2014 zůstala na zhruba 
srovnatelné výši, 6 830 745,- Kč. Nejvíce projektů bylo přitom romských (52 z celkových 111), 
následovaly projekty multinárodnostní a ostatní a projekty organizací polské menšiny. 
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○ Kraje 

Karlovarský kraj zřídil již v roce 2005 Výbor. Dalším krajem, který po sčítání lidu v roce 
2011 má ze zákona povinnost Výbor zřídit, je hl. město Praha (Výbor byl dne 31. března 2015 
zřízen) a Moravskoslezský kraj. Ústecký kraj rovněž ustanovil Výbor. Radu národnostních 
menšin jako poradní orgán zastupitelstva zřizuje Jihomoravský kraj, agendu národnostních 
menšin řeší v Královéhradeckém kraji Komise pro lidská práva, Liberecký kraj ustanovil 
Komisi pro národnostní menšiny a sociální začleňování, Pardubický a Plzeňský kraj ustavily 
Komisi pro integraci romské komunity a dalších etnických skupin a vedle toho rovněž funkci 
koordinátora romských poradců. Kraje Karlovarský a Moravskoslezský zřizují navíc funkci 
koordinátora pro národnostní menšiny, stejně jako kraj Olomoucký a Zlínský. Kraje 
Středočeský, Jihočeský a Vysočina mají pouze funkci koordinátora pro romské záležitosti 
(blíže – viz příloha 1).  

Dotace ze strany krajů v roce 2014 ukazují na pokles proti roku 2013 o cca 1 mil. Kč, tedy 
8 380 900,- Kč. Z nich největší 
vykazují projekty polské 
menšiny. Projekty romských 
organizací proti tomu vykázaly 
nejvýznamnější pokles. Nicméně 
co se týče počtu projektů, 
z celkových 116 dominují 
projekty romských organizací, 
následují polské, multikulturní 
projekty a projekty slovenských 
organizací. 

 

Z porovnání dotací v roce 2013 a 2014 je patrný pokles o cca 10 %, nejmarkantnější 
u romských projektů, naopak podpora projektů polské menšiny je dlouhodobě stabilní.  

  Co se počtu projektů týče, z celkového množství 340 projektů předložených samosprávám 
představují projekty polské menšiny cca 1/3 a romské projekty ¼.  
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6.6. Kancelář prezidenta republiky a národnostní menšiny v roce 2014 

Kancelář prezidenta republiky, jako servisní organizace prezidenta republiky ve smyslu 
zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, nemá v oblasti národnostních 
menšin svoji přímou kompetenci. Pracovníci oddělení styku s veřejností Kanceláře 
korespondovali v roce 2014 s příslušníky národnostních menšin v běžných záležitostech. 
Konkrétně ze strany romských iniciativ se vesměs jednalo o tématiku obecných 
ekonomických podmínek této skupiny obyvatel. Zástupce Kanceláře se zúčastnil pietního 
aktu u romského památníku v Letech u Písku. 

Co se týká prezidenta republiky, ten se příležitostně se zástupci národnostních menšin v roce 
2014 setkával, a to zejména při svých pracovních cestách. Představitelé národnostních menšin 
byli pozváni i na oslavu státního svátku dne 28. října 2014. Postavení národnostních menšin 
se prezident dotýkal v uplynulém roce při diskusích s nově nastupujícími velvyslanci a při 
jednání s představiteli veřejné správy, či při dvoustranných setkáních s představiteli států, 
jejichž národnostní menšiny v České republice žijí.  
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7. Právo na užívání jména a příjmení, vícejazyčné názvy a označení v jazyce národnostní 
menšiny a užívání jazyka národnostní menšiny v úředním styku 

○ Užívání jazyka národnostní menšiny 

Dnem 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 312/2013 Sb., kterým se mění zákon 
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a další související zákony, (dále jen „zákon o matrikách“). 

Podle ustanovení § 26 odst. 3 zákona o matrikách na žádost státního občana České republiky 
(dále jen „občan“), příslušníka národnostní menšiny, jehož jméno, popřípadě jména, 
a příjmení jsou v matriční knize zapsána v českém nebo v jiném než českém jazyce, uvede se 
jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení v matričním dokladu v jazyce národnostní menšiny 
znaky přepsanými do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné 
správy. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména nebo příjmení, je občan 
povinen předložit doklad vydaný znalcem. Jde-li o společné příjmení manželů, uvede se 
příjmení v jazyce národnostní menšiny pouze se souhlasem druhého manžela, popřípadě 
jejich nezletilého dítěte staršího 15 let. Do matriční knihy se vyznačí, že byl vydán matriční 
doklad s uvedením jména, popřípadě jmen, a příjmení v jazyce národnostní menšiny. Další 
matriční doklady se vydávají s uvedením jména, popřípadě jmen, a příjmení v této podobě. 

S účinností od 1. ledna 2014 je tak umožněno občanovi, který je příslušníkem národnostní 
menšiny, jehož jméno, popřípadě jména, a příjmení jsou v matriční knize zapsána v českém 
nebo v jiném než českém jazyce, uvést nejen jeho jméno, popřípadě jména, ale i příjmení 
v matričním dokladu v jazyce národnostní menšiny. 

○ Označení obcí, jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení budov státních 
orgánů a územních samosprávných celků v jazycích národnostních menšin 

Kromě ustanovení § 29 odst. 2 zákona o obcích je toto právo zaručeno Chartou (viz oddíl 2.1., 
3.2. a 6.5.). 

○ Užívání jazyka národnostní menšiny v úředním styku v soudním řízení, ve správním 
řízení či na veřejnosti  

Příslušníci národnostních menšin, které tradičně a dlouhodobě žijí na území České republiky, 
mají právo na užívání jazyka národnostní menšiny v úředním styku a před soudy. Pro občanské 
soudní řízení i pro soudní řízení správní je zde podstatné ustanovení § 18, podle kterého mají 
účastníci právo jednat před soudem ve své mateřštině. Soud je povinen zajistit jim stejné 
možnosti k uplatnění jejich práv. Účastníku, jehož mateřštinou je jiný než český jazyk, soud 
ustanoví tlumočníka, jakmile taková potřeba vyjde v řízení najevo. Toto právo se zcela uplatní 
rovněž v řízení ve správním soudnictví, a to v souladu s § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudní 
řád správní, podle kterého se pro řízení ve správním soudnictví použijí ustanovení prvé a třetí 
části občanského soudního řádu. Občanský soudní řád zde hovoří o mateřském jazyku bez 
ohledu na to, zda se jedná o cizího státního příslušníka nebo občana ČR, který je příslušníkem 
národnostní menšiny. Práva uvedená v čl. 9 odst. 1 Charty tak jsou prostřednictvím této 
zákonné úpravy zcela pokryta. Co se týká trestního řízení, tak lze rovněž konstatovat, že 
ustanovení § 2 odst. 14 tr. řádu a § 28 tr. řádu plně pokrývají uváděnou problematiku. Nejsou 
žádné poznatky z praxe, které by požadovaly nějakou změnu nebo rozšíření uvedených 
ustanovení obsahujících práva osob neovládajících český jazyk v trestním řízení. 

Správní řízení upravuje dostatečně zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.  
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8. Právo na vzdělání v jazyce národnostní menšiny 

Příslušníkům národnostních menšin se zajišťuje právo na vzdělávání v jazyce národnostní 
menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „školský zákon“). 

Kromě pravidel pro zřizování škol a tříd s vyučovacím jazykem národnostní menšiny je 
školským zákonem zavedena možnost, aby pro podporu zájmů příslušníků národnostních 
menšin mohl ředitel školy se souhlasem zřizovatele stanovit v rámci školního vzdělávacího 
programu předměty nebo jejich části, v nichž bude možno výuku organizovat dvojjazyčně, 
a to také v jazyce národnostní menšiny. Dále je stanoveno, že vysvědčení, výuční listy 
a diplomy o absolutoriu se ve školách, kde se vyučuje v jazyce národnostní menšiny, vydávají 
dvojjazyčně, tj. v jazyce českém i v jazyce národnostní menšiny. 

V souladu se zavedením nového modelu maturitní zkoušky od školního roku 2010/2011 
je školským zákonem garantováno, že žáci škol a tříd s vyučovacím jazykem národnostní menšiny 
mají právo skládat společnou i profilovou část maturitní zkoušky v českém jazyce nebo v jazyce 
národnostní menšiny (v polštině), a to s výjimkou zkoušky z českého jazyka a literatury.21 

Vyučovacím jazykem v základních (ZŠ) a středních (SŠ) školách zařazených v rejstříku škol 
a školských zařízení je jazyk český. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může 
povolit vyučování některých předmětů v cizím jazyce či povolit výjimku. Jde např. o případy 
tzv. dvojjazyčných gymnázií, která byla zřízena na základě mezivládních dohod a ujednání, 
a kde jsou vybrané předměty po převážnou část vzdělávání vyučovány v cizím jazyce.  

Většina mezinárodních smluv se zeměmi, z nichž pochází národnostní menšina v ČR, 
obsahuje ujednání o stipendiích na letní jazykové kurzy. Další stipendia bývají využívána 
filology/překladateli (studenty i učiteli), příp. studenty oborů, jejichž součástí jsou jazykové 
kursy (teritoriální studia, mezinárodní vztahy apod.). Bilaterální smlouvy tak přímo i nepřímo 
podporují jazykové vzdělávání. 

○ Hodnocení legislativních i nelegislativních opatření 

- Novela vyhlášek v roce 2014 

Od 1. září 2014 vešla v účinnost vyhláška č. 103/2014 Sb., která novelizuje stávající vyhlášky 
č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízení, a č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků mimořádně nadaných z roku 2005 v platném znění. Důvodem novelizace 
byla reakce na aktuální potřeby vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – 
nezbytnost úpravy některých stávajících paragrafů a současně plnění opatření schváleného 
konsolidovaného plánu k rozsudku D.H. a ostatní proti ČR schváleného v roce 2012. 

- Novela školského zákona 

Resort připravil rozsáhlou novelizaci školského zákona, jejímž účelem je komplexní 
změna vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a posílení inkluzivního prostředí 
na ZŠ. V září 2014 předložil novelizaci školského zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu.22  

V prvé řadě bude upuštěno od kategorizace žáků (žáci se sociálním znevýhodněním, žáci se 
zdravotním znevýhodněním, žáci se zdravotním postižením). Namísto toho bude v zákoně 
deklarován rovný přístup ke vzdělávání pro všechny žáky a budou vyjmenována a definována 
podpůrná opatření nezbytná pro zajištění maximálně dosažitelného plnohodnotného 
                                                 
21 Ve školách a třídách s vyučovacím jazykem národnostní menšiny je zkouška z jazyka národnostní menšiny 
také jednou z povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (§ 79 odst. 1 školského zákona). 
22 Novela již byla schválena a vyhlášena pod č. 82/2015 Sb. Změny školského zákona v oblasti vzdělávání dětí, 
žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami nabudou účinnosti k 1. září 2016. 
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vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu pro všechny žáky. Základem se tak stane 
klasifikace podpůrných opatření, od které bude následně odvozována klasifikace speciálních 
vzdělávacích potřeb. 

Novela školského zákona zavede nové vymezení pojmu žák se speciálními vzdělávacími 
potřebami, kterým se nově bude rozumět žák, Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami 
se rozumí žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání 
svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. 
Podpůrná opatření budou volena tak, aby odpovídala žákovu zdravotnímu stavu, kulturnímu 
prostředí nebo jiným životním podmínkám. Nejde přitom o definici překážek na straně žáka, 
ale o uznání žáka jako plnohodnotné osoby.  

Novela školského zákona dále zavádí možnost vzdělávání v přípravných třídách pro všechny 
děti.23 Jedním z očekávaných účinků tohoto opatření je i vyloučení rizika segregace romských 
dětí v rámci předškolního vzdělávání. 

Východiskem nové úpravy je uznání práva žáka na to, aby jeho okolí odstranilo nebo překlenulo 
v sobě implikované překážky, dané často jen jednostranným pohledem většiny na vzdělávací 
potřeby nebo společenskými stereotypy. Vnímání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se 
tím posouvá do roviny vlastní například v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením. 

Na novelu školského zákona bude bezprostředně navazovat zrušení vyhlášek č. 72/2005 Sb. 
a 73/2005 Sb., které budou nahrazeny novou vyhláškou. Účelem novelizace vyhlášek bude 
zejména konkretizace jednotlivých podpůrných opatření. 

- Priorita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  

Zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání v MŠ - resort v roce 2015 
připravil další novelu školského zákona směřující k zavedení povinného posledního ročníku MŠ 
pro všechny děti. Zároveň bude zachováno již dnes platné pravidlo bezplatnosti jejího posledního 
ročníku. Cílem je zabezpečit úspěšný nástup všech dětí do základního vzdělávání. 

Ministerstvo za účelem posílení kapacit MŠ připravilo v roce 2014 fond na Rozvoj 
výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky 
(v roce 2014 bylo schváleno 10 akcí v celkové výši 74,9 mil. Kč; předpokládaná účast 
státního rozpočtu na financování fondu v období let 2014-2021 je ve výši 1 500 mil. Kč. Pro 
rok 2014 bylo alokováno z prostředků státního rozpočtu 100 mil. Kč). 

- Akční plán opatření k výkonu rozsudku Evropského soudu ve věci D. H. a ostatní proti ČR 

Blíže viz Zpráva o situaci romské menšiny za rok 2014. 

- Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 

Dne 9. července 2014 byla přijata vládním usnesením č. 538 Strategie vzdělávací politiky 
České republiky do roku 2020. Strategie se významnou měrou zabývá problematikou inkluze 
a snižování nerovností ve vzdělávání.  

8.1. Vzdělávání v jazycích národnostních menšin po jednotlivých menšinách 

8.1.1. Německá menšina 

ZŠ německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna je škola založená v roce 
1991 německou menšinou v ČR. Nabízí pro české i německé děti vzdělání a výchovu 
v ročnících 1-5 s němčinou jako jazykem cizím nebo mateřským. Připravuje žáky pro studium 

                                                 
23 Dle novely školského zákona jsou přípravné třídy určeny pro všechny děti v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že jejich zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, 
přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. V této části nabývá novela školského 
zákona účinnosti již 1. září 2015. 
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na Gymnáziu Thomase Manna, které je osmileté. Resort spolupracuje s vedením této školy, 
která garantuje velmi kvalitní výuku německého jazyka.  

Ministerstvo podporuje výuku německého jazyka a poukazuje na její význam ve 
společenském i profesním životě. Od září 2013 je zavedena v ZŠ povinná výuka druhého 
cizího jazyka. Jedním z hlavních důvodů tohoto rozhodnutí bylo posílení výuky německého 
jazyka. Ministerstvo spolupracuje s Goethe institutem, podporuje jeho akce na rozvoj 
mnohojazyčnosti nejen ve školách, ale i celé společnosti. Např. udělilo záštitu projektu 
Goethe Institutu Šprechtíme, a to včetně celostátní recitační soutěže v německém jazyce pro 
žáky ZŠ a SŠ. Další aktivitou resortu, při které důležitou roli hraje vzdělávání v německém 
jazyce, je konference k podpoře vícejazyčnosti, která je každoročně organizována 
k mezinárodnímu dni cizích jazyků.  

Česko-německé aktivity jsou rozsáhlé také v rámci mimoškolních aktivit mládeže, zde jde 
např. o činnost Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni, 
podporovaného mj. ze zdrojů ministerstva. Koordinační centra poskytují poradenské služby 
a podporují státní i nestátní instituce a organizace obou zemí při uskutečňování 
a zintenzivňování česko-německých výměn mládeže a mezinárodní spolupráce v oblasti práce 
s mládeží. Tandem má celostátní působnost. Cílem činnosti Tandemu je setkávání mladých 
lidí. Nabízí finanční podporu na česko-německá setkávání dětí a mládeže zejména 
v mimoškolní a předškolní oblasti, realizuje Program podpory odborných praxí 
a zprostředkovává Evropskou dobrovolnickou službu v SRN. Mezi jeho úkoly patří 
i zprostředkování kontaktů mezi českými a německými organizacemi a podpora jejich 
partnerství. 24 

Roli v rozvoji výuky německého jazyka sehrávají i aktivity v rámci dobíhajícího Evropského 
programu Lifelong Learning Programme v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost a nového programu Erasmus+. V rámci aktivit těchto programů bylo 
možné zapojit rodilé mluvčí do výuky, absolventi vysokých škol s pedagogickým zaměřením 
se účastnili studijních stáží v zahraničí, uskutečnily se zahraniční jazykově-metodické stáže 
pro učitele cizích jazyků a řada žáků v rámci této podpory vycestovala do zahraničí. 

8.1.2. Polská menšina 

V roce 2014 pokračovalo vzdělávání v MŠ s polským jazykem vyučovacím i v MŠ, v nichž 
byly zřízeny třídy s polským jazykem vyučovacím. Do 33 MŠ s polským jazykem 
vyučovacím dochází 852 dětí. Ve srovnání s rokem 2013 ubylo v těchto školách 7 dětí. V ZŠ 
s polským jazykem vyučovacím se vzdělávalo 1781 žáků ve 117 třídách z 25 škol (některé 
jsou plně organizované, jiné mají pouze první stupeň). Oproti roku 2013 se počet žáků zvýšil 
o 93 a počet tříd se zvýšil oproti roku 2013 o pět. 

Všechna školská zařízení s polským jazykem vyučovacím v Moravskoslezském kraji jsou na 
území okresů Frýdek-Místek a Karviná, kde je nejvíce obyvatel polské národnosti. Všechna 
polská školská zařízení jsou zařazena do rejstříku škol a školských zařízení. Jejich úkolem je 
vzdělávání občanů ČR polské národnosti v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro 
základní vzdělávání, avšak v jejich mateřském jazyce. 

Na Gymnáziu s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně se vzdělávalo 336 žáků 
ve 12 třídách (oproti roku 2013 se vzdělává o 4 žáky méně, v každém ročníku jsou 3 třídy). 
Na střední odborné škole, Obchodní akademii v Českém Těšíně studovalo celkem 47 žáků 
(počet žáků se zvýšil o 2). 

                                                 
24 Informace o Tandemu jsou na www.tandem.adam.cz. 
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MŠ 
Okres Karviná 

mateřská škola počet dětí 
Albrechtice / Olbrachcice 19 
Český Těšín, Svibice / Czeski Cieszyn - Sibica 25 
Český Těšín, Akátová / Czeski Cieszyn 25 
Český Těšín, Hrabinská / Czeski Cieszyn 25 
Český Těšín, Moskevská / Czeski Cieszyn 55 
Karviná Fryštát / Karwina Frysztat 57 
Horní Suchá / Sucha Górna 31 
Dolní Lutyně / Lutynia Dolna 20 
Orlová Lutyně / Orłowa - Lutynia 17 
Stonava, Holkovice / Stonawa Hołkowice 20 
Těrlicko / Cierlicko 21 
Havířov, Bludovice / Hawierzów-Błędowice 25 

celkem okres Karviná 340 

Okres Frýdek-Místek 
mateřská škola počet dětí 

Bocanovice / Boconowice 2 
Bukovec / Bukowiec 23 
Bystřice nad Olší / Bystrzyca 64 
Dolní Lomná / Łomna Dolna 12 
Hnojník / Gnojnik 28 
Košařiska / Koszarzyska 11 
Hrádek / Gródek 30 
Jablunkov / Jabłonków 71 
Milíkov / Milików 19 
Mosty u Jablunkova, Střed / Mosty k. Jabłonkowa 21 
Návsí / Nawsie 24 
Nebory / Niebory 13 
Oldřichovice / Oldrzychowice 20 
Písek / Piosek 11 
Ropice / Ropica 22 
Třinec, Dolní Lištná / Trzyniec  24 
Třinec, Konská / Trzyniec 14 
Třinec, SNP / Trzyniec 44 
Třinec, Štefánikova / Trzyniec 23 
Vedryně, Zaolší / Wędrynia 10 
Vedryně č. 1 / Wędrynia 26 

celkem okres Frýdek - Místek 512 
celkem 852 

ZŠ 
Okres KARVINÁ          

 I II III IV V     třídy žáci 
Albrechtice / Olbrachcice 4 2 1 4 7     1 18 
Český Těšín-Svibice/Czeski Cieszyn-Sibica 10 6 11 9 5     3 41 
Orlová-Lutyně / Orłowa - Lutynia 6 2 3 5 0     1 16 
Stonava Holkovice / Stonawa Hołkowice 2 2 2 2 1     2 9 
Těrlicko / Cierlicko 8 2 4 4 4     1 22 

celkem 30 14 21 24 17     8 106 
 

 I II III IV V VI VII VIII IX třídy žáci 
Český Těšín / Czeski Cieszyn 38 40 43 21 24 51 32 43 38 16 330 
Dolní Lutyně / Lutynia Dolna 5 0 5 2 4 8 2 10 5 5 41 
Havířov-Bludovice/Hawierzów-Błędowice 10 4 9 5 7 7 5 7 6 6 60 
Horní Suchá / Sucha Górna 5 9 12 8 11 9 10 9 10 6 83 
Karviná Fryštát / Karwina Frysztat 17 20 21 13 21 18 15 20 18 9 163 

celkem 75 73 90 49 67 93 64 89 77 42 677 
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Okres Frýdek-Místek 
 I II III IV V     třídy žáci 

Bukovec / Bukowiec 10 5 2 12 6     2 35 
Dolní Lomná / Łomna Dolna 0 3 3 3 4     1 13 
Hrádek / Gródek 2 5 8 3 5     2 23 
Košařiska /  6 3 6 2 5     2 22 
Návsí / Nawsie 5 8 7 2 5     2 27 
Oldřichovice / Oldrzychowice 4 6 6 3 3     2 22 
Ropice / Ropica 7 6 7 2 1     2 23 
Třinec VI / Trzyniec VI 9 6 8 3 4     3 30 
Mosty u Jablunkova/Mosty k. Jabłonkowa 9 2 3 8 0     1 22 
Milíkov / Milików 5 4 3 5 7     2 24 

celkem 57 48 53 43 40     19 241 
 

 I II III IV V VI VII VIII IX třídy žáci 
Třinec I / Trzyniec I 12 11 11 17 11 28 14 21 25 10 150 
Bystřice /  14 19 18 16 13 20 20 25 25 9 170 
Hnojník / Gnojnik 11 14 11 15 10 12 16 13 15 9 117 
Jablunkov / Jabłonków 21 16 16 13 21 24 37 28 42 12 218 
Vendryně / Wędrynia 9 15 14 9 8 16 14 11 6 8 102 

celkem 67 75 70 70 63 100 101 98 113 48 757 

celkem za okres Frýdek - Místek 124 123 123 113 103 100 101 98 113 67 998 

ZŠ celkem 229 210 234 186 187 193 165 187 190 117 1781 

SŠ  
Školy s polským vyučovacím jazykem  

 I II III IV třídy žáci 

Gymnázium Český Těšín / Gimnazjum Czeski Cieszyn 78 88 80 90 12 336 
Obchodní akademie Český Těšín / Akademia Handlowa Czeski Cieszyn 44 11 12 13 025 47 

celkem 89 99 92 103 12 383 

Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín 

Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín (dále jen „Polské 
centrum“) je přímo řízená organizace financovaná Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy. Hlavní činnost Polského centra vychází ze zřizovací listiny, z úkolů 
a dlouhodobých programů resortu. Činnost v roce 2014 probíhala v souladu se schváleným 
plánem hlavních úkolů.  

Podpora menšinového školství - jednalo se především o zajišťování potřeb škol a školských 
zařízení s polským jazykem vyučovacím včetně podpory žáků se speciálně vzdělávacími 
potřebami, vydávání (díky finanční podpoře resortu) a distribuci metodických pomůcek – 
časopisů Jutrzenka (70/104. ročník) pro I. stupeň a Ogniwo (70. ročník) pro II. stupeň ZŠ.  

Ve všech školách a školských zařízeních s polským jazykem vyučovacím se rovněž Polské 
centrum věnuje problematice užívání a podpory mateřského jazyka. Ve vybraných soutěžích 
a olympiádách, zejména s matematickým zaměřením, připravuje polské jazykové verze pro žáky. 

Rok 2014 byl pro Polské centrum rokem příprav k vydání (v roce 2015) nových učebních 
pomůcek pro školy s polským jazykem vyučovacím, jako např. slabikář či pracovní sešity pro 
matematiku na 2. stupni ZŠ. V roce 2014 dokončilo Polské centrum práci na standardech pro 
polský jazyk realizovanou jako resortní úkol ministerstva a připravilo polskou mutaci písma 
Comenia Script pro potřeby škol s polským jazykem vyučovacím. 

Rok 2014 probíhal ve znamení úzké spolupráce se zřizovatelem a dalšími subjekty v ČR 
i v zahraničí. Významná je zejména spolupráce s Polskem. V rámci dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků se konal celoroční cyklus workshopů pro ředitele a pedagogické sbory 
škol s polským jazykem vyučovacím s tematikou formativního hodnocení. Tento cyklus bylo 

                                                 
25 smíšené třídy 
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možno zorganizovat díky projektu Implementace formativního vzdělávání ve školách s polským 
jazykem vyučovacím v ČR, který do polského Ministerstva národního vzdělávání předložila polská 
vzdělávací instituce Centrum občanského vzdělávání z Varšavy (Centrum Edukacji Obywatelskiej).  

Přeshraniční česko-polská spolupráce je důležitým pilířem činnosti Polského centra. V roce 
2014 instituce obdržela záštitu resortu školství nad pracemi česko-polské pracovní skupiny 
pro oblast učebnic. Pracovní skupina je součástí Polsko-české vědecké společnosti se sídlem 
v polské Vratislavi. Důvodem byla snaha věnovat pozornost problematice vzájemných česko-
polských stereotypů a možnostem jejich překonávání, zvláště ve výuce historie. Avšak 
zahájením činnosti česko-polské pracovní skupiny byla dosavadní koncentrace na analýzy 
polských a českých dějepisných učebnic rozšířena i o edukační média jiných předmětů, a to 
české a polské literatury, občanské výchovy a geografie.  

Česko-polský projekt Akcent@com spolufinancovaný z OP PS ČR-PR se věnuje otázkám 
přeshraniční spolupráce a motivace ke komunikaci v sousedících jazycích a jeho realizace 
pokrývá území celé délky česko-polské hranice, tedy téměř 800 km. V rámci projektu se 
konaly dílny pro české a polské učitele, pro žáky středních škol v ČR a v Polsku, v roce 2015 
vyjde netradiční učebnice česko-polské a polsko-české komunikace. 

8.1.3. Romská menšina 

Resort spolupracuje s koordinátory pro romské záležitosti v rámci kulatých stolů, pracovních 
porad, jednání a tematických konferencí. Poskytuje konzultace romské menšině v rámci 
dotačních programů. Využívá zástupce Romské rady v odborných pracovních skupinách. 

V roce 2014 Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského ve spolupráci 
s ministerstvem připravilo výstavu Vzdělávání Romů v Česku v historickém kontextu. Výstava 
stručně seznamuje nejen s historií vzdělávání v Česku, ale mapuje i současnou situaci 
v oblasti školství. Výstava byla slavnostně zahájena v sídle Rady Evropy. Byla prezentována 
i v Senátu ČR, jako součást semináře o vzdělávání romských dětí. 

8.2. Dotační a rozvojové programy zaměřené na národnostní menšiny 

8.2.1. Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy 

Dotační program je plněním nařízení vlády ČR ze dne 20. února 2002 č. 98, kterým se stanoví 
podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na rozšiřování a přijímání 
informací v jazycích národnostních menšin a na vzdělávání v jazycích národnostních menšin 
a multikulturní výchovy a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Dotační program byl v roce 2014 rozdělen do dvou modulů: 

○ Modul 1 - podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin 

A. Rozvoj mateřského jazyka (vzdělávací aktivy, kurzy, publikace, projekty). 

B. Vzdělávací aktivity pro příslušníky národnostních menšin – děti a mládež, včetně 
vydávání publikací, vzdělávacích textů pro děti a žáky v menšinových jazycích, jako 
součást širšího projektu zaměřeného na vzdělávání. Kurzy jazykového vzdělávání dětí 
a mládeže z národnostních menšin. 

C. Tvorba výukových materiálů v jazycích národnostních menšin se zaměřením na 
kulturní tradice a dějiny národnostních menšin a etnik žijících na území ČR pro 
pedagogické pracovníky (především bude upřednostňována e-learningová forma). 

D. Co o sobě víme? (kdo jsme a odkud jsme, vzájemné poznání a porozumění - co máme 
společného a čím se odlišujeme) – projektové vyučování. 



 29 

○ Modul 2 - podpora multikulturní výchovy 

A. Tvorba a realizace vzdělávacích programů a výukových materiálů pro děti, žáky, 
mládež a učitele, směřující k potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti, rasismu, 
antisemitismu včetně integračních a multikulturních projektů nebo týkajících se 
holocaustu ve spojení s výročím konce 2. světové války. 

B. Vzdělávání k demokratickému občanství v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání - průřezová témata Výchova demokratického 
občana a Multikulturní výchova. 

C. Využití podpůrných metod (biografická práce, Sokratovský dialog, multikulturní 
kalendář, práce s příběhy na podporu multikulturní výchovy ve školách, apod.). 

D. Aktivity škol k prezentaci práce svých žáků s multikulturní tématikou (jarmark, školní 
výstavy, školní divadelní představení, multikulturní centra a komunitní střediska, 
projektové dny, atd.). 

V rámci dotačního programu došlo 64 žádostí, z toho výběrovou komisí k podpoře bylo 
navrženo 57 projektů s finanční podporou dotace v částce 15 029 tis. Kč (viz příloha 3).  

V modulu 1 bylo podpořeno 19 projektů a 38 projektů bylo podpořeno v modulu 2. 

V podpořených projektech byly zastoupeny národnostní menšiny: běloruská, bulharská, 
chorvatská, maďarská, německá, polská, romská, rusínská, řecká, slovenská, ukrajinská, 
vietnamská a židovská. Vedle těchto vyjmenovaných byly podpořeny projekty s tématikou 
holocaustu a multikulturní výchovy.  

Pod pojmem multikulturní výchova jsou uvedeny projekty, které podporují multikulturní 
výchovu, směřující k potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti, rasismu, antisemitismu. 
Problematika holocaustu je vyčleněna zvlášť, v roce 2014 byla řešena v 16 projektech.  

Nejčastějšími výstupy projektů byly metodické a odborné materiály, semináře a jiné vzdělávací 
akce pro žáky a učitele, návštěvy kulturních akcí v jazyku národnostní menšiny, jazykové kurzy 
pro děti (např. spolky Asociace řeckých obcí, PAHONIA, Spolek Iglice), taneční kroužky 
s poznáváním regionálních tradic v zemi původu (např. spolky PIRIN, Lyceum Řekyň v ČR, 
LIMBORA), vydávání publikací a knížek pro děti v jazyku národnostní menšiny (např. spolky 
Bona Fide, Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR, Sdružení přátel polské 
knihy). V rámci podpory výuky slovenštiny byly vytvořeny výukové materiály (formou 
vyprávěných pohádek) na CD pro nejmenší děti v MŠ (spolek Bona Fide). Svůj význam mají 
i literární soutěže pro žáky např. soutěž Jána Kollára, kdy je rozvíjen jazyk a jazyková 
komunikace v slovenském jazyce, soutěž Lidice pro 21. století, které se zúčastňují i žáci např. 
ze Slovenska, Litvy, Ruska, Rumunska. Smyslem této soutěže je prohloubení znalostí z historie 
20. století, hlavně období 2. světové války spojené s vyhlazením Lidic a Ležáků. 

8.2.2. Dotační program na podporu integrace romské komunity; 

Program je vyhlašován na základě nařízení vlády č. 98/2002 Sb. a dle úkolů pro ministerstvo 
uvedených ve strategických dokumentech v oblasti vzdělávání romské menšiny (Usnesení 
vlády č. 206 ze dne 15. března 2010 k návrhu připravované fáze Národního akčního plánu 
inkluzívního vzdělávání – NAPIV; Usnesení vlády č. 750 ze dne 12. října 2011, kterým vláda 
ČR resortu uložila nadále podporovat inkluzi Romů a naplňovat Akční plán Dekády romské 
inkluze 2005 – 2015; Usnesení vlády č. 699 ze dne 21. září 2011, o Strategii boje proti 
sociálnímu vyloučení na období 2011 až 2015; Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy České republiky na období 2011 – 2015; Akční plán ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy k výkonu rozsudku D. H. a ostatní proti České republice). 
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Podporované aktivity - témata: 

A) Předškolní příprava a včasná péče 
Podpora včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a jejich 
příprava v MŠ je nejvyšší z priorit v oblasti integrace romské komunity. 

B) Podpora školní úspěšnosti žákyň a žáků na základní a střední škole  

Cílem vyhlášení tematického okruhu je přispět k vyrovnávání vzdělávacích šancí žáků 
ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v rámci hlavního vzdělávacího proudu. 

C) Vzdělávání a metodická podpora pedagogických pracovníků, pracovníků školských 
poradenských zařízení a studentů vysokých škol zaměřených na učitelské obory. 

D) Volnočasové a zájmové aktivity pro romské děti a mládež v návaznosti na jejich 
sociální vyloučení a kulturní odlišnost  

Přehled poskytnutých finančních prostředků v roce 2014 (blíže viz příloha 9). 

počet podpořených projektů dotace celkem Kč příspěvkové organizace (školy) občanská sdružení/spolky charity 
56 13 997 700 7 43 6 

Podporované aktivity v roce 2014 - nejvíce na vzdělávací aktivity pro předškolní děti a jejich 
rodiče, poradenství romským rodinám. 

Každoročně jsou podporovány tyto subjekty:  

Školy: ZŠ Havlíčkovo nám. Praha 3, ZŠ a MŠ 29. října, Brno – doučování, příprava na SŠ. 
Nová škola o.p.s. – vzdělávání asistentů pedagoga 
Slovo 21 – příprava studentů SŠ k přijetí na VŠ  
Palaestra – volnočasové sportovní aktivity – box pro děti z vyloučené lokality  
Rom Praha – komplexní poradenství romským rodinám  

8.2.3. Program Podpory sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a VOŠ  

Dotace se poskytuje na základě nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky  
a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních 
menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů.  

Cílem uvedeného programu je podpořit studium těch romských žáků, jejichž rodinám 
způsobují náklady spojené se středoškolským studiem značné finanční potíže.  

V programu jsou poskytovány dotace právnickým osobám vykonávajícím činnost střední 
školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy zapsané ve školském rejstříku podle školského 
zákona, na zajištění finanční a materiální podpory vzdělávání romských žáků a studentů v SŠ, 
VOŠ a konzervatořích, pokud jsou občany České republiky. 

Prostředky jsou určeny na částečnou nebo úplnou úhradu nákladů žáků na školné, stravné, 
ubytování, cestovné a školní potřeby. 

Výše dotace mohla činit na jedno období: 

maximálně 4 000,- Kč na jednoho žáka v 1. ročníku SŠ, konzervatoře, 
maximálně 5 000,- Kč na jednoho žáka v 2. ročníku SŠ, konzervatoře, 
maximálně 6 000,- Kč na jednoho žáka ve 3. ročníku SŠ, konzervatoře, 
maximálně 7 000,- Kč na jednoho žáka ve 4. ročníku SŠ, konzervatoře, 
maximálně 8 000,- Kč na jednoho studenta 1. až 3. ročníku VOŠ. 

Tyto částky platí pro jednotlivá kola programu. Finanční podpora je odstupňovaná dle ročníku 
žáka/studenta. 

Přínos programu spočívá: 
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- v podpoře studia sociálně znevýhodněných romských žáků a studentů SŠ, VOŠ a konzervatoří 

- v předcházení předčasným odchodům ze vzdělávání sociálně znevýhodněných romských 
žáků a studentů SŠ, VOŠ a konzervatoří 

- v materiální podpoře sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a VOŠ.  

Program je vyhlašován dvakrát ročně (I. kolo - leden-červen, II. kolo září - prosinec). 

I. kolo  

Resort v období leden – červen podpořil celkem 128 žádostí škol, jejichž prostřednictvím se 
sociálně znevýhodnění romští žáci SŠ a studenti VOŠ do programu hlásili. V rámci dotačního 
programu bylo podporováno školné, stravné, ubytování, cestovné a školní potřeby. Žádosti 
byly navrženy k podpoře bez finančního krácení. Podpořeno bylo celkem 561 sociálně 
znevýhodněných romských žáků a studentů v celkovém finančním objemu 2 538 800,- Kč.  

Podle druhu věcného určení dotace (v Kč): 
školné stravné ubytování cestovné školní potřeby celkem 

487 100 661 100 184 900 752 200 453 500 2 538 800 

Podle počtu podpořených žáků a studentů z hlediska školy a ročníku: 

Střední školy 
ročník 1 2 3 4 celkem 

Počet žáků 242 172 107 25 546 
Návrh na podporu finanční částkou 914 600 798 600 568 100 145 700 2 427 000 
 
Vyšší odborné školy 

ročník 1 2 3 celkem 
Počet studentů 3 3 9 15 
Návrh na podporu finanční částkou 24 000 20 000 67 800 111 800 

II. kolo  

Resort v období leden – červen podpořil celkem 130 žádostí škol, prostřednictvím kterých se 
sociálně znevýhodnění romští žáci SŠ a studenti VOŠ do programu hlásili. V rámci dotačního 
programu bylo podporováno školné, stravné, ubytování, cestovné a školní potřeby. Žádosti 
byly navrženy k podpoře bez finančního krácení. Podpořeno bylo celkem 487 sociálně 
znevýhodněných romských žáků a studentů v celkovém finančním objemu 2.178 300,- Kč. 
 

Podle druhu věcného určení dotace (v Kč): 
školné stravné ubytování cestovné školní potřeby celkem 

328 400 535 700 140 100 537 200 636 900 2 178 300 

Podle počtu podpořených žáků a studentů z hlediska školy a ročníku: 

Střední školy 
ročník 1 2 3 4 celkem 

Počet žáků 171 165 131 18 485 
Návrh na podporu finanční částkou 645 800 731 400 665 200 119 900 2 162 300 

Vyšší odborné školy 
ročník 1 2 3 celkem 

Počet studentů 0 2 0 2 
Návrh na podporu finanční částkou 0 16 000 0 16 000 
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8.2.4. Rozvojový program Podpora škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání 
dětí a žáků se znevýhodněním  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje každoročně rozvojový program pro 
MŠ, ZŠ a SŠ, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí, žáků se sociálním 
znevýhodněním, podle § 171 odst. 2 školského zákona.  

Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu využívá právnická osoba zapsaná ve 
školském rejstříku, vykonávající činnost školy k odměnění pedagogických pracovníků 
dosahujících dlouhodobě kvalitních výsledků pedagogické práce v oblasti inkluzívního 
vzdělávání dětí a žáků se sociálním znevýhodněním nebo se zdravotním znevýhodněním 
vyžadujícím vyšší stupeň podpory ve vzdělávání. Program je určen na nenárokové složky 
mezd/ platů a motivačních složek mezd / platů pedagogických pracovníků v souvislosti se 
vzděláváním dětí a žáků se znevýhodněním.  

Program podporuje iniciativu vedení škol v inkluzivním vzdělávání sociálně a zdravotně 
znevýhodněných žáků, kteří by bez této podpory v běžném vzdělávacím proudu obstáli jen 
velmi obtížně. 

Resort podpořil v roce 2014 celkem 190 škol zřizovaných kraji a obcemi v celkovém finančním 
objemu 28 454 106,- Kč. Počet podpořených - přepočtených úvazků pedagogických pracovníků 
celkem činil 2 935,53. Finanční příspěvek na jeden celý úvazek s odvody byl 9 693,- Kč. 
Ministerstvo podpořilo 7 církevních škol a 3 soukromé školy v celkovém finančním objemu 
1 533 783,- Kč. Počet podpořených přepočtených úvazků pedagogických pracovníků celkem 
činil 159,42. Finanční příspěvek na jeden celý úvazek byl 9 621,- Kč.  

Výsledky  
 krajské a obecní školy církevní a soukromé školy CELKEM 

Počet podpořených žádostí 14 10 24 
Počet právnických osob 190 10 200 
Počet PP26 a AP27 přepočtených na úvazky 2 935,53 159,42 3 094,95 
Schválená výše finanční podpory (Kč) 28 454 106 1 533 783 29 987 889 

8.2.5. Rozvojový program Podpora financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty 
se sociálním znevýhodněním v roce 2014 

Cílem tohoto programu je zajistit rovný přístup ke vzdělávání poskytnutím neinvestičních 
finančních prostředků účelově určených na financování platů asistentů pedagoga k dětem, 
žákům a studentům se sociálním znevýhodněním. 

a) Podpora financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením 
(pro církevní a soukromé školy) 

V roce 2014 bylo podpořeno financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se 
zdravotním postižením ve výši 60 mil. Kč (navýšení o 10 mil. Kč proti roku 2013) – 
podpořeno celkem 494 úvazků. 

b) Podpora financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním 
znevýhodněním  

V roce 2014 bylo podpořeno financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se 
sociálním znevýhodněním ve výši 105 mil. Kč – podpořeno celkem 531 úvazků. Program se 
vyhlašuje dvakrát do roka, a to na leden – prosinec a na září – prosinec pro nové žáky od 
1. září, kterým byl udělen souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga. 

                                                 
26 Pedagogických pracovníků 
27 Asistentů pedagoga 
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8.3. Multikulturní výchova 

Problematika multikulturní výchovy, výchovy k respektování lidských práv i výchovy proti 
extremismu, rasismu a intoleranci je integrální součástí rámcových vzdělávacích programů 
(dále jen RVP) základního i středního vzdělávání a jako taková je v rámci kurikulární reformy 
implementována do jednotlivých školních vzdělávacích programů (dále jen ŠVP). Rámcové 
vzdělávací programy stanoví zejména konkrétní cíle, formy, délku a povinný vzdělávací 
obsah a jsou závazné pro tvorbu ŠVP (podrobněji o rámcových vzdělávacích programech – 
viz předchozí zprávy). 

V učivu vzdělávacího oboru Dějepis je důraz kladen na dějiny moderní doby, hlavně 
na 20. století, v jejichž rámci je zařazeno učivo o fašismu, nacismu, o druhé světové válce, 
nacistické rasové a jiné perzekuci, o odboji proti nacismu, o holocaustu a genocidě Romů. 
V učivu, které vzdělává k demokratickému občanství, jsou následující obsahová hesla: 
politický radikalismus a extremismus, současná česká extremistická scéna a její symbolika, 
mládež a extremismus. Školám se doporučuje také zařazovat do školních vzdělávacích 
programů (ŠVP) v dostatečné míře další závazné průřezové téma Multikulturní výchova. 
Doporučení zveřejněná v uplynulých letech v Souboru pedagogicko-organizačních informací 
pro MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní 
jazykové zkoušky a školská zařízení jsou stále platná. Jsou zde např. odkazy na komplexní 
informace o holocaustu Romů a Židů, které lze získat na odborných seminářích Jak učit 
o Holocaustu nebo v rámci dokumentárního projektu pro žáky Zmizelí sousedé (organizují 
Vzdělávací oddělení Památníku Terezín a Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea 
v Praze). 

Současně je upozorňováno na publikace tzv. popíračů holocaustu. Ve výuce je potřebné také 
akcentovat téma česko-německých vztahů, včetně objektivních informací o odsunu 
sudetských Němců, poznávat kulturu, jazyk a každodenní život dalších národností a etnik 
žijících v ČR. Žáci by měli být informováni o současných extremistických skupinách mládeže 
(antisemitismus, islamofobie, neonacismus, pravicový a levicový extremismus). Současně 
je však zde upozorněno, že v prostředí škol a školských zařízení i volnočasových aktivit nelze 
uskutečňovat vzdělávání k multikulturní výchově a lidským právům, k nenásilí a toleranci 
pouhým zdůrazněním cizorodých prvků s akcentem na jinakost, neboť pouhé zdůraznění 
odlišnosti může být kontraproduktivní. Důležitým informačním, metodickým a 
komunikačním zdrojem v oblasti multikulturní výchovy je metodický portál www.rvp.cz. 
Činnost metodického portálu www.rvp.cz zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání v Praze, 
přímo řízená organizace ministerstva.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má prostřednictvím Národního ústavu 
pro vzdělávání v Praze zastoupení v pracovní skupině při Evropské komisi pro předčasné 
odchody ze vzdělávání - Thematic Working Group on Early School Leaving. Jeho zástupce 
spolupracuje se zástupcem NNO Romodrom, která se zaměřuje na vzdělávání romské 
menšiny. Činnost pracovní skupiny pro předčasné odchody ze vzdělávání je samozřejmě 
orientována také na národnostní menšiny, ve kterých je vyšší podíl lidí s předčasně 
ukončeným vzděláváním.  

Vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky zajišťuje Národní institut dalšího 
vzdělávání v Praze, přímo řízená organizace resortem. Důraz je kladen především na nabídku 
pro MŠ, kdy děti z národnostních menšin či děti cizinců poprvé vstupují do českého 
vzdělávacího systému. Od školního roku 2012/2013 je rozšířena jeho stávající nabídka 
vzdělávacích programů o vzdělávací programy pro pedagogy MŠ a ZŠ, speciálních 
a základních škol praktických, ale i pro běžné MŠ a ZŠ na podporu multikulturní výchovy 
a inkluzívního vzdělávání, mimo jiné i pro práci s dětmi a žáky ze sociokulturně 
znevýhodněného prostředí, z prostředí národnostních menšin a migrantů.  
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9. Právo na rozvoj kultury příslušníků národnostních menšin 

9.1. Právní rámec v roce 2014 

V roce 2014 byl vypracován návrh novely zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve 
znění pozdějších předpisů, který zatím prošel v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR druhým 
čtením.  

V roce 2014 nedošlo ke změnám právního rámce z hlediska programu Podpory rozšiřování 
a přijímání informací v jazycích národnostních menšin. Je to první rok, kdy se se fakticky 
naplnilo usnesení vlády České republiky č. 530 ze dne 3. července 2013, které umožnilo 
zástupcům vietnamské a běloruské menšiny podílet se na dotačních programech určených pro 
zástupce menšin dlouhodobě žijících na území České republiky.  

Rovný přístup k poznávání a využívání movitého kulturního dědictví v oblasti muzeí a galerií 
v ČR zajišťuje zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tím, že mimo jiné stanovuje: „Muzeem je 
instituce, která …. umožňuje způsobem zaručujícím rovný přístup bez rozdílu jejich 
využívání a zpřístupňování poskytováním veřejných služeb, přičemž účelem těchto činností 
není zpravidla dosažení zisku. …“. Dále tento zákon definuje standardy veřejných služeb 
„Standardem časové dostupnosti je zajišťování standardizovaných veřejných služeb 
poskytovateli v tomto stanoveném rozsahu a struktuře: ……b) každoroční pořádání 
muzejních programů, čerpajících ze sbírkových předmětů ze sbírky, kterou poskytovatel 
spravuje, nebo ze sbírkových předmětů zapůjčených, nebo z poznatků o přírodě nebo historii, 
získaných zkoumáním sbírkových předmětů nebo předmětů obdobných, nebo výzkumem 
prostředí, z nějž jsou tyto předměty získávány, pro širokou veřejnost včetně specifických 
skupin návštěvníků, např. dětí a mládeže, osob se zdravotním postižením, seniorů či 
národnostních menšin. 

Dále Ministerstvo kultury prostřednictvím odboru ochrany movitého kulturního dědictví, 
muzeí a galerií zajišťuje plnění usnesení vlády ze dne 28. července 1999 č. 797, které ukládá 
ministrovi kultury zajistit podporu studia a vzdělávacích aktivit v oblasti holocaustu. Ve 
všech materiálech, studiích a dalších aktivitách k této problematice je spolu s holocaustem 
Židů uváděn holocaust Romů. Problematikou se programově zabývají Památník Terezín, 
Muzeum romské kultury a Památník Lidice (viz příloha č. 7). Pro část organizací v gesci 
odboru je otázka národnostních menšin jednou z jejich stěžejních činností, což je příklad 
organizací jako Památník Lidice a Památník Terezín a Muzeum romské kultury. Jiné 
organizace jsou pak zainteresovány v této problematice v intencích shora specifikovaného 
zákona, takovou organizací je Slezské zemské muzeum. 

Pokračuje se v implementaci Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011 – 2015. V ní je 
problematika menšin reflektována v části Rovný přístup ke službám v dílčím cíli č. 13: 

13. Zlepšit dostupnost knihoven a jejich služeb, prosadit kritérium bezbariérovosti služeb 
knihoven jako kritérium hodnocení kvality služeb  

9.2. Finanční podpora kultury národnostních menšin 

Ministerstvo kultury vyhlásilo, stejně jako v předcházejících letech, i pro rok 2014 výběrové 
dotační řízení v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21. února 2007 č. 122  
o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky  
a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních 
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menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění nařízení vlády  
č. 262/2005 Sb.  

Do výběrového dotačního řízení v Programu na podporu kulturních aktivit příslušníků 
národnostních menšin žijících v České republice v roce 2014 byly předloženy 74 projekty od 
57 předkladatelů. Dotaci ze státního rozpočtu obdrželo 60 projektů. Celková výše finančních 
prostředků rozdělených v tomto programu k 31. prosinci 2014 činila 7 942 000,- Kč, z této 
částky poskytlo Ministerstvo kultury na realizaci projektu Světový romský festival 
KHAMORO 2014 dotaci ve výši 900 000,- Kč. V přehledu (viz příloha 4) jsou uvedeny 
částky včetně navýšení a vrácení nevyužitých finančních prostředků, celkem 7 940 637,- Kč. 
Výběrové dotační řízení je v působnosti odboru regionální a národnostní kultury. 

Obsahem projektů, přihlášených do výše uvedeného výběrového řízení, spadajícího do 
působnosti odboru regionální a národnostní kultury, mohou být  

- umělecké aktivity, 

- kulturně vzdělávací a výchovné aktivity, 

- studium a rozbory národnostní kultury a lidových tradic, 

- multietnické kulturní akce (směřující mimo jiné např. k potírání negativních projevů 
extremismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie), 

- dokumentace národnostní kultury.  

Vyúčtování dotace za rok 2014 nezaslaly v termínu subjekty Spolek Folklorní soubor 
Skejušan, Chomutov, Nguyen Thanh Son – Hudební skupina SON HUONG, Varnsdorf 
a Židovská liberální unie v České republice, Praha. 

9.3. Kulturní aktivity v roce 2014 podle národnostních menšin  

- Běloruská 

Pahonia obdržela dotaci na realizaci projektu Pořádání kulturních, osvětových a 
společenských akcí. Spolek se zaměřuje zejména na udržování běloruských tradic. Pořádal 
např. oslavy lidových svátků, vystoupení známých veřejných a kulturních osobností, 
koncerty, retrospektivu filmů běloruského režiséra Jurije Chaščevatského. 

- Bulharská 

Ve výběrovém dotačním řízení byly podpořeny spolky Pirin a Vazraždane, které se podílely 
především na zachování tradic bulharské kultury.  

Pirin, občanské sdružení, se v projektu Uchování bulharských lidových tradic a tanců 
zaměřuje prostřednictvím činnosti souboru na bulharské lidové tance, uchování, rozvíjení 
a prezentaci bulharských kulturních tradic. 

Vazraždane uspořádalo již tradiční Dny bulharské kultury, jejichž cílem je prezentace 
bulharské kultury v České republice a napomoci integraci národnostních menšin do majoritní 
společnosti. Je příkladem prezentace kulturních specifik a svébytnosti bulharské minority. 
Smyslem akcí bylo seznamování nejširší veřejnosti s tradiční bulharskou slovesnou, taneční a 
hudební kulturou. Cílem projektu Klub Vazraždane bylo prostřednictvím klubové činnosti 
uchovat a rozvíjet bulharské tradice, prezentovat bulharskou kulturu, zlepšit vzájemnou 
informovanost a komunikaci mezi menšinou a majoritní společností. 

- Chorvatská 

Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR obdrželo dotaci na pokračování dokumentace 
chorvatské národnostní menšiny na území České republiky. Dokumentace chorvatské 
menšiny je jedním ze stěžejních projektů spolku. Jeho cílem je shromáždit materiál ji 
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dokumentující, ať už materiální (fotografie, archivní dokumenty, listiny) nebo nemateriální 
povahy (prostřednictvím rozhovorů s příslušníky menšiny získat informace o jejím kulturním 
dědictví), který bude prezentován v Chorvatském domě v Jevišovce a částečně na internetu. 
Podpořen byl též 23. chorvatský kulturní den, který je nejvýznamnější aktivitou v životě 
chorvatské menšiny v ČR. Cílem je zejména umožnit setkávání příslušníků menšiny v místě, 
odkud mnozí pocházejí, možnost dozvědět se více o svém původu pro druhou a třetí generaci, 
informování široké české veřejnosti o existenci menšiny. 

- Maďarská 

Svaz Maďarů žijících v českých zemích vyvíjí již řadu let rozsáhlou kulturní činnost. 
Nejvýznamnějším projektem jsou každoročně pořádané Dny maďarské kultury – prezentace  
a šíření maďarské kultury v českém prostředí, konané v několika městech v ČR (Praha, Brno, 
Ostrava, Teplice a Lovosice). Cílem je zachování jazykové a národnostní kultury, poznání 
a rozvíjení vzájemných česko-maďarských kulturních vztahů, uspokojit své specifické 
kulturní potřeby a přiblížit kulturní hodnoty maďarského národa českým spoluobčanům. 
Pokračovala realizace projektu Kulturní, informační a dokumentační činnost maďarské 
menšiny v ČR, zaměřená na zachování kulturní identity maďarské menšiny v ČR. 

- Německá 

Spolky se zaměřují v rámci svých projektů především na tradiční lidovou kulturu německé 
menšiny na našem území.  
Kulturní sdružení občanů německé národnosti se v projektu Kulturní a společenské aktivity, 
zachování a rozvoj kultury německé menšiny v ČR zaměřilo na členy, kteří jsou většinou 
v seniorském věku, a to formou informací o aktivitách spolku, zpracování dokumentace 
činnosti a uchování zvyků, jazyka a nářečí. Pěvecký sbor Heimatchor v Kraslicích se věnoval 
nastudování písní v místním krušnohorském nářečí, vystupoval převážně v Karlovarském 
kraji a v blízkém německém pohraničí. 

Projekt Hřebečské přástky - 20. ročník Dnů česko – německé kultury, který předložilo 
Sdružení Němců, regionální skupina Hřebečsko, Moravská Třebová, je vyvrcholením 
celoroční činnosti spolku. Projekt nabízí celou škálu programů – výstavy, přednášky, hudební 
a pěvecká vystoupení, koncerty a vystoupení folklorních tanečních souborů. Ve spolupráci 
s Goethe institutem v Praze dle možností také programy pro mládež. 

Velké kulturní setkání německé menšiny je vnímáno jako kulturní festival německé menšiny 
v ČR. Projekt se zaměřuje na účast všech svazů, které spolek zastřešuje. Jednotlivé německé 
svazy reprezentují své kulturní aktivity, kterými podporují národnostní tradice německé 
menšiny a také si vzájemně vyměňují zkušenosti, podněcují k novým impulzům. Jedná se 
o každoroční setkání, organizované v Praze Shromážděním Němců v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku.  

Hlavní náplní projektu Vandrující Chebští muzikanti, jehož realizátorem je Svaz Němců – 
region Chebsko, je zachování specifické regionální kultury Chebanů (Egerländer) a její 
seznámení s širokou veřejností. 

- Polská 

Mezinárodní přehlídku lidových kapel a folklorních souborů opět organizoval spolek Górole, 
folklorní soubor z Mostů u Jablunkova. Cílem akce je setkání mladých lidí různých regionů, 
států, národností, vzájemné poznávání kultury, ukázat široké veřejnosti, jak lze pracovat 
s mládeží. Spolek zorganizoval též Přehlídku amatérských divadelních souborů hrajících 
nářečím. Prostřednictvím divadelní prezentace je šířeno u místního obyvatelstva pozitivní 
vnímání nářečí. 

Kongres Poláků v ČR se v projektu Dokumentační centrum Kongresu Poláků v ČR nadále 
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zaměřuje na dokumentační a prezentační činnost. Dokumentační centrum shromažďuje, 
zpracovává a zpřístupňuje předměty archivní, knižní i muzejní povahy a poskytuje informace 
vztahující se k minulosti a současnosti Těšínského Slezska. Základním cílem projektu Takoví 
jsme 2014/Tacy jesteśmy 2014. Kulturní aktivity Kongresu Poláků v ČR je vytvoření možností 
kulturního vyžití občanů polské národnosti, především žijících na Těšínsku, ale i v jiných 
oblastech České republiky (Praha, Brno, Ostrava). Projekt má za úkol integrovat polskou 
společnost do společnosti v celé ČR, která bude zapojena aktivně prostřednictvím pořádání 
nebo zúčastňování se jednotlivých kulturních akcí, seminářů, přednášek, workshopů anebo 
pasivně díky prezentaci projektu v jednotlivých partnerských médiích.  

Polský pěvecký soubor Hutnik, působící při Občanském sdružení uměleckých a zájmových 
aktivit v Třinci, se zaměřil na koncertní aktivity souboru, udržení stávající vysoké umělecké 
úrovně a organizace koncertu k příležitosti 60 let založení pěveckého sboru. 

Polské pěvecké sdružení Collegium Canticorum z Českého Těšína se též zaměřilo na rozvoj 
umění sborového zpěvu na vysoké umělecké úrovni mezi příslušníky polské národnostní 
menšiny. Součástí realizace projektu je i péče o dva dětské sbory. 

Polský kulturně osvětový svaz v ČR (PZKO) každoročně realizuje projekt Kulturně – 
společenské aktivity PZKO. Jeho cílem byla podpora konání významných, majoritních aktivit, 
zaměřených na tradiční lidovou kulturu a dokumentační a informační činnost PZKO v ČR. 

Sdružení polské mládeže v ČR opět pořádalo Dny studentské kultury, jejich cílem je 
prezentace činnosti mládeže polské národnosti a prezentace studentské tvorby žáků a studentů 
z celého Euroregionu Těšínské Slezsko. Projekt INDEPENDENT.PL- setkání s polskou 
nezávislou kulturou se zaměřuje na prezentaci polské nezávislé kultury v podání umělců 
polské národnostní menšiny žijící v ČR a umělců z Polska. Cílem je obohacovat účastníky 
projektu (mládež, dospělí, Češi a Poláci) o současnou polskou kulturu, prezentovat současnou 
polskou kulturu v českém prostředí.  

Pravidelnou Výstavu polské knihy spojenou s doprovodnými literárními akcemi uspořádalo 
Sdružení přátel polské knihy v Českém Těšíně. Při této akci nejde jen o seznámení 
návštěvníků s nejnovější knižní produkcí polských nakladatelství, ale součástí jsou 
i doprovodné akce, např. setkání s autory. Projekt Já čtu tobě a ty mně/Ja czytam tobie a ty 
mnie byl zaměřen na popularizaci čtenářství dospělé i dětské populace polské národnostní 
menšiny v regionu Těšínského Slezska, realizován formou autorských setkání, kterých se 
zúčastnili rodiče s dětmi. 

- Romská 

Slovo 21, z. s., organizovalo v Praze již tradiční Světový romský festival KHAMORO. Festival 
měl za cíl reprezentovat rozmanitost romské kultury z ČR i ze zahraničí a přispět k lepšímu 
soužití mezi romskou minoritou a většinovou společností. Festival opět nabídl koncerty 
tradiční romské hudby, gypsy jazzu a současné hudby, defilé účinkujících, výstavy, semináře. 

- Rusínská 

Spolek Folklorní soubor Skejušan, Chomutov, předložil projekt Zájmové kulturní – 
mimoumělecké aktivity: Návrat ke kořenům. Soubor udržuje a uchovává lidové tradice, zvyky 
a obyčeje rusínské menšiny. 

Rusíni.cz – rusínská iniciativa v ČR, o. s. v projektu Rusíni – O Nás s Vámi popularizovali 
rusínskou menšinu, hlásí se k odkazu kulturních hodnot a tradic svých předků. Kromě 
kulturních a vzdělávacích prožitků byla podstatným cílem osvěta veřejnosti (návštěvníků). 

- Ruská 

Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice v ČR se v projektu Kulturně – společenská činnost 
Ruské tradice v roce 2014 zaměřilo především na koncerty, výstavu a sérii besed k tematice 
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Československých legií a osudu legionářů v Rusku, činnost divadelního souboru Krásný 
sarafán, setkání příznivců ruského filmového klubu. 

- Řecká 

Spolek Asociace řeckých obcí v ČR v rámci projektu Kulturní činnost řecké menšiny v ČR se 
zaměřil na podporu a rozvoj řecké identity prostřednictvím kulturních a vzdělávacích akcí, 
zachování a rozvíjení řeckého jazyka. Šíření odkazu řecké kultury prostřednictvím 
vzdělávacích institucí, pořádáním přednášek a seminářů, seznamování s novodobou řeckou 
kulturou, pořádání akcí folklorně hudebních a tanečních aktivit. 

Cílem projektu Zachování a rozvoj kultury řecké menšiny v České republice, který opakovaně 
předložil spolek Lyceum Řekyň v ČR, je rozvoj řecké menšiny na území České republiky, 
prohloubení povědomí občanů ČR o zvycích, tradicích a kořenech řecké menšiny, péče 
o kulturní dědictví, zachování lidových tradic a zabezpečení celoroční činnosti.  

- Slovenská 

Spolek BONA FIDE v projektu Rozprávky ukazoval dětem krásy kultivované slovenštiny, 
příbuznost s češtinou a pohádkovou formou poukazoval na společnou historii Čechů 
a Slováků. Děti se učily slovenské písničky i pohádky a zapojily se aktivně do děje. 
Dokumentační a muzejní středisko slovenské národnostní menšiny v ČR se v projektu 
Slovenská historie a osobnosti k X. výročí vzniku DOMUS SM v ČR zaměřilo na dokumentaci, 
literární programy a podvečery s historií Slovenska XX. století k X. výročí DOMUS SM. 

Etnická asociace Etnica opět zorganizovala mezinárodní festival národnostních menšin 
a etnik Praha srdce národů. Jedná se o multietnickou akci, která se stala součástí pražského 
kulturního dění. Na festivalu účinkovaly soubory z ČR i ze zahraničí. Spolupořadateli 
festivalu jsou i další národnostní spolky v ČR. 

Cílem projektů Dětské soubory Limborka a Malá Limborka v roce 2014, které předložilo 
Slovenské sdružení Limbora, je zajištění umělecké činnosti slovenských dětských folklorních 
souborů Limborka a Malá Limborka, uchovávání a tvorba programových pásem, zabezpečení 
základních uměleckých, materiálních a prostorových podmínek pro existenci daného subjektu 
a jeho složek. Projekt Slovenské sdružení Limbora v roce 2014 má stejné cíle jako předchozí 
projekt, s tím, že se jedná o soubor dospělých Limbora.28 

Jánošíkov dukát, občanské sdružení, pořádalo Medzinárodný festival slovenského folklóru 
v ČR Jánošíkov dukát, který se konal tradičně v areálu Valašského muzea v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm. Jeho cílem je rozvíjet pozitivní vztah (hlavně mladých lidí) 
k tradiční lidové kultuře svého národa, podněcovat tvořivé schopnosti aktivistů folkloru 
žijících a působících v ČR, vytvořit prostor pro rozvoj spolupráce a výměnu zkušeností mezi 
folklorními soubory z různých zemí, obeznámit veřejnost s prací folklorních souborů, které 
rozvíjejí a uchovávají slovenské lidové umění. Jeho součástí jsou i ukázky tradičních řemesel. 

Cílem projektu Cena Mateja Hrebendu 2014, který předložila Obec Slovákov v Českej 
republike je rozvoj kultury a jazyka slovenské menšiny v ČR. Oceňovány jsou každoročně 
dvě osobnosti, po jedné z ČR a SR, jejichž životní postoje a práce tvoří výrazný 
přínos k formování vzájemně prospěšných vztahů mezi ČR a SR.  

Folklorní sdružení PÚČIK v rámci projektu Taneční dílna slovenských lidových tanců 
připravilo pro své členy z folklorního souboru, ale i pro zájemce z řad široké veřejnosti 
v době jarních a podzimních prázdnin taneční dílnu. Na této dílně se pod vedením zkušených 
tanečních pedagogů a choreografů učí tance z různých regionů Slovenska. Cílem projektu 
Tradície a zvyky slovenského ľudu uchované v ľudových piesňach a tancoch bylo pokračování 
souboru ve sběru a zpracování zapomenutých slovenských lidových písní, vyhledávání 

                                                 
28 Zástupce menšiny v Radě odkazuje na obšírnější text v příloze 10. 
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starých tanců a zvyků, které jsou málo známé, choreograficky je zpracovat a v jevištní podobě 
je prezentovat divákům v ČR, SR i ve vzdálenějším zahraničí. 

Folklorní soubor Šarvanci uspořádal folklorní večery, jejichž cílem bylo umožnit účastníkům 
naučit se základy lidového tance vybraného regionu a veřejnosti předvést výsledky celoroční 
práce souboru. Projekt Pravidelná činnost souboru v roce 2014 zahrnoval pravidelné nácviky 
3 souborových složek, nepravidelná víkendová soustředění, workshopy s tanečními pedagogy, 
hudebními a pěveckými odborníky, přípravu a nácvik nových choreografií a jejich následnou 
prezentaci.  

Slovensko-česká společnost zorganizovala Dny kultury slovenské menšiny v České republice. 
Zaměřila se na tvorbu a realizaci kulturních a uměleckých aktivit pro slovenskou menšinu, 
organizování multikulturních pořadů a výstavní činnost. 

Slovensko-český klub tradičně organizoval Dni slovenskej kultúry po Českej republike. Projekt 
je tradiční a největší slovenskou kulturní aktivitou na území ČR. Jedná se o rozsáhlý cyklus 
festivalů, který přináší kulturu do různých regionů ČR – v 15 městech 11 krajů. Obsahem 
projektu Komplexný program kultúrnych aktivít slovenskej národnostnej menšiny v ČR je 
systematická a vzájemně provázaná tvorba a realizace vlastních uměleckých aktivit slovenské 
národnostní menšiny v ČR ve všech uměleckých oblastech. Spolek zorganizoval zahajovací 
výstavu soch Ondreja Zimku v souvislosti s otevřením Slovenského domu v Praze. 

Obsahem projektu Kvarteto, který realizoval Slovenský literárny klub v ČR, byly 
komponované literárně - hudební večery v Divadle Viola a Slovenském domě v Praze 
k výročím slovenské literatury v ČR. Projekt Živá dielňa slovenských spisovateľov byl 
zaměřen na slovenské spisovatele žijící v ČR, s důrazem na mladé autory a klubovou scénu. 
Zahrnoval křty knih, výstavy, prezentace na veletrzích, klubové večery. 

- Ukrajinská 

Činnost Sdružení Ukrajinců a přátel Ukrajiny je zaměřena především na hudební aktivity. 
Aktivně vystupuje Sbor sv. Vladimíra. Udržuje staroslověnské cyrilometodějské tradice 
duchovní tvorby, zachování tradiční ukrajinské kultury, prezentuje hudbu ukrajinských 
hudebních skladatelů. Projekt zahrnuje nácvik a provedení repertoáru pěveckého sboru 
v oblasti lidové a duchovní tvorby. Spolková činnost SUPU byla obsahově zaměřena na 
organizování přednášek, diskusí, výstav, programů pro děti a mládež, seniory, připomenutí 
významných osobností, výročí. Cílem je udržování lidových tradic, zvyků, jazyka, 
zprostředkování nových poznatků z kultury, literatury, historie. 

Spolek Ukrajinská iniciativa v České republice realizoval projekt Dny ukrajinské kultury 
v ČR, jehož cílem bylo udržovat kulturu a tradice Ukrajinců žijících v ČR, nabízejí majoritní 
společnosti přehled aktivit ukrajinské národnostní menšiny, jsou společným počinem různých 
ukrajinských spolků a aktivních zájmových kroužků v ČR. 

- Vietnamská 

Spolek INFO-DRÁČEK uspořádal v Praze Dny Vietnamské kultury. Cílem bylo zvýšit 
povědomí majoritní společnosti o problematice integrace Vietnamců a zároveň aktivně zapojit 
českou společnost do procesu integrace. Je hledáním toho, co vietnamská kultura a tradice 
spojuje s českou kulturou a umožňuje otevřenější vzájemnou komunikaci.  

Nguyen Thanh Son – Hudební skupina SON HUONG se v projektu Klub Sonca (CLB SON 
CA) – podpora a výuka vietnamské národní hudby a tance pro mladistvé v ČR se zaměřil na 
seznámení s vietnamskou národní hudbou a tancem. Vietnamským dětem a mládeži poskytuje 
prostor a příležitost rozvíjet svůj talent.  

- Židovská kultura 
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Židovská liberální unie v České republice realizovala projekt Židovské svátky a tradice. Cílem 
bylo seznámení veřejnosti s židovskými svátky, kulturou a tradicemi, propagací a přispět 
ke vzájemné snášenlivosti a předcházet projevům rasismu a xenofobie.  

- Multietnické kulturní akce 

K pravidelným multietnickým akcím patřily 45. Slezské dny, které v Dolní Lomné opět 
pořádala Matice slezská. Folklorní festival udržuje tradice Slezska a napomáhá k záchraně 
kulturního dědictví. Představuje tradiční písně a tance folklorních souborů a také folkloru 
příslušníků národnostních menšin. 

XVI. ročník Mezinárodního folklorního festivalu „Jackové dětem“ zorganizovalo 
v Jablunkově Sdružení členů a přátel folklorního souboru Jackové. Cílem je uchování 
místních tradic a předávání vzorů mladé generaci. 

Dům kultury města Orlové uspořádal VIII. Festival národnostních kultur v Orlové. 
Návštěvníci se seznamují s tradicemi a zvyky menšin žijících v regionu. Každá národnostní 
menšina se zde může prezentovat svými historickými kořeny, tradičními výrobky a kulturou. 

Turistické informační centrum města Brna bylo organizátorem festivalu Babylonfest 2014. 
Šlo o festival představující široké veřejnosti kulturní aktivity a život příslušníků 
národnostních menšin působících v Brně. V rámci festivalu probíhala hudební a taneční 
vystoupení, tradiční přehlídka folklorních souborů a několik workshopů umožňujících 
vzájemné poznávání národnostních menšin.  

9.4. Další podpora příslušníků národnostních menšin v resortu kultury 

Ve výběrových řízeních odboru umění, literatury a knihoven, resp. oddělení umění jsou 
poskytovány dotace na podporu různých kulturních projektů. Tyto dotace, byť se 
problematiky národnostních menšin netýkají přímo a nejsou primárně určeny na podporu 
národnostních menšin či jejich integrace, ve svých důsledcích přispívají ke zlepšení situace 
národnostních menšin v České republice, především v oblasti přístupu jejich příslušníků ke 
kultuře a naopak i k poznání kultury těchto národnostních menšin. Dotacemi v oblasti 
profesionálního umění jsou, mimo jiné, financovány aktivity, které podporují kulturní dialog 
a poznávání kultur národnostních menšin. Tu lze uvést například dotaci na hudební festival 
Respect world music Festival 2014 (1 000 tis. Kč), realizovaný v červnu 2014 v Praze. Pokud 
jde o přístup příslušníků národnostních menšin žijících v České republice ke kultuře jejich 
vlastního národa, lze namátkou zmínit, že odbor poskytuje každoročně dotaci na celoroční 
činnost Těšínského divadla Český Těšín, které má vedle české scény i scénu polskou; v roce 
2014 byla poskytnuta dotace ve výši 2,1 mil. Kč.  

Nutno zdůraznit, že tyto akce přispívají k tomu, aby příslušníci národnostních menšin 
a romské menšiny nebyli ohroženi sociálním vyloučením ve smyslu § 3 písm. f) zákona 
č. 108/2006 Sb.; rovněž tak – slovy zákona č. 108/2006 Sb. – tyto akce přispívají 
k sociálnímu začleňování příslušníků národnostních menšin (pokud jsou již v situaci 
sociálního vyloučení). Konkrétně v souvislosti s romskou menšinou a podporou její integrace 
lze zmínit třeba dotaci, již oddělení poskytlo v roce 2014 na celoroční výstavní činnost 
realizovanou v kostele sv. Antonína Paduánského v Sokolově (dotace činila 120 tis. Kč), 
výstavy jsou hojně navštěvovány i romskou menšinou. Tento projekt tak napomáhá tomu, aby 
příslušníci romské menšiny (jež je v Sokolově silně zastoupená), nebyli sociálně vyloučeni, 
případně se ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. sociálně začlenili.  

Oddělení literatury a knihoven v souladu s nařízením vlády č. 288/2002 Sb., kterým se 
stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, v platném znění, a Koncepcí 
rozvoje knihoven v ČR na léta 2011 – 2015 vyhlašuje dotační řízení Knihovna 21. století, 
určené knihovnám evidovaným dle knihovního zákona. Jedním z jeho okruhů je podpora 
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práce s národnostními menšinami a integrace cizinců. Dotace jsou poskytovány na nákup 
literatury v jazycích národnostních menšin a na akce, seznamující s jinými kulturami. Přehled 
dotací odboru umění/oddělení literatury a knihoven je uveden v příloze 5. 

Odbor církví vyhlásil pro rok 2014 konkurs na podporu významných kulturních aktivit církví 
a náboženských společností a konkurs na podporu rozvoje náboženských a nábožensko-
kulturních aktivit občanských sdružení. V rámci těchto konkurzů jsou podporovány aktivity 
zvyšující informovanost a zájem o náboženskou oblast vymezenou činností registrovaných 
církví a náboženských společností. Odbor církví neposkytnul v roce 2014 žádnou dotaci 
určenou primárně na podporu aktivit národnostních menšin, ani na podporu integrace 
příslušníků romské menšiny. Podporou určité nábožensko-kulturní akce však mohlo dojít 
k nepřímé podpoře těchto skupin a jejich aktivit. 

Odbor finančně podpořil v roce 2014 některé kulturní aktivity dotýkající se židovské 
komunity – zde však ve smyslu náboženské skupiny, nikoli národnostní menšiny. Přehled 
těchto akcí je uveden v příloze 4. Informace o podpoře výzkumného úkolu ze strany odboru 
výzkumu a vývoje je uvedena též v příloze 5.  

Za zmínku stojí rovněž podpora muzejních institucí, které se pravidelně zabývají národnostně 
menšinovými otázkami. Přehled uvádí příloha 6. 

Dotační řízení odboru mezinárodních vztahů nerozlišuje mezi projekty příslušníků 
národnostních menšin a projekty jiných subjektů. V roce 2014 nebyla do dotačního řízení 
podána žádná žádost o dotaci organizacemi příslušníků národnostních menšin. 

V rámci programu Podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních 
menšin je realizována podpora vydávání periodického tisku a výroba programů pro 
rozhlasové nebo televizní vysílání v jazycích národnostních menšin, pokud jsou tato periodika 
či vysílání určeny pro šíření na území České republiky a nejsou-li tyto činnosti vykonávány za 
účelem dosažení zisku. Média napomáhají šíření informací a posilují etnické vědomí 
příslušníků národnostních menšin na území České republiky. Zároveň je tak snižováno 
přesvědčení, že národnostní menšiny mají jen omezenou možnost rozvoje vlastního jazyka 
a že je na ně vytvářen jakýsi nátlak směřující k asimilaci. 

9.5. Dotační program ministerstva kultury na podporu integrace příslušníků romské menšiny 

Do výběrového dotačního řízení na podporu integrace příslušníků romské menšiny 
se přihlásilo celkem 26 žadatelů s 30 projekty. Většina žadatelů měla status občanských 
sdružení, ale zúčastnily se i církevní organizace, příspěvkové organizace obcí a obecně 
prospěšné společnosti. Celkem bylo podpořeno 22 projektů od 19 žadatelů, přičemž byla 
rozdělena částka 1 391 000,- Kč. 

V rámci programu na podporu integrace příslušníků romské menšiny byl ještě účelově navýšen 
rozpočet Muzea romské kultury o částku ve výši 125 000,- Kč na projekt Soubor propagačních 
materiálů a propagace unikátní výstavy Století pohrom – století zázraků Rudolfa Dzurka.  

Celkem byl program na podporu integrace příslušníků romské menšiny podpořen částkou 
1 516 000,- Kč. Koncem roku 2014, v lednu a únoru roku 2015 však došlo k vrácení 
nevyužitých finančních prostředků v částce 34 854,- Kč (někteří příjemci dotací nevyčerpali 
poskytnuté finanční prostředky v plné výši). Po odečtení vrácených finančních prostředků byl 
tento program tedy podpořen částkou 1 481 146,- Kč (stav k 15. února 2015). Blíže viz 
příloha 8. 
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10. Právo na rozšiřování a přijímání informací v jazyce národnostní menšiny 

10.1. Elektronická veřejnoprávní média 

○ Český rozhlas 

Vysílání Českého rozhlasu se skládá z pravidelných pořadů pro národnostní menšiny 
(a o národnostních menšinách) a také z nepravidelných příspěvků, které reagují na aktuální 
dění či témata. Řádově jde o stovky hodin čistého času ročně.  
Veřejnoprávní Český rozhlas vysílá následující pravidelné pořady: 

- Slovenština: 

STRETNUTIE zpravodajsko-publicisticko-kulturně společenský magazín 
Četnost vysílání: Radiožurnál 51x55=2805 minut + na všech regionálních stanicích ČRo 

104x15=1560 minut, dohromady 4 365 minut ročně. Stretnutie 
především posiluje slovenskou identitu českých Slováků v českém 
prostředí. Pořad se vysílá ve slovenštině, hudba je ryze slovenská.  

- Polština: 

WYDARZENIA  zpravodajsko-publicisticko-kulturně společenský magazín v polštině 
Četnost vysílání: Jen na Českém rozhlase Ostrava: 52x5x26=6 760 minut ročně. Pořad je 

vysílán denně od pondělí do pátku v polštině a je doplněn písničkami 
v polském jazyce, někdy i v těšínském nářečí. 

- Němčina: 

SOUSEDÉ publicisticko-kulturně společenský magazín v němčině 
Četnost vysílání: Na všech regionálních stanicích ČRo - 51 x15= 765 minut ročně.  

V roce 2014 nastala zásadní změna pořadu Sousedé. Z magazínu 
věnovaného především dění v česko-saském pohraničí se stal pořad pro 
německou menšinu v celé České republice. Začal se vysílat na všech 
regionálních okruzích. Pořad se vysílá v němčině a z menší části i česky, 
obsahuje cca 20% češtiny. Hudba je jenom německá. 

- Romština: 

O ROMA 
VAKEREN 

publicisticko-kulturně-společenský magazín pro Romy, vysílá se částečně 
v romštině, jinak v češtině 

Četnost vysílání: Radiožurnál 47x55=2585 minut + na všech regionálních stanicích ČRo 
104x15=1560 minut, dohromady 4 145 minut ročně. Pořad O Roma 
vakeren se vysílá v češtině, občas zazní romština, hudba je ryze romská.  

Pro ostatní menšiny vysílá Český rozhlas pořad My a oni – na Regině Praha. (52x15=780 
minut ročně). Pořad My a oni je pro národnostní menšiny a o národnostních menšinách v ČR, 
především v Praze, bez určení konkrétní národnosti. Pořad je vysílán v češtině. V rámci řady 
Zaostřeno na cizince se Český rozhlas třikrát do měsíce věnuje cizincům, exulantům, 
uprchlíkům a otázkám spojeným s tématem migrace a migrační politiky. Pořad je vysílán 
v češtině, neobsahuje hudbu (Český rozhlas Plus, 3x12x20=720 minut ročně). 

Nepravidelné příspěvky - příspěvky o národnostních menšinách jsou zařazovány do zpráv 
a proudového vysílání tak, jak se události odehrávají a témata se stávají relevantními. 
Posluchač se s nimi může náhodně setkat v průběhu 24 hodin 7 dnů v týdnu na Radiožurnálu, 
Dvojce, Plusu, Radiu Wave a regionálních stanicích i na stanici Rádio Praha, která vysílá do 
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zahraničí v šesti jazycích. Kvalifikovaným odhadem jde řádově o stovky příspěvků ročně 
napříč všemi stanicemi. 

Český rozhlas věnuje ve zpravodajských a publicistických pořadech problematice menšin 
mimořádnou pozornost. Byli to právě redaktoři Českého rozhlasu, kteří před několika dny 
odhalili zneužití fotografie Romů zbrojařskou firmou v reklamě na zbraně a jako první 
o případu informovali. Český rozhlas neinformuje pouze o tom, co nabízí všechna ostatní 
média, ale informace z prostředí národnostních menšin navíc aktivně vyhledává. Pestrost 
celého vysílání o menšinách je možné ilustrovat zdařilým 30 minutovým rozhlasovým 
dokumentem Tomáše Černého odvysílaným 10. ledna 2015 Nestyďte se, že jste Romové, na 
který navazovala dvacetiminutová diskuse. Výjimečným projektem jsou pravidelně Dny 
slovenské kultury na Vltavě, které nabízejí četby, hry nebo koncerty. 

Český rozhlas nerozlišuje pořady pro národnostní menšiny a o národnostních menšinách. 
Většina pořadů se vyrábí tak, aby byly relevantní pro majoritu i minoritu bez rozdílu. Naopak 
striktní rozlišování pořadů v tomto duchu může ve výsledku vést k dělení společnosti. Český 
rozhlas vidí svou roli spíše ve spojování a stírání rozdílů. Tomu zdánlivě odporují pořady 
Stretnutie, Sousedé a Wydarzenia, které jsou vysílány ve slovenštině, němčině a polštině. 
Slovenštině však rozumí stále většina české populace, němčina je u nás díky výuce na školách 
také velmi rozšířena a polsky se vysílá jen v Moravskoslezském kraji, kde je významná část 
obyvatel bilingvních a polštině rozumí. 

Podobně odmítá striktní rozlišování mezi komunitami tradičních národnostních menšin 
a novodobých imigrantů. Některé, zejména vzdělávací pořady samozřejmě tento rozdíl ve 
vhodné míře připomínají, ale rozhodně nemohou být tyto rozdíly explicitně připomínány 
v každém pořadu či příspěvku Českého rozhlasu na téma menšin. 

Český rozhlas průběžně informuje o významných událostech v životě menšinových 
společenství, o jejich minulosti, kultuře, významným osobnostem, problematice 
dvojjazyčnosti i vztazích s mateřským národem. Zde jsou některé příklady konkrétních témat 
za uplynulý rok:  

Romské vysílání - O ROMA VAKEREN. V roce 2014 dostávala ve vysílání největší prostor 
nezaměstnanost Romů, problematika bydlení, problematika vyloučených lokalit a podpora 
vzdělávání Romů na středních a vysokých školách. Hodně prostoru bylo věnováno 
i holocaustu Romů, poválečné historii romských dělníků a dětem z dětských domovů. Romské 
vysílání bylo mediálním partnerem celosvětového romského festivalu Khamoro 2014, o němž 
detailně informovalo. Romská redakce ve svých publicistických relacích celoročně mapovala 
neziskový sektor. Byla ve spojení se členy Romské rady s Radou.  

Slovenské vysílání – STRETNUTIE. Magazín se zaměřoval na témata, která bezprostředně 
ovlivňují život Slováků v ČR, např. jak postupovat při uzavírání česko-slovenského 
manželství, co má dělat rodič, když se narodí dítě v česko-slovenské rodině, nebo jak 
postupovat při získávání osobních dokladů. Magazín Stretnutie reflektoval i společenský život 
slovenské menšiny, přinášel informace ze života spolků, církví a byl mediálním partnerem 
mnoha slovenských kulturních akcí, např. Ceny Mateja Hrebendu, festivalu Jánošíkov dukát, 
Praha čita po slovensky, literární soutěže Jána Kollára, folklorního festivalu Praha - srdce 
národov, Vianoce s Limborou atd. Magazín zveřejnil i výsledky výzkumu Obce Slováků v ČR: 
Prežije slovenčina v ČR? Slovenské vysílání představovalo české Slováky, kteří něco 
znamenají, nebo něco dokázali, a to od sportu přes kulturu až po vědu. Stretnutie informovalo 
i o slovenských knihách, které vyšly v češtině, nebo o výjimečných počinech slovenské 
kultury, která přicházela do ČR.  

Německé vysílání – SOUSEDÉ. Pokračovala spolupráce s německou rozhlasovou stanicí 
MDR 1 Rádio Sachsen, od které Sousedé přejali asi 30 příspěvků s česko-německou 
tématikou (pomoc odsunutých obyvatel Jirkova při opravě fresek v tamním kostele, 
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spolupráce české a německé policie apod.), nebo s organizací odsunutých Němců 
Heimatfreunde Aussig. Jinak se pořad Sousedé věnoval hlavně životu českých Němců. Pořad 
přinesl například obsáhlý materiál o pražské konferenci německé menšiny, informace kolem 
přípravy muzea českých Němců v Ústí nad Labem, nebo o festivalu německého divadla 
v Praze. Nechyběly ani příspěvky věnované historii a zajímavým osobnostem německé 
menšiny v ČR.  

Polské vysílání – WYDARZENIA. Informační servis s publicistickými příspěvky zachycoval 
v roce 2014 všednodenní i výjimečné události týkající se společenských a kulturních 
organizací, institucí, občanů hlásících se k polské menšině žijící v České republice.  

Ostatní menšiny - MY A ONI. Pořad v roce 2014 poskytoval především obraz soužití cizinců 
s Čechy v Praze. Formou rozhovorů a reportáží zohledňoval jak způsob přijetí migrantů ze 
strany hostitelů, tak jejich úsilí začlenit se do zdejší společnosti. V tomto kontextu byl zvlášť 
sledován nový zákon o občanství, tj. první zkušenosti s jeho aplikací v praxi. Druhým 
výrazným tématem byly akce a projekty, především nevládních a vládních organizací, které 
měly za cíl usnadnit a podpořit postavení migrantů na českém trhu práce a jejich ekonomické 
aktivity. Nejvíce prostoru bylo věnováno zástupcům ukrajinské a vietnamské komunity jako 
nejpočetnějším migrantským skupinám nejen v Praze. Mozaiku doplnila témata: Migranti 
v statistickém zrcadle, Život syrských uprchlíků, Role multikulturních programů a festivalů, 
Jak se seznámit s českými rodinami, Nanečisto-zkoušky z češtiny, Politická participace na 
dálku a další.  

ZAOSTŘENO NA CIZINCE. Dvacetiminutová relace přibližovala formou reportáží 
a rozhovorů přímo z kulturních i protestních akcí, úřadů, uprchlických táborů a domovů 
cizinců téma migrace nejen v Česku, ale i na úrovni EU. 

Český rozhlas neplánuje zrušit nebo výrazně omezovat vysílání pro menšiny. Je si vědom své 
role nejen díky zákonné definici, ale i kvůli současné atmosféře ve společnosti. 
 
Český rozhlas má specializované redaktory, kteří připravují pouze pořady a příspěvky pro 
menšiny a o menšinách.  

Všichni tito redaktoři jsou příslušníky daných menšin: 
Romské vysílání - Iveta Demeterová, spolupracovníci: Tomáš Bystrý, Renata Horvátová, 
Soňa Kalajová, Jan Josef Rosenberg, Alica Sigmund-Heráková, Gerhard Hadi. V prosinci 
2014 redaktorka Iveta Demeterová získala ocenění Roma Spirit (ocenění pro 
novináře/novinářku za objektivní anebo pozitivní informaci o romské problematice, za šíření 
pozitivního odkazu vzájemné tolerance a porozumění). 

Slovenské vysílání - Ľubica Svárovská, spolupracovníci: Igor Šebo, Juraj Gerbery, Darina 
Sládečková, Elena Kótová, Lenka Medvecová, Tatiana Čabáková, Miroslav Střelec, Luboš 
Kasala, Oto Górner 

Německé vysílání - Veronika Kindlová, spolupracovníci: Adam Vidner, Michaela Bartošová 

Polské vysílání - Krystyna Berki, Szymon Brandýs, Martyna Radtowska-Obrusník 

Ostatní menšiny - Goranka Oljača 

Český rozhlas do svých řad průběžně doplňuje kvalifikované redaktory, kteří jsou současně 
i příslušníky menšin, nicméně je velmi složité takové lidi najít. 

V rámci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků se Česká republika připojila 
v oblasti hromadných sdělovacích prostředků pouze závazky ve vztahu ke slovenštině 
(celoplošně) a polštině (v okresech Frýdek-Místek a Karviná). Český rozhlas pravidelně 
vysílá v Moravskoslezském kraji pořad v polském jazyce Wydarzenia (na Českém rozhlasu 
Ostrava -viz výše) a pomáhá tak naplňovat článek 11 odstavce a)iii, b)ii a d) této Charty. Dále 
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Český rozhlas pravidelně vysílá celoplošně pořad ve slovenském jazyce Stretnutie (na 
Radiožurnálu a všech regionálních stanicích - viz výše) a pomáhá tak naplňovat článek 11 
odstavce a)iii, b)ii a d) Charty. Pro další dva jazyky - romský a německý - se podmínky 
ratifikace České republiky hromadných sdělovacích prostředků netýkají, přesto Český rozhlas 
vysílá pravidelné pořady O roma vakeren a Sousedé, kde romský a německý jazyk zaznívá, 
byť v menší míře. Český rozhlas tedy v rámci svých kompetencí umožňuje naplňování 
závazků ČR plynoucích z Charty a přispívá k naplňování dokonce i nad stanovený rámec. 

○ Česká televize 

V roce 2014 bylo na kanále ČT1 odvysíláno téměř 94 hodiny pořadů k problematice 
národnostních a etnických menšin, na ČT2 pak přes 278 hodin, na ČT24 téměř 20 hodin, 
ČTart 35 hodin a na Déčku přes 12 hodin. 

Největší množství příspěvků o národnostních menšinách se v roce 2014 ve vysílání ČT 
věnovalo Ukrajincům (145), dále Romům (123) a Vietnamcům (50). ČT ve své informaci 
uvádí jako nejfrekventovanější tematické okruhy k jednotlivým národnostním menšinám 
toto:29 

- Ukrajinci (uprchlíci, kriminalita, kultura) 

- Romové (soužití, ghetta, demonstrace pro/proti, preventisté kriminality, kriminalita, 
kultura) 

- Vietnamci (soužití, kriminalita, kultura)  

10.2. Dotační program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin  

Poskytovatelem dotací podle nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky 
a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních 
menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, v programu rozšiřování 
a přijímání informací v jazycích příslušníků národnostních menšin či v převážné míře 
v jazycích národnostních menšin nebo o národnostních menšinách ve společnosti, které 
tradičně a dlouhodobě žijí na území České republiky, je ministerstvo, zastoupené odborem 
médií a audiovize.  

Výběrová dotační komise, která má 15 členů, hodnotila v rámci výběrového řízení 29 
projektů, na které bylo uvolněno ze státního rozpočtu 22 000 000,- Kč.  

Hodnota dotačního programu se sice v tomto roce zvýšila téměř o 6 846 tis Kč, ale i tak 
dosahuje jen 73% hodnoty dotačního programu z roku 2009. Realizátoři projektů tak musí 
periodicitu tiskovin, jejich náklad a rozsah přizpůsobit výši poskytnutých finančních 
prostředků. 

Dotací bylo podpořeno 23 projektů 14 národnostních menšin. Byly podpořeny 2 projekty 
polské menšiny, 3 projekty romské, 3 slovenské, 2 německé, 2 bulharské, 2 ruské, 2 
ukrajinské a po jednom ve prospěch řecké, rusínské, židovské, srbské, maďarské, vietnamské 
a běloruské menšiny (blíže viz příloha 7). U jednoho projektu došlo při vypořádání dotace za 
rok 2013 k porušení rozpočtové kázně, a tak nemohly být prostředky určené pro tento projekt na 
rok 2014 vyplaceny. Jednalo se o časopis Romano voďi, realizátorem bylo občanské sdružení 
Romea. Prostředky byly v rámci 2. kola rozděleny ve prospěch již podpořených projektů. 

Jeden z projektů slovenské menšiny byl mediální.  

                                                 
29 Pořady ČT, které jsou zahrnuty v přepisech Newton Media. 
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11. Vnitřní bezpečnost 

11.1. Ministerstvo spravedlnosti 

V roce 2014 probíhaly v rámci dotačních programů resortu tři projekty Probační a mediační 
služby, které souvisejí s národnostními menšinami a podporou integrace romské komunity. 
1. Projekt Křehká šance (Komise pro podmíněné propuštění - posílení možnosti sociální 
integrace propuštěných a prevence kriminality) je realizován v období od 1. června 2012 do 
31. Prosince 2015, rozpočet činí 13 864 298,- Kč. 

2. Projekt Na správnou cestu! (Zavedení a rozvoj nových probačních programů a programů 
restorativní justice pro mladistvé pachatele trestných činů - posílení odborné 
spolupráce institucí) je realizován v období od 1. června 2012 do 31. října 2015, rozpočet činí 
13 640 440,- Kč. 

3. Projekt Rozvoj probačních a resocializačních programů (posílení prevence a ochrany 
společnosti před opakováním trestné činnosti) je realizován v období od 16. února 2011 do 
30. června 2016, rozpočet činí 38 139 438,- Kč. 

Dále v roce 2014 Ministerstvo spravedlnosti v rámci dotačního řízení finančně podpořilo 
příspěvkovou organizaci DROM, romské středisko, částkou ve výši 130 107,- Kč na projekt 
s názvem Pomoc obětem trestných činů v sociálně vyloučených lokalitách na území města 
Brna. Jedná se o program primárně směrovaný na rozvoj pomoci obětem trestných činů dle 
zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. 

Probační a mediační služba v rámci programu Mentor spolupracovala v roce 2014 
s romskými mentory - proškolenými dobrovolníky z řad romského etnika - s cílem zefektivnit 
práci s romskými klienty a přispět ke snížení rizika recidivy a jejich sociálního vyloučení. 
Probační a mediační služba využívá pomoc mentorů zejména u klientů, kteří s ní spolupracují 
obtížně nebo není možné s nimi navázat kontakt. 

11.2. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

V kompetenci resortu práce a sociálních věcí je problematika sociálního začleňování, jež se 
dotýká také národnostních menšin žijících v České republice. Politiky resortu ovlivňující 
národnostní menšiny však nemají etnický základ, nýbrž řeší životní situace, ve kterých se ten 
který jedinec nachází. V kontextu otázek národnostních menšin ministerstvo upírá 
významnou pozornost především na problematiku sociálně vyloučených Romů. Konkrétně se 
jedná hlavně o navrhování inkluzivních politik a vytváření konkrétních opatření v závislosti 
na specifických nastalých nepříznivých sociálních situacích. Věnuje se problematice 
národnostních menšin převážně v oblasti dotačních programů, jež mají vazbu na problematiku 
sociálního vyloučení a trh práce. Přehled těchto programů je uveden v příloze 10. 

11.3. Ministerstvo vnitra 

○ Prevence kriminality  

Usnesením vlády č. 925/2011 byla přijata „Strategie prevence kriminality v České republice 
na léta 2012 až 2015“ (dále jen „Strategie“). V rámci Strategie realizuje odbor prevence 
kriminality Ministerstva vnitra Program prevence kriminality v krajích a obcích. Program 
prevence kriminality je zároveň dotačním titulem Ministerstva vnitra, kterým bylo podpořeno 
265 projektů částkou 51 350 000,- Kč. O dotacích rozhoduje poradní orgán Ministerstva 
vnitra s názvem Republikový výbor pro prevenci kriminality. Hlavním jeho cílem je 
zvyšování pocitu bezpečí občanů, eliminace kriminálně rizikových jevů a ochrana lokálních 
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komunit před kriminalitou. Prioritou Programu je dlouhodobě zvýšení bezpečí v sociálně 
vyloučených lokalitách, které jsou často obývány romskou menšinou. 

V květnu 2014 zřídil ministr vnitra meziresortní Pracovní skupinu pro řešení problémů 
sociálně vyloučených lokalit na úrovni náměstků klíčových ústředních orgánů státní správy 
a Úřadu vlády, ve které jsou zastoupeny i obce a kraje. Skupina se sešla dvakrát a zabývala se 
především problematikou dávek na bydlení, výkupu kovů, prevencí kriminality, kontrolou 
ubytoven, migrací sociálně deprivovaných osob, bojem proti drogám, podporou 
průmyslových zón a brownfields. 

Hlavní aktivitou ke zvýšení bezpečí v sociálně vyloučených a problémových lokalitách 
a v importu práva mezi problémové osoby je projekt Asistent prevence kriminality. Projekt 
aktivizuje dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné obyvatele sociálně problémových 
lokalit, často zástupce romské národnostní menšiny, kteří jsou po zaškolení zaměstnaní v rámci 
obecní policie a podílí se na zvýšení úrovně bezpečí a dodržování veřejného pořádku. Projekt 
Asistent prevence kriminality byl v roce 2014 realizován v celkem 53 obcích, ve kterých 
působilo celkem 170 asistentů zaměstnaných u obecní policie nebo u obce. V každé obci je také 
vytvořena pozice Mentora - strážník obecní policie - který asistentům předává úkoly, kontroluje 
jejich plnění, pomáhá asistentům při zvládání úkolů a překonávání problémů. Tam kde není 
obecní policie zřízena, zastává roli Mentora Police ČR nebo obecní policie sousedního města. 
S asistenty i Mentory spolupracuje Policie ČR v příslušných lokalitách. 

V roce 2014 byla vytvořena obsáhlá Metodika výběru, přípravy a činnosti asistenta prevence 
kriminality, která je v redukované podobě zveřejněna na Internetu resortu. V průběhu roku 
bylo uspořádáno několik společných aktivit obcí realizujících projekt Asistent prevence 
kriminality se zástupci resortu a dalšími odborníky ke sdílení příkladů úspěšné praxe ve 
zvyšování bezpečí v sociálně vyloučených a problémových lokalitách (např. kulaté stoly 
v Praze dne 26. listopadu a v Brně dne 9. prosince 2014 za celkového počtu 200 účastníků). 

Dalším projektem je preventivní projekt Domovník - preventista. Tento projekt reaguje na 
konkrétní potřeby obcí s cílem zvýšit bezpečí v bytových domech a jejich bezprostředním 
okolí. Dílčími cíli projektu je snížit stávající rizika vandalismu, pohybu a pobytu 
nepovolaných osob a rušení nočního klidu; vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení 
pořádku, společensky žádoucích vztahů a jednání; posílit odpovědnost nájemníků za péči, 
údržbu a užívání svěřeného majetku; umožnit alespoň částečnou zaměstnanost osob 
dlouhodobě nezaměstnaných. 

○ Policie ČR 

Problematika práce policie ve vztahu k menšinám30 je koncepčně upravena v dokumentu 
Ministerstva vnitra Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám. Jejími 
prioritami pro období 2013-2014 byly rozvoj systémových opatření směřující ke zkvalitnění 
a zefektivnění výkonu policejní činnosti a vzdělávání příslušníků Policie ČR v problematice menšin. 

Pilířem systému Policie ČR ve vztahu k menšinám jsou tzv. styční důstojníci pro menšiny, 
kteří jsou zařazeni do struktury odboru služby pořádkové policie při jednotlivých krajských 
ředitelstvích Policie ČR. Tito policisté a policistky společně se svojí pracovní skupinou 
monitorují, analyzují a vyhodnocují situaci ve svém kraji ve vztahu k menšinám a zároveň 
zprostředkovávají kontakt mezi Policií ČR, zástupci menšin a dalšími zainteresovanými 
subjekty (orgány státní správy a samosprávy). 

Spolupráce v rámci resortu vnitra, resp. Policie ČR se zástupci národnostních menšin, 
probíhala v roce 2014 především prostřednictvím styčných důstojníků pro menšiny a členů 
jejich pracovních skupin a dále prostřednictvím asistentů prevence kriminality. 

                                                 
30 Pojem „menšina“ je zde chápán v širokém smyslu slova. Jedná se jak o osoby nebo skupiny osob, které se odlišují jednak 
na základě etnických, rasových, náboženských či obecně kulturních zvláštností, jednak na základě sociální situace, která vede 
k jejich marginalizaci nebo podle odlišného právního statutu, tj. občané jiného státu - cizinci.  
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Z hlediska vývoje extremistické scény byl meziročně zaznamenán výraznější pokles počtu 
akcí krajní pravice, např. série protiromských pochodů konaných v roce 2013 se již v roce 
2014 neopakovaly. Veřejnost se poučila, že pravicoví extremisté nepřinášejí do sociálně 
vyloučených lokalit řešení. Svou roli sehrály i aktivity státní správy a samospráv namířené 
do sociálně vyloučených lokalit. 

o Rozvoj systémových opatření Policie ČR 

Priorita rozvoje systémových opatření pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám v roce 
2014 spočívala zejména v zavedení Standardů činnosti styčných důstojníků pro menšiny 
a Metodiky činnosti Policie ČR na úseku menšin, dále v implementaci Metodiky hodnocení 
činnosti Police ČR a celkovém zkvalitnění podmínek pro výkon činnosti ve vztahu 
k menšinám. 

o Vzdělávání Policie ČR 

Priorita týkající se zintenzivnění vzdělávání příslušníků Policie ČR v problematice menšin 
byla naplňována zejména následujícími aktivitami: 

- Ministerstvo vnitra uspořádalo ve dnech 10. - 12. března 2014 celorepublikové pracovní 
setkání styčných důstojníků pro menšiny a členů jejich pracovních skupin, které bylo 
zaměřeno na zvyšování odbornosti na úseku menšin, problematiku integrace a odstraňování 
předsudků s ní spojených, a sdílení dobré praxe jednotlivých pracovních skupin. 

- V průběhu celého roku proběhlo 16 interaktivních sebezkušenostních tréninků v rámci 
projektu Efektivní rozvoj a posilování kompetencí lidských zdrojů, reg. 
č. CZ.1.04/4.1.00/A3.00005, který je financovaný z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky. Tréninky byly zaměřené 
zejména na prohlubování multikulturních kompetencí a dovedností zúčastněných policistů, 
odstraňování zažitých stereotypů a posilování manažerských dovedností u styčných 
důstojníků pro menšiny.  Prostřednictvím této unikátní formy vzdělávání byly účastníkům 
zprostředkovány prožitky zejména z oblasti sociálního vyloučení a migrace. Celkem bylo 
proškoleno více jak 200 policistů včetně lektorů Policie ČR, kteří by měli prvky zážitkové 
pedagogiky dále zapracovat do standardního systému vzdělávání Policie ČR. 

Ve dnech 18. - 21. listopadu 2014 zrealizovalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci 
s Ředitelstvím služby pořádkové policie Policejního prezídia ČR další etapu akreditovaného 
vzdělávacího programu Kurz styčných důstojníků a členů pracovních skupin I. a II. Cílovou 
skupinou byli opět policisté, kteří se při plnění svých úkolů dostávají ve zvýšené míře 
do kontaktu s příslušníky různých menšinových skupin. Cílem kursu bylo osvojení 
a zdokonalení znalostí a dovedností uplatňovaných při kontaktu s menšinami. Proškoleno 
bylo více jak 80 policistů včetně 40 policistů zařazených do projektu Zavádění policejních 
specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů v sociálně 
vyloučených lokalitách, který je realizován v období 2014-2016. 
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12. Dotační programy a další dotace, shrnutí 

Podpora aktivit příslušníků národnostních menšin patří dlouhodobě mezi hlavní oblasti státní 
dotační politiky vůči NNO. Uskutečňuje se prostřednictvím dotačních programů ze státního 
rozpočtu a tematicky se člení do programů: 

a) Podpora uchování, rozvoje a prezentace kultur národnostních menšin,  

b) Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin, 

c) Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy,  

d) Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity. 

Podpora projektů na podporu aktivit národnostních menšin je závislá především na dotacích 
ze státního rozpočtu. Přehled o nich ukazuje následující tabulka, která dokládá státem 
vynaložené výdaje na aktivity národnostních menšin v roce 2014: 
 

oblast specifikace poskytovatel dotace (typ dotace) 
výše dotace 

(Kč) 

a) 

Kulturní aktivity příslušníků národnostních menšin 
(včetně podpory Světového romského festivalu 
KHAMORO Praha) 

Ministerstvo kultury (odbor 
regionální a národnostní kultury - 
dotační program) 

7 907 559 

Další dotace organizacím příslušníků národnostních 
menšin 145 000 

Další dotace na aktivity příslušníků národnostních 
menšin, podporu multikultury a lidských práv 

Ministerstvo kultury (odbor ochrany 
movitého kulturního dědictví, muzeí 
a galerií, odbor umění a knihoven, 
odbor církví) 

494 000 

b) Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích 
národnostních menšin Ministerstvo kultury (dotační program) 22 000 000 

c) Vzdělávání v jazycích národnostních menšin 
a multikulturní výchovy 

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy (dotační program) 15 029 000 

a) - c) Dotační program implementace Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků 

Úřad vlády ČR (usnesení vlády 
č. 637 ze dne 11. června 2005 ve 
smyslu usnesení č. 315 ze dne 
27. dubna 2010) 

1 690 000 

d)31 

Program na podporu integrace příslušníků romské komunity Ministerstvo kultury (dotační program) 1 481 146 

Podpora integrace romské komunity 

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy (dotační program) 

13 997 700 

Integrace příslušníků romské komunity - podpora 
sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a VOŠ 4 717 100 

Rozvojový program na podporu škol, které realizují 
inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se 
sociokulturním znevýhodněním 

29 987 889 

Rozvojový program na podporu financování asistentů 
pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním 105 000 000 

Program podpora terénní práce 
Úřad vlády ČR (dotační programy) 

7 418 220,73 
Podpora koordinátorů romských poradců 4 550 245,52 
Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce 2014 12 933 535,73 

celkem 227 351 395,98 
 

 

 

 
 

                                                 
31 Další Programy, speciálně projekty financované z Evropských fondů se zde neuvádějí. 
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Jde o program Vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy, program 
Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin, program Podpora rozšiřování 
a přijímání informací v jazycích národnostních menšin a program Implementace Evropské 
charty regionálních či menšinových jazyků. 

 

Ze srovnání s rokem 2013 vyplývá v roce 2014 celkový nárůst podpory projektů všech 
národnostně menšinových organizací (celkem o 12,6 mil. Kč více, tj. 65 509 408,- Kč). 
Svědčí to nejen o návratu finanční podpory před rok 2013, ale i o nárůstu o cca 1 mil. Kč ve 
srovnání s rokem 2012. Začíná se také již projevovat podpora projektů zaměřených na 
běloruskou a vietnamskou menšinu. 
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13. Shrnutí reflexe národnostních menšin 

Následující text shrnuje to nejpodstatnější z přílohy 11, kde je uvedena reflexe zástupců 
národnostních menšin.  

○ K problémům v životě společenství národnostních menšin (otázka č. 5 přílohy) 

Jako problém bývá označován i vztah tradičně usídlených komunit s nově příchozími, kteří 
přicházejí s vlastními představami činnosti v ČR, přičemž nerespektují zdejší hodnotový 
systém (příkladem je ruská menšina, kdy je známo politické lobování některých agresívních 
jednotlivců upřednostňujících své osobní a skupinové zájmy v politických stranách 
i zákonodárném sboru). Mj. i z tohoto důvodu bývá vyslovován požadavek, aby se Rada 
zabývala výhradně tradičními společenstvími národnostních menšin. Na druhou stranu je ovšem 
zcela příznačně zmiňována generace nové imigrace jako naděje k oživení menšinové komunity 
(např. Rusínů). V té souvislosti je též zástupcem ruské menšiny zmíněno působení médií a vliv 
politiků na ně, do té míry, že lze hovořit o informační válce.  

K výše uvedenému se vztahuje otázka, nakolik stačí vůle přihlásit se k menšině a do jaké míry 
z činnosti organizací vyplývá jejich náležitost k menšině. Příkladem jsou právě ruské spolky, 
jejichž činnost ilustruje příslušná pasáž přílohy. Drtivá většina ruských organizací má málo do 
činění s uchováním kultury ruské národnostní menšiny, pokud za ni nebudeme považovat např. 
péči o památníky blokády Leningradu postavené na území Ruské federace. Z této 
nevyjasněnosti vyplývají problémy nejen pro menšinu jako takovou, ale i pro sekretariát Rady, 
který je poněkud nepatřičně brán za arbitra v této věci. 

O složitých vztazích uvnitř menšinových komunit se zmiňují němečtí, ruský a slovenští 
zástupci v Radě. V případě německé menšiny jde ale o dobu před cca 10-15 lety, problémy 
slovenské menšiny jsou – jak se zdá – permanentní. V té souvislosti jeden zástupce slovenské 
menšiny v Radě deklaroval jako problém uvnitř menšiny zřízení Slovenského domu v Praze 
bez předchozí diskuse se spolky slovenské menšiny. Vztahy uvnitř ruské (ruskojazyčné) 
komunity mají do určité míry vztah k loňské anexi Krymu a situaci na Ukrajině. 

Němci a Chorvaté zmiňují násilné dispersní usídlení v poválečném období a po převratu 
v roce 1948, které zabraňuje komunikaci. V této věci by chorvatské menšině mohlo napomoci 
vybudování Muzea moravských Chorvatů v Jevišovce, na něž přispěla v roce 2014 vláda. 

○ K tématům, jimiž by se měla Rada prioritně zabývat 

Ve vysílání veřejnoprávních médií podporovat a iniciovat projekty, do kterých se budou moci 
více zapojit národnostní menšiny. Toto by mohlo u majoritní společnosti, a hlavně mezi dětmi 
a mládeží, postupně budovat větší porozumění a tolerantnost k odlišnému. Pokusit se takto 
vyvolat společenskou diskusi na menšinová a multikulturní témata. 

Druhým tématem je otázka nedostatečného financování národnostně menšinových organizací, 
ekonomické problémy občanských sdružení menšin v souvislosti s přísnými účetními pravidly. 

Pokračovat v diskusi o problémech tradičních národnostních menšin a imigrantů.  

Ruská menšina doporučuje v otázce ruskojazyčných komunit navázat užší mezinárodní 
spolupráci a pokračovat v diskusi počaté letos v únoru (viz oddíl 6.1.). K tomu uvádí i 
zástupce řecké menšiny požadavek zabývat se rolí menšin v bezpečnosti ČR v souvislosti 
s politikou a mezinárodními vztahy. 

Němci doporučují iniciovat novelu zákona o národnostních menšinách tak, aby Rada 
integrovala všechny, i oficiálně neregistrované menšiny.  



PŘÍLOHY 
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Příloha 1 

Veřejná správa na místní či regionální úrovni a národnostní menšiny 

Obce 
Sekretariát Rady požádal obce o počtu větším než 200 obyvatel, u nichž byl podle § 117 
zákona o obcích, předpoklad ustanovení Výboru, či Výbor byl v minulosti ustanoven, o popis 
tamní situace.32 Povinnost zřídit Výbor ze zákona má nyní pouze 55 obcí. Z tohoto počtu jich 
Výbor zřídilo 34 a 21 nezřídilo, jako důvod bývá uváděn nezájem obyvatel. 33 Některé Výbor 
mají, ač by jej podle posledního censu mít již nemusely (13), popř. Komisi Rady (6). 

1. Byl v roce 2014 v působnosti obce ustanoven výbor pro národnostní menšiny (rada / jiný orgán / 
koordinátor), jakou agendu konkrétně vyřizoval?  

ALBRECHTICE / OLBRACHCICE (okr. Karviná) 
Nejpočetnější skupinou národnostní menšiny v obci je polská národnostní menšina, která se 
také přihlásila k Chartě a splňuje podmínku zákona č. 234/2006 Sb., kterým se mění zákon 
č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů. (17% občanů tj. 680 občanů). Pro 
volební období 2014-2018 pracuje v obci tříčlenný Výbor. Ve své práci se zabýval jak stavem 
polského školství v obci, tak kulturně osvětovou činností Místní skupiny Polského kulturně-
osvětového svazu (MS PZKO).  

AŠ (Cheb) 
Výbor není nutno ze zákona zřizovat, byl v roce 2006 ustanoven, ale vzhledem k nezájmu 
politických subjektů není obsazen a nevykazuje žádnou činnost. 

BÍLÁ VODA (Jeseník) 
Podle webu obce Výbor byl i po komunálních volbách v říjnu 2014 zřízen, nebyly však 
dodány bližší informace. Ze zákona však tato povinnost nevyplývá. 

BOCANOVICE / BOCONOWICE (Frýdek-Místek) 
Tříčlenný Výbor byl ustanoven i po volbách v říjnu 2014.  

BUKOVEC / BUKOWIEC (Frýdek-Místek) 
Pětičlenný Výbor pokračoval v činnosti i po komunálních volbách v říjnu 2014. Zabýval se 
spoluprací mezi spoluobčany obou národností. 

BYSTŘICE / BYSTRZYCA (Frýdek-Místek)  
V obci funguje tříčlenný Výbor (z toho dva příslušníci polské menšiny). V roce 2014 
projednával problematiku poškozování dvojjazyčných nápisů. 

                                                 
32 Výjimkou z obcí pod 200 obyvatel je obec Malá Štáhle, která Výbor zřídila (viz níže). 
33Abertamy (Karlovy Vary; vietnamská, německá, slovenská; v obci funguje sdružení Abertamy, které dlouhodobě 
udržuje místní německou národnostní kulturu, Výbor není třeba zřizovat), Bílá (Frýdek-Místek; slovenská), Březovice 
(Mladá Boleslav; ukrajinská v obci jsou krátkodobě ubytováni dělníci, především ukrajinského původu), Horní Blatná 
(Karlovy Vary; vietnamská, slovenská, německá; s německou menšinou se v případě potřeby komunikuje v němčině), 
Hranice (Cheb; slovenská, německá; nezájem obyvatel), Hřensko (Děčín; vietnamská), Josefův Důl (Jablonec; německá, 
slovenská), Lhotka nad Labem (Litoměřice; ukrajinská), Lipová (Děčín; romská, německá, slovenská), Nová Ves 
(Sokolov; slovenská; výbor není nutno ze zákona zřizovat, jeho funkci plní zastupitel, v obci je Domov mládeže 
s romskými obyvateli), Nové Sedlo (Sokolov; německá, slovenská, maďarská, bulharská), Nupaky (Praha-východ; 
ukrajinská, slovenská, ruská), Pernink (Karlovy Vary; německá, slovenská, vietnamská), Petrovice (Ústí n.L.; 
vietnamská, slovenská), Potůčky (Karlovy Vary; vietnamská, slovenská), Přimda (Tachov; vietnamská, slovenská), 
Rozvadov (Tachov; vietnamská, slovenská), Selmice (Pardubice; ukrajinská; opět sezónní dělníci), Strážný (Prachatice; 
vietnamská; Vietnamci nemají zájem o Výbor, žijí sami pro sebe a do života obce se příliš nezapojují. Jejich děti běžně 
navštěvují MŠ - v současné době 50 % všech dětí přijatých, a ZŠ - třetina žáků školy. Účastní se všech akcí školy i mimo 
ni a není s jejich integrací žádný zásadní problém), Střítež (Český Krumlov; ukrajinská, slovenská), Světlík (Český 
Krumlov; slovenská), Trnová (Praha-západ; ruská, slovenská), Vestec (Praha západ; vietnamská, slovenská, ukrajinská) a 
Zlaté Hory(Jeseník; slovenská, řecká, německá, polská; Výbor po volbách v říjnu 2014 nebyl ustanoven, není povinnost). 
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ČESKÁ TŘEBOVÁ (Ústí nad Orlicí) 
Výbor není nutno ze zákona zřizovat, ve městě je dlouhodobě Radou města ustavena 
sedmičlenná Komise pro integraci národnostních menšin, která se prakticky zabývá pouze 
problematikou romské menšiny.  

ČESKÝ TĚŠÍN / CZESKI CIESZYN (Karviná) 
Jedenáctičlenný Výbor se v roce 2014 zabýval poskytováním dotací z rozpočtu města na 
podporu kulturních a sportovních aktivit národnostních menšin, jeho členové byli seznámeni 
s činností Kongresu Poláků v ČR a rovněž byli informováni o vyhlášení dotace na program 
Podpory implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků na rok 2015. 

DOLNÍ LOMNÁ / ŁOMNA DOLNA (Frýdek-Místek) 
Pětičlenný Výbor byl zřízen již v roce 2002 a pokračuje v činnosti. Schází se čtyřikrát do 
roka. Usiloval o zlepšení vzájemného soužití polské menšiny s většinovou částí obyvatelstva 
obce tak, aby vycházelo ze vzájemného pochopení a porozumění, koordinace spolupráce 
mezi národnostně orientovanými spolky (Macierz szkolna, PZKO, Klub důchodců).  

HNOJNÍK / GNOJNIK (Frýdek-Místek) 
Tříčlenný Výbor se od samého začátku zabývá dvojjazyčností v obvodu obce. Dvojjazyčné 
označení vjezdových a výjezdových tabulí pořízené dne 24. července 2011 slouží svému 
účelu. Drobná poškození jsou následně opravena subjektem zřízeným obcí. 

HORNÍ LOMNÁ / ŁOMNA GÓRNA (Frýdek-Místek) 
V obci byl sice i po komunálních volbách v roce 2014 tříčlenný Výbor zřízen, nevyvíjel ale 
žádnou činnost, podle vlastního vyjádření v obci žijí národnostní menšiny v souladu, není nutno 
řešit žádné národnostní rozepře. 

HORNÍ SUCHÁ / SUCHA GÓRNA (Karviná) 
V obci je založen Výbor od roku 2002 a stále pracuje v pětičlenném složení. V něm jsou tři 
zástupci rozhodující polské menšiny a dva členové, reprezentující majoritní českou národnost. 
Výbor se zabýval činností národnostních menšin, zvláště aktivitami polské národnostní 
menšiny, ale soustavně věnuje pozornost také integraci romské komunity. 

HRÁDEK / GRÓDEK (Frýdek-Místek) 
I v roce 2014 po komunálních volbách působil v obci tříčlenný Výbor. Jeho členy jsou 
příslušníci polské menšiny. 

CHEB 
Město nemá ze zákona povinnost Výbor zřídit, byla proto zřízena Komise pro národnostní 
menšiny (14 členů), jež při Radě města vznikla v listopadu 2006, kdy nahradila a rozšířila 
bývalou komisi pro romské záležitosti. V současné době je tvořena zástupci delegovanými 
politickými stranami a uskupeními, které jsou v zastupitelstvu města, zároveň byli osloveni 
zástupci menšin - jeden Rom a zástupkyně Svazu Němců - Společnosti Balthazara Neumanna 
Cheb a formálně rovněž představitel Svazu Maďarů (ten se jednání Komise od roku 2012 
neúčastnil). Od února 2013 získala komise jednoho zástupce mongolské komunity. Zástupce 
vietnamské komunity se začal od roku 2013 zúčastňovat zasedání jako host. Dále jsou jako 
hosté přizváni i zástupci romských sdružení, Městské policie a Policie ČR. 

Byly projednávány náměty a materiály např. podání žádosti na neinvestiční dotaci Podpora 
terénní práce na rok 2015 a financování romských organizací, seznámení s individuálním 
projektem Karlovarského kraje Systémová podpora procesů transformace systému péče 
o ohrožené děti a rodiny, seznámení s projektem Multikulturního centra Praha Na práci v ČR, 
týkající se integrace cizinců na trhu práce v ČR, projednání záměru sociálního podnikání 
v Chebu, projednání podpory města a poradenství nově vznikajícímu romskému spolku 
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Tumare Čhave, seznámení s informacemi z Výboru pro spolupráci se samosprávami 
a koncepcí romské integrace Úřadu vlády (Romské rady). 

CHOTĚBUZ / KOCOBĘDZ (Karviná) 
Výbor působí od roku 2006, po komunálních volbách na podzim roku 2014 je pětičlenný. 
Nemusel řešit žádné problémy. 

JABLUNKOV / JABŁONKÓW (Frýdek-Místek) 
Sedmičlenný Výbor byl ustanoven již v roce 2000, má pět členů národnosti polské a dva 
členy národnosti české. Všechny vytýčené úkoly splnil v předstihu (viz Zpráva za rok 2013).  

JOSEFOV (Sokolov) 
Nový Výbor byl ustaven i po komunálních volbách v roce 2014.  

KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU (Jeseník) 
Po komunálních volbách v říjnu 2014 byla ustavena pětičlenná Komise pro národnostní 
menšiny. 

KOMORNÍ LHOTKA / LIGOTKA KAMERALNA (Frýdek-Místek) 
Čtyřčlenný Výbor neřešil žádné problémy, jen běžné záležitosti. 

KOŠAŘISKA / KOSZARZYSKA (Frýdek-Místek) 
V roce 2014 (i po komunálních volbách) působil v obci tříčlenný Výbor. Zabýval se výhradně 
polskou menšinou. 

KRAJKOVÁ (Sokolov) 
Přestože jej není nutno ze zákona zřizovat, i v roce 2014 pracoval v obci tříčlenný Výbor 
(zástupkyně české, německé a romské národnosti).  

KRASLICE (Sokolov) 
Přestože jej není nutno ze zákona zřizovat, byl i po komunálních volbách v říjnu 2014 
pětičlenný Výbor ustanoven. Je složen ze zástupců německé a romské menšiny. 

KRAVAŘE (Opava) 
Výbor není nutno ze zákona zřizovat, přesto v roce 2014 pracoval tříčlenný Výbor i po 
komunálních volbách v říjnu. Zabýval se vytvářením pozitivních česko-německých vztahů, 
utvářením povědomí o nutnosti spolupráce příslušníků menšin a všeobecného povědomí 
o vzájemné snášenlivosti, začleňováním příslušníků národnostních menšin do majoritní české 
společnosti, včetně dodržování jejich práv a povinností. 

KRÁSNO (Sokolov) 
V roce 2014 existoval ve městě pětičlenný Výbor, i když jej není nutno ze zákona zřizovat.  

MALÁ ŠTÁHLE (Bruntál) 
Tříčlenný Výbor řeší problémy komunitního soužití. Ze zákona jej není nutno zřizovat. 

MERKLÍN (Karlovy Vary) 
Tříčlenný Výbor byl v obci ustanoven v roce 2006 a pokračoval v činnosti i po komunálních 
volbách v roce 2014. Není jej nutno ale ze zákona zřizovat.  

MIKULÁŠOVICE (Děčín) 
Není jej nutno ze zákona zřizovat, přesto byl i v roce 2014 ve městě ustanoven tříčlenný Výbor. 

MILÍKOV / MILIKÓW (Frýdek-Místek) 
V obci byl i v roce 2014 ustanoven tříčlenný Výbor. 



 4 

MOSTY U JABLUNKOVA / MOSTY KOŁO JABŁONKOWA (Frýdek-Místek) 
Tříčlenný Výbor pracoval i v roce 2014. Výbor měl v roce 2014 jedno jednání. 

NÁVSÍ / NAWSIE (Frýdek-Místek) 
V obci je zřízen tříčlenný Výbor, všichni členové se hlásí k polské národnosti. 

NEJDEK (Karlovy Vary) 
I když jej není nutno ze zákona zřizovat, sedmičlenný Výbor je ustanoven nepřetržitě od roku 
2007. Je zastoupena německá, romská, slovenská a ukrajinská národnost. Předává informace 
o činnosti zastupitelstvu města, spolupracuje s radou města (zejména při schvalování žádostí 
na finanční podporu kulturních akcí menšin), s Krajským úřadem Karlovarského kraje při 
předávání informací a metodické pomoci, informuje o své činnosti na webu města.34  

NÝDEK / NYDEK (Frýdek-Místek) 
Po volbách v roce 2014 byl ustanoven nový Výbor, opět pětičlenný. Je složen ze tří členů 
polské národnosti a dvou členů národnosti české. Plní zejména funkci prostředníka mezi MS 
PZKO a zastupitelstvem. 

OLOVÍ (Sokolov) 
Výbor je po volbách v říjnu 2014 tříčlenný. Ze zákona nemá obec tuto povinnost. 

ORLOVÁ (Karviná) 
Šestičlenný Výbor byl ve městě ustanoven již v roce 2005, i když jej po sčítání lid v roce 2011 
není nutno ze zákona zřizovat. Je rovněž zřízena funkce koordinátora pro národnostní menšiny. 

PETROVICE U KARVINÉ / PIOTROWICE KOŁO KARWINY (Karviná) 
V obci je ustanoven sedmičlenný Výbor již od roku 2002. Náplň jeho práce zůstává stejná. 

PÍSEČNÁ / PIOSECZNA (Frýdek-Místek) 
Tříčlenný Výbor neřešil ani v roce 2014 problémy postavení národnostních menšin v obci. 

PÍSEK / PIOSEK (Frýdek-Místek) 
I po komunálních volbách v roce 2014 působil v obcí tříčlenný Výbor. 

PRAHA 8 
Od roku 2007 existovala v MČ sedmičlenná Komise Rady MČ pro národnostní menšiny, po 
volbách v roce 2014 Komise pro sociální věci a národnostní menšiny, která bude program své 
práce rozpracovávat na základě zkušeností z předchozích let.35 

ROPICE / ROPICA (Frýdek-Místek) 
Tříčlenný Výbor v obci existoval i v roce 2014. 

ŘEKA / RZEKA (Frýdek-Místek) 
Tříčlenný Výbor byl zřízen v roce 2006 a fungoval i v roce 2014. Spolupracuje s MS PZKO.  

SMILOVICE / ŚMIŁOWICE (Frýdek-Místek) 
V obci je zřízen tříčlenný Výbor, spolupracuje s MS PZKO. 

STANOVICE (Karlovy Vary) 
Výbor není nutno ze zákona zřizovat, přesto funguje od roku 2007, předsedkyní je radní. 36 
                                                 
34 www.nejdek.cz 
35 Zvláštní pozornost je věnována romské menšině, vzhledem k tomu, že její závažná část patří do skupiny občanů na 
nejnižší sociální úrovni. 
36 Informace je z webové stránky obce (http://www.obecstanovice.cz/index.php?oid=72119). 
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STONAVA / STONAWA (Karviná) 
V obci byl i v roce 2014 pětičlenný Výbor. Zabýval se dvojjazyčností, úrovní společensko-
kulturních akcí polské menšiny v obci a publikační činností. Problémy nebyly řešeny. 

STŘÍTEŽ / TRZYCIEŻ (Frýdek-Místek) 
Tříčlenný Výbor se i v roce 2014 zabýval aktuální situací polské menšiny v obci. V průběhu 
roku nebyly zjištěny žádné nové okolnosti, které by byly v rozporu s Chartou, kromě stálého 
nešvaru, a to ničení dopravních značek, označující obec v polském jazyce.  

TĚRLICKO / CIERLICKO (Karviná) 
Po volbách v roce 2014 byl stanoven pětičlenný Výbor, který se věnoval dvojjazyčným 
nápisům, dotační politice, národnostnímu školství a akcím společenských organizací. 

TŘANOVICE / TRZANOWICE (Frýdek-Místek) 
V obci byl i po volbách v roce 2014 ustanoven tříčlenný Výbor, neřešil konkrétní problémy.  

TŘINEC / TRZYNIEC (Frýdek-Místek) 
Výbor měl 11 členů, z toho dva slovenské národnosti, sedm polské, po jednom řecké 
a romské národnosti.37  

VEJPRTY (Chomutov) 
Sedmičlenný Výbor byl ustanoven i v roce 2014, avšak po volbách v říjnu 2014 se jeho složení 
obměnilo. Jsou v něm opět zástupci české, německé a romské národnosti. Měl zpracovanou 
koncepci, která se zaměřila na romskou menšinu a na příhraniční spolupráci (město leží přímo na 
hranicích s Německem), zaměřenou především na děti předškolního a školního věku a na seniory. 

VENDRYNĚ / WĘDRYNIA  (Frýdek-Místek) 
V obci působí pětičlenný Výbor již od prosince 2002. Složení: česká a slovenská národnost po 
jednom členu, polská tři členové. V roce 2014 se sešel dvakrát (80% účast). Pracoval na základě 
vlastního plánu, který vycházel z ustanovení Charty. Činnost: instalování dvojjazyčných nápisů 
a označení; koordinace spolupráce mezi spolky polské menšiny (PZKO, Beskid Śląski, Macierz 
Szkolna) a vedením obce; národnostní školství; soužití všech občanů obce bez projevů xenofobie 
a nenávisti k menšinové národnosti; spolupráce s partnerskými obcemi v Polsku (Goleszów; 
projekt Sport a turistika bez hranic, financován v programu Pro radost podpořeném nadací OKD 
ve výši 50 000 Kč; Goleszów a Vendryně vás vítají - přeshraniční propagace partnerských obcí, 
financován z dotací Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszynski) a na 
Slovensku (Čierná). Projekty: Jdeme společně trochu dál, Poznáváme krásy spřátelených obcí 
Vendryně - Čierné, Představme si historii Vendryně - Leštiny, Sport a turistika bez hranic. 

VĚLOPOLÍ / WIELOPOLE (Frýdek-Místek) 
Výbor byl ustanoven již v roce 2002. V roce 2014 nevyřizoval žádnou agendu. 

ŽERNOV (Semily) 
Výbor byl ustanoven k 1. lednu 2015, v roce 2014 probíhaly diskuse k jeho zřízení. Výsledky 
censu v roce 2011 (15% obyvatel ukrajinské národnosti a 7 % bulharské) byly způsobeny 
přítomností sezónních zelinářských dělníků. Nicméně se jeví, že někteří dělníci původem 
z Ukrajiny v obci přetrvávají, proto byl Výbor zřízen. 

                                                 
37 V únoru 2015 se bude řešit složení Výboru po komunálních volbách v roce 2014. 
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2. Jaká byla v roce 2014 spolupráce obce popř. výboru pro národnostní menšiny (rady / jiného 
orgánu) s organizacemi příslušníků národnostních menšin? 

ALBRECHTICE 
Spolupráce Výboru s polskou menšinou je na dobré úrovni. Jedná se o národnostní menšinu 
sdruženou v MS PZKO, se ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím a Rodičovským 
sdružením (Macierz Szkolna). Materiální zabezpečení školy je na dobré úrovni, problémem 
však zůstává malý počet žáků, jedná se však o přirozený úbytek, který není způsoben 
diskriminací. V současné době polskou školu navštěvuje celkem 38 dětí z toho 18 žáků 
navštěvuje ZŠ a 20 dětí MŠ. Člen Výboru byl jmenován členem Školské rady uvedené školy 
pro období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2017. 

BOCANOVICE 
Spolupráce s polskou menšinou je nepřetržitá (dva členové zastupitelstva jsou jejími 
příslušníky). Byla uskutečněna společná kulturní akce pro děti, Mikuláš. V roce 2014 byl 
zorganizován Den obce Bocanovice, všechna sdružení se na něm podílela. 

BUKOVEC 
MS PZKO, jako jeden z několika místních spolků, se podílela na spoluorganizaci Dne obce 
2014. Spolupráce je bezproblémová. 

BYSTŘICE 
Příslušníci národnostních menšin sehrávají v obci významnou úlohu. Kromě typických 
organizací, jako jsou PZKO (Polski Zwiazek Kulturalno Oświatowy) nebo Matice školská, 
tvoří příslušníci národnostních menšin významné procento dalších nestátních neziskových 
organizací (NNO), sdružení a církví. Z pohledu obce a Výboru je spolupráce velmi dobrá. 

ČESKÁ TŘEBOVÁ  
Ve městě neexistují organizace příslušníků národnostních menšin.  

ČESKÝ TĚŠÍN 
Spolupráce s organizacemi příslušníků národnostních menšin byla stejně jako v minulých 
létech dobrá, neboť prostřednictvím členů Výboru je zde přímá návaznost zejména na 
Kongres Poláků v České republice, Místní skupinu PZKO a Svaz Němců Těšínského Slezska. 

DOLNÍ LOMNÁ 
Velice dobrá je spolupráce obce i Výboru na kulturních akcích pořádaných obcí. Jako 
příkladný lze označit přístup vedení obce (účast na akcích, dodržuje se dvojjazyčnost na 
akcích pořádaných obcí). Ve zpravodaji Lomná, který vychází měsíčně, se zveřejňují články 
v menšinovém jazyce.  

HNOJNÍK 
Spolupráce vedení obce a Výboru s příslušníky polské menšiny je na velmi dobré úrovni. 
Bylo zorganizováno několik akcí společnými silami obce, Výboru a Výboru sociálně-
kulturního (Hnojnické odpoledne, Smažení vaječiny, dvoudenní Zájezd do Zakopaného, 
Setkání seniorů, Novoroční vigilie - Wegilijka novoroczna a Rozsvícení vánočního stromu). 

HORNÍ SUCHÁ 
Tradičně dobrá spolupráce je s organizací polské menšiny (MS PZKO), se ZŠ a MŠ s polským 
jazykem vyučovacím a s obecní knihovnou, v jejíchž sbírkách jsou bohatě zastoupeny rovněž knihy 
a časopisy v jazyce polském a slovenském. Obec každý rok pořádá pro své občany a veřejnost akce, 
na nichž se spolupodílejí i organizace národnostních menšin, především PZKO, jak např. Fedrování 
s folklórem - kulturní akce navazující na místní folklór a hornickou tradici, Den matek, oslavy 
jubilejních výročí občanů obce s vystoupením dětí polské i české ZŠ a MŠ, oslavy MDŽ a další 
kulturně-společenské a sportovní akce. Ty obohatila vystoupení dětí ZŠ a MŠ, polské i české. 
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Dlouhodobě pokračuje a rozvíjí se spolupráce s polskou menšinou, jejíž převážná část je 
sdružena v MS PZKO, čítající k 1. lednu 2015 celkem 472 členů. V této organizaci aktivně 
pracuje pět kroužků. Nejaktivnějším je soubor folklorních písní a tanců Suszanie, který 
reprezentuje nejen polskou menšinu, ale i obec jak na území ČR, tak i v zahraničí. 

Pokračovala spolupráce Výboru se spolkem Vzájemné soužití, který zastupuje občany romské 
komunity soustředěné v Horní Suché. To se projevovalo jak účastí na společných akcích, tak 
i finanční podporou obce, jako např. Den Romů, Víš kde bydlíš? a Poznej svoji obec. 
Informace o aktivitách a výsledcích spolupráce s romskou komunitou v Horní Suché jsou 
zveřejňovány ve zvláštním dvouměsíčníku Důlňáček, vydávaném v rámci projektu a za 
podpory Úřadu vlády (Romské rady). 

HRÁDEK 
Spolupráce obce s příslušníky menšin je dlouhodobě na výborné úrovni. 

CHEB 
Město má největší problém s integrací příslušníků romských komunit, a proto projednávané 
materiály v roce 2014 směřovaly k řešení této problematiky. 

Strategický plán lokálního partnerství pro období 2013-2015 vznikl v návaznosti na původní 
Strategický plán na období 2010-2012 a stal se zvláštní částí Komunitního plánu rozvoje sociálních 
služeb města Chebu pro oblast sociálního začleňování. Dokument vznikl ve spolupráci s Agenturou 
pro sociální začleňování, členů lokálního partnerství a koordinátora inkluzívních nástrojů, který je 
členem realizačního týmu Individuálního projektu města Cheb. Z předchozího Strategického plánu 
vyplynul projekt, který je od roku 2012 realizován, Individuální projekt města Chebu na změnu 
situace sociálně vyloučených obyvatel města, zejména obyvatel sídliště Zlatý vrch, a to realizací 
těchto klíčových aktivit: Terénní sociální práce na sídlišti Zlatý vrch, Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež nad 15 let, Nejlepší učebnou je pracoviště, Dluhové poradenství, Poradenství pro osoby 
ohrožené recidivou drogové závislosti a osoby blízké, Raná péče, Krizová pomoc. Ze Strategického 
plánu vzešel další projekt Systém prostupného bydlení. Na těchto projektech se podíleli v určité míře 
i zástupci komise pro národnostní menšiny, jež přispěli svými zkušenostmi a poznatky. V červnu 
2014 se za podpory města Cheb a členů komise pro národnostní menšiny uskutečnila taneční 
soutěž a oslava 10. výročí tanečního klubu LAČO JILO, kde děti předvedly své umění 
tancem. V tomto směru lze hodnotit spolupráci komise s orgány města jako velmi dobrou.38 

CHOTĚBUZ 
Vzhledem k tomu, že členy Výboru jsou delegovaní zástupci organizací zastupující 
národnostní menšiny, je spolupráce bezproblémová. 

JABLUNKOV  
Obec dlouhodobě dobře spolupracuje s organizacemi příslušníků polské menšiny (MS PZKO 
a Macierz Szkolna - Matice Školská). Důkazem toho byla finanční podpora obce pro široké 
aktivity polské menšiny na straně jedné a na druhé straně účast různých pěveckých a 
tanečních souborů MS PZKO a ZŠ Henryka Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím 
na akcích pořádaných obcí. 

JEVIŠOVKA 
V obci není zřízen Výbor, ale obec spolupracovala se Sdružením občanů chorvatské 
národnosti na setkání Chorvatů Kiritof . 

                                                 
38 Náměty k řešení podaných návrhů ze strany zástupců národnostních menšin byly v komisi pro národnostní 
menšiny vždy projednány a řešeny, např. požadavek pořádání kursů českého jazyka v Chebu pro občany 
vietnamské i mongolské komunity a právní poradenství cizincům. Byla navázána spolupráce s Centrem na 
podporu integrace cizinců Karlovarského kraje. Centrum poskytuje právní poradenství cizincům v Karlových 
Varech, ale po domluvě nabídlo možnost poskytnutí právního poradenství i cizincům v Chebu. Na SZŠ a VOŠ 
v Chebu byly zahájeny kursy českého jazyka pro cizince. 
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JOSEFOV 
V minulém volebním období Výbor pracoval, ale neřešil žádné problémy s menšinami. Plán 
Výboru je součástí komunálního programu na volební období 2014-2018. Za hlavní náplň 
práce spatřuje pomoci občanům národnostních skupin při jednání s úřady. 

KOMORNÍ LHOTKA 
V obci působí MS PZKO, která pořádá i kulturní akce, které obec vždy podporuje. Dále obec 
spolupracuje se ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím v Hnojníku. Kulturní akce pořádá 
i Slezská církev a.v., která také prezentuje aktivity dvojjazyčně, např. rozsvěcování obecního 
vánočního stromku, adventní koncerty a vánoční zpívání v kostele. 

KOŠAŘISKA 
V roce 2014 Výbor monitoroval situaci společného soužití v obci a také v místní ZŠ a MŠ. 
Soužití menšiny Poláků s ostatními občany obce považuje Výbor za velmi pozitivní. 
Vzájemná tolerance přispívá k tomu, že nedochází k žádným národnostním střetům. 

KRAJKOVÁ 
V náplni Výboru je mj. péče o hroby německých farářů a hudebníka G. Jakoba - významných 
rodáků. V průběhu celého roku se jeho členky starají o kapličku sv. Trojice. 

KRASLICE 
Spolupráce s německou menšinou je výborná. Ta pořádá kulturní a společenské akce (na 30 akcí).  

KRAVAŘE 
Město dlouhodobě spolupracuje s jedinou organizací národnostních menšin ve městě, a to 
s občanským sdružením Kruh přátel Německa (Deutscher Freundeskreis), které patří do 
organizace Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Tato organizace vyvíjí 
pravidelné aktivity na udržení jazyka a kultury ve městě.  

MALÁ ŠTÁHLE 
Obec participuje na realizaci Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb města Rýmařov. 
V obci není žádná národnostní menšina organizována. 

MIKULÁŠOVICE  
Kampaň o možnosti zapojení národnostních menšin do dění ve městě proběhla bez odezvy. 

MILÍKOV  
Spolupráce mezi organizacemi příslušníků národnostních menšin je tradičně velmi dobrá. 
V obci fungují dvě organizace PZKO, které se podílejí především na rozvoji kultury v obci, 
zejména pak pořádají divadelní představení a různé kulturní akce. 

MOSTY U JABLUNKOVA  
Spolupráce s organizacemi příslušníků polské menšiny byla dobrá a vzájemně prospěšná. 

NÁVSÍ 
Organizacemi příslušníků národnostních menšin, působícími na území obce, jsou především 
dvě MS PZKO, jedna v centru Návsí (přes 300 členů), a druhá v osadě Návsí - Jasení (cca 80 
členů). Spolupráce s nimi je intenzívní, vedení obce se účastní jejich akcí. 

NEJDEK 
V roce 2014 se Výbor sešel 2x, na programu byly jen informace za německou a romskou menšinu. 
Zastupitelstvo města Výboru nezadalo žádný úkol a stejně tak Výbor nepodal žádný podnět pro 
zastupitelstvo. Z Výboru jen vyplynula podpora dvou podaných žádostí o městskou dotaci. 
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NÝDEK 
Spolupráci obce s organizací příslušníků polské menšiny lze hodnotit jako dobrou. 

OLOVÍ  
Nevyskytly se jakékoliv požadavky organizací či aktivity národnostních menšin.  

ORLOVÁ 
Každoročně se připravuje Festival národnostních kultur, na němž se podílejí příslušníci 
národnostních menšin. Spolupráce města a Výboru je velmi dobrá, město se podílí i finančně, 
organizačně pomáhá s přípravou. Prezentují se na něm zástupci polské, slovenské a romské 
menšiny. Účastní se jej rovněž zástupci spřátelených měst. V roce 2014 šlo již o 8. ročník. 

PETROVICE U KARVINÉ  
Jako v předchozích letech je spolupráce obce s organizacemi příslušníků národnostních 
menšin na velmi dobré úrovni. V obci jsou dvě společenské organizace, a to PZKO Petrovice 
u Karviné a Dolní Marklovice, jejichž činnost je každoročně podporována z rozpočtu obce. 
Organizace mají sídla v objektech, jež jsou majetkem obce.  

PÍSEK 
Spolupráce probíhala bez problémů, Výbor je v kontaktu s předsedou MS PZKO.  

PÍSEČNÁ 
Každoročně pořádá MS PZKO v obci ples. Soužití všech občanů je pokládáno za dobré. 

ŘEKA 
Spolupráce obce a Výboru s MS PZKO se rozvíjí v duchu Charty a je hodnocena velmi pozitivně. 

SMILOVICE  
Obec spolupracuje s MS PZKO a bezplatně pronajímá sál ke zkouškám a představením souborů.  

STONAVA  
Spolupráce Výboru a obce je již řadu let na velmi dobré úrovni. Zejména jde o kulturní činnost. 

STŘÍTEŽ  
Spolupráce výboru s organizacemi, sdružujícími občany polské menšiny, je na dobré úrovni, 
neboť probíhá v přímé linii starosta - zastupitelstvo - Výbor - členové a organizace. Členové 
Výboru jsou členy těchto organizací. Žádné problémy v této spolupráci nebyly zjištěny. 

TĚRLICKO 
Spolupráce Výboru s organizacemi příslušníků národnostních menšin byla velmi dobrá. 
Byl splněn požadavek organizací na zavedení dvojjazyčných nápisů na obecních budovách. 
Spolupráci obce a především Výboru s příslušníky národnostních menšin hodnotí výbor 
jako velmi dobrou. Zástupci a organizace polské menšiny aktivně působí v oblasti osvěty, 
kultury, v obecním tisku a společenském životě obce. Příslušníci národnostních menšin 
aktivně pracují ve výborech Zastupitelstva obce i komisích Rady obce Těrlicko. 

TŘANOVICE 
Spolupráce obce i Výboru s organizací PZKO byla v roce 2014 dobrá (viz níže). 

TŘINEC 
Jako každý rok proběhla i v roce 2014 na území města Přehlídka národnostních menšin, kdy 
se jednotlivé národnostní menšiny zviditelňují a představují občanům svoji kulturu. Na akci 
se představují hudební skupiny, taneční soubory, jednotlivé národnostní menšiny představují 
i typická jídla, nápoje a výrobky. V roce 2014 navštívilo tuto akci nejvíc návštěvníků za celou 
dobu, kdy město tuto akci organizuje. Národnostní menšiny uskutečňují i své kulturní akce. 
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Polská i slovenská menšina pořádá každoročně celou škálu akcí, každoročně připravuje 
setkání s kulturním programem také řecká komunita ke státním svátkům Řecka. V roce 2014 
se prohloubila spolupráce s partnerským městem Bielsko-Biała v oblasti kultury, sportu 
a školství. Kabelová televize Třinec začala spolupracovat s polskou kabelovou televizí již 
v roce 2013 a obě seznamují a zveřejňují divákům zajímavosti z obou měst. Problémy v roce 
2014 opět Výbor nezaznamenal. V Třinci nikdy nedocházelo k sociálnímu vyloučení Romů. 
Zde všichni občané žijí ve vzájemné shodě a s respektem k národnostním menšinám. 

VEJPRTY 
Až do června 2014 ve městě působila Agentura pro sociální začleňování, i nadále se 
spolupracuje v režimu dálkové podpory. Začaly zde pracovat dvě NNO, Naděje a Oblastní 
Charita Most. 

VENDRYNĚ 
Spolupráce obce i Výboru s organizacemi příslušníků národnostních menšin byla v roce 2013 
jako i v minulých letech velmi dobrá. Prostřednictvím členů Výboru byla přímá návaznost na 
Hlavní výbor PZKO, Macierzy Szkolnej a Kongresu Poláků v ČR. Členové Výboru jsou členy 
těchto spolků, pomáhají při organizování jejich akcí a zúčastňují se jich. Členové Výboru jsou 
rovněž členy zastupitelstva obce a jednotlivých orgánů obce. 

VĚLOPOLÍ  
Výbor v roce 2014 nespolupracoval s žádnými organizacemi příslušníků národnostních menšin. 

2a) příklady dobré praxe v roce 2014:  

BYSTŘICE 
Součinnost s obecním úřadem při organizování akcí, jako Den obce Bystřice, Májová veselice, 
Mezinárodní svatojánský festival Bystřice – Bystrzyca, Zlot, Mikuláš, které přispěly k lepšímu 
poznání občanů nejen české a polské národnosti, ale i občanů dalších národností žijících na území 
obce i v širokém okolí. Členky Výboru se zúčastňují přípravy a průběhu těchto akcí. 

ČESKÝ TĚŠÍN 
Převzetí záštity města nad akcí pořádanou HV PZKO Den tradic a regionálního kroje, který 
se uskutečnil 8. června 2014 v Českém Těšíně a den předtím v polském Cieszynie. 

DOLNÍ LOMNÁ 
Členové Výboru pomáhali opět při organizování VII. euroregionálního jarmarku v Dolní 
Lomné konaného v říjnu 2014, kterého se zúčastnilo kolem 5 000 osob, pozoruhodná je účast 
i z Polska. Dále Výbor pomáhal při organizování svátku Mikuláše pro děti z polské i české 
ZŠ, při instalování velikonoční a vánoční výstavy v muzeu. Obec pořádá každoročně pro 
seniory besídku, na které bývá program i v polském jazyce. 

Obec vybudovala v rámci dotace z Regionálního operačního programu NUTS II 
Moravskoslezsko 2007-2013 v Dolní Lomné spolufinancovanou Evropskou unií stavbu 
Doprovodná infrastruktura NS Mionší, jež byla v květnu 2014 u příležitosti Evropského dne 
parků slavnostně otevřena. Jde o informační centrum, zemědělský dvorek, dětský koutek, 
pohádkovou stezku i novou naučnou stezku s poetickým názvem Stezka krajinou dávných 
horalů. Na ní jsou osazeny tabule, na kterých jsou vypravovány pohádky, které lze číst ve 
třech jazycích: česky, polsky a anglicky. 

HNOJNÍK 
V roce 2014 MS PZKO zorganizovala s finančním přispěním obce na částečné pokrytí nákladů 
(doprava), dvoudenní zájezd do polské Wroclawi, města s bohatou historií a prolínající se 
spoluprací českého a polského národa. Kromě členů MK PZKO se zájezdů zúčastnila i spousta 
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občanů Hnojníka. Zájezd byl všemi účastníky hodnocen velmi kladně a přispěl ke sblížení 
a zlepšení spolupráce mezi většinovým a menšinovým národnostním etnikem v obci. 

HRÁDEK 
Spolupráce při organizaci kulturních, společenských a sportovních akcí. Příklady: Novoroční 
turnaj ve stolním tenise, Běh Hrádkem, Olympiáda obecních spolků atd. Starosta a zastupitelé 
se zúčastňují kulturních akcí pořádaných národnostní menšinou. 

KRAVAŘE 
Město poskytlo organizaci německé menšiny DFK prostory k setkávání a organizování akcí 
pro jejich členy i pro veřejnost, na převážné většině akcí DFK byli zastoupeni představitelé 
města, to umožňovalo a podporovalo propagaci i osvětu jednotlivých akcí DFK. 

MOSTY U JABLUNKOVA  
Obecní akce Neznáme se? Poznejme se! - vystoupení na akci, spolupráce při 
gastronomickém zabezpečení akce, tradiční Bal Gorolski, vystoupení dětí PMŠ, žáků PZŠ 
a členů folklorního souboru Górole na akcích. Některé obecní akce a akce příspěvkových 
organizací obce se konají v prostorách Domu PZKO. 

NÝDEK 
Významnou úlohu v osvětě plní knihovna, jež obsahuje jak českou, tak polskou část. Představitelé 
obce se účastní akcí pořádaných MS PZKO. Zpravodaj - Informátor obce vychází dvojjazyčně. 

PETROVICE U KARVINÉ  
Od roku 1995 jsou na základě podepsané Smlouvy o příhraniční spolupráci družebních obcí 
Petrovice u Karviné a polského Godowa podporována společná setkání uvedených organizací 
s polskými partnery v rámci kultury, sportu, sborů dobrovolných hasičů a klubů důchodců. 
V obci jsou stále dvě společenské organizace, a to PZKO Petrovice u Karviné a Dolní     
Marklovice.  Organizace mají sídla v objektech, které vlastní obec. 

ROPICE 
Podpora práce MS PZKO – celoroční bezplatný pronájem místnosti v budově obecního úřadu 
(pravidelné zkoušky pěveckého sboru, schůze výborů), bezplatný pronájem školící místnosti 
ve víceúčelové budově na členské schůze PZKO. 

STONAVA  
Polskou menšinou organizovanou v MS PZKO jsou uskutečňovány různé kulturní 
a společenské akce v polském jazyce, které jsou určeny pro příslušníky menšiny i majoritní 
obyvatelstvo a jsou hojně navštěvovány. Zvláště jde o tradiční ples, karneval, dětské 
radovánky, setkání s folklórem a také tradiční vánoční posezení. Při MS PZKO také působí 
pěvecký sbor, klub žen či klub přátel Stonavy. Pěvecký sbor pravidelně zpestřuje i akce 
pořádané obecním úřadem. V loňském roce díky evropským dotacím uspořádali ve Stonavě 
několik akcí s polskou partnerskou obcí. Problémy ve vztahu k polské menšině nejsou. 

STŘÍTEŽ 
V lednu 2014 proběhlo setkání, na němž členové polské menšiny bilancovali činnost za rok 
2013 a diskutovali o připravovaných aktivitách na rok 2014. V kulturním programu, který byl 
součástí setkání, vystoupily děti s programem v polském jazyce. Další významnou aktivitou 
bylo červnové setkání polské menšiny s pěveckým sborem Godulan-Ropica, sdružujícím 
zájemce o zpěv místních lidových písní. Prázdniny věnovala mládež polské menšiny 
brigádnické činnosti v budově polské menšiny ve Stříteži. Další prázdninovou aktivitou byla 
účast polské menšiny na tradičním Střítežském létu. Největší kulturní akcí byl Podzimní 
koncert Deptání kapusty, kde vystoupily děti souboru MO PZKO v Třanovicích, pěvecký 
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soubor Godulan-Ropica, děti ze Stříteže, navštěvující ZŠ J. Kubisze v Hnojníku a divadelní 
amatérský soubor MS PZKO v Komorní Lhotce s představením Z deszcza pod rynne. 

TŘANOVICE 
V obci pracuje spolek, kde se sdružují příslušníci polské menšiny, PZKO. Podpora činnosti 
spolků v obci je především prostřednictvím Programu podpory zájmových aktivit na rok 2014. 
Cílem je udržení a rozvoj aktivit vedoucích ke zlepšení podmínek pro seberealizaci občanů, 
zejména mladé generace, smysluplnému využití volného času. V letošním roce byl mezi jinými 
podpořen projekt spolku PZKO Léto s tradicí. Jednalo se o projekt pro děti (ve věku 3-15let), 
které se během prázdnin tradičně připravují na vystoupení na třanovických dožínkách. Taneční 
zkoušky byly obohaceny třídenním programem, s povídáním o lidových tradicích, výrobou 
typických lidových pokrmů apod. Dalším způsobem podpory obce je denní pronájem školního 
hřiště pro spolky a sdružení působící v obci zdarma, dále pak pronájem tělocvičny, společenského 
sálu a školící místnosti. Spolek PZKO byl v roce 2014 organizátorem tradičních Třanovických 
dožínek, kde děti z PZKO obohatily program pásmem lidových písní ve slezských krojích, ostatní 
členové pak přípravou pohoštění (místních specialit) pro ostatní občany.  

VEJPRTY 
Trvá spolupráce se příhraničními německými městy a školami, jež spočívá v navazování 
kontaktů. Naděje a Oblastní charita Most velmi úzce spolupracují se školou, zejména s 
asistentkami pedagoga. V roce 2014 velmi aktivně pracoval Asistent prevence kriminality. Ve 
městě se snížila nezaměstnanost, aktuálně je 9,35%. Snížení nezaměstnanosti je dílem 
různých projektů, kde je možné zaměstnat občany vedené na úřadu práce, a to hlavně na 
úklidové práce, údržbářské práce, péče o zeleň. 

VENDRYNĚ 
Reakce vedení obce na realizaci usnesení Výboru, dodržování dvojjazyčnosti na akcích 
pořádaných obcí, v obecních novinách se pravidelně uveřejňují články v menšinovém jazyce, 
podpora aktivit spojených s činností národnostní menšiny, kde bylo respektováno a 
umožňováno užívání menšinových jazyků a tradic, vedení obce se těchto akcí pravidelně 
zúčastňuje, pracovníci obecního úřadu jsou ve většině případů schopni vyjadřovat se v 
menšinovém jazyce, když toto situace vyžaduje, spolupráce s Klubem zábavy a sportu, který 
sdružuje mládež většinové i menšinové národnosti. 

ZLATÉ HORY 
Přesto, že v obci není Výbor, aktivity především řecké menšiny přetrvávají, pořádají se tzv. 
řecké společenské večery, kdy je vše organizováno v duchu řeckých tradic a zvyklostí. Tyto 
společenské akce jsou velmi oblíbené, navštěvují je všichni občané, kdy mají možnost 
uvědomit si, seznámit se a vyzkoušet i „ne“ ryze české, případně slovenské tradice a zvyky. 
V rámci dobrovolnosti a zájmu zahájena výuka řeckého jazyka. 

2b) problémy v roce 2014: 

BYSTŘICE 
Poškozování a likvidace dvojjazyčných značení v obci. 

KRASLICE 
Dlouhodobě příliš nefunguje spolupráce s romskou a vietnamskou národnostní menšinou. 

STŘÍTEŽ  
Zcela chybí spolupráce Výborů obcí s Výborem Moravskoslezského kraje. Výbor navrhuje, 
aby Rada doporučila vládě uložit prostřednictvím krajů, krajským Výborům, aby minimálně 
dvakrát ročně jednaly za účasti předsedů Výborů měst a obcí tohoto kraje. 
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3. Jakým způsobem obec finančně podporovala v roce 2014 organizace / aktivity národnostních menšin 
(prostřednictvím zvláštního dotačního titulu v rozpočtu, v rámci jiných dotačních programů, ad hoc 
podporou jednotlivých akcí, popř. jinak)? 

ALBRECHTICE
39 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 
MS PZKO Činnost PZKO 10 000 

BOCANOVICE 
Všechny místní organizace jsou zproštěny placení poplatku ze vstupného a poplatku za 
pronájem sálu kulturního domu.  

BUKOVEC 
organizace   projekt, účel dotace dotace (Kč) 

MS PZKO Výměna oken, výzdoba alegorického vozu na Gorolski Święto 32 000 

BYSTŘICE 
organizace  projekt, účel dotace dotace (Kč) 

PZKO Bystřický Zlot 12 000 
Taneční soubor Bystrzyca – činnost 20 000 

Matice polská 
činnost pěveckých sborů Wiolinki a Crescendo 18 000 
činnost školního folklorního souboru Łączka (Loučka) 20 000 
VIII. ročník přeboru žáků v plavání 8 000 

Sdružení polské mládeže Dny studentské kultury 5 000 
celkem 83 000 

ČESKÁ TŘEBOVÁ
40 

organizace   projekt, účel dotace dotace (Kč) 
Nízkoprahové centrum Borek (sdružení Naděje) pronájem prostor pro centrum 80 000 
Dům dětí a mládeže Kamarád Prevence kriminality 59 000 

ČESKÝ TĚŠÍN 
Město v roce 2014 podporovalo organizace a aktivity národnostních menšin v rámci Zásad 
pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Těšín na podporu kulturních a uměleckých, 
sociálních a zdravotních a sportovních aktivit.41 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Svaz Němců Těšínského Slezska Vyučování německého jazyka pro občany Českého Těšína a členy svazu 5 000 

MASKOT 

Beskydské výšlapy „Oddychaj Beskidami“, zeměpisně-naučně-zdravotní 
1-2 denní akce 5 000 

„Rozvoj dovedností dětí“ - Kulturně-osvětové akce pro školní 
mládež a rodiče 10 000 

ROCKET CLUB SILESIA OLZA Raketové modelářství v Českém Těšíně 25 000 

Cantantes  Příprava polského dětského souboru Trallala na účast ve 
festivalech a soutěžích formou dvou soustředění 20 000 

Sdružení přátel Polské knihy - Stowarzyszenie Przyjaciół 
Polskiej Ksiąžki Z książką na walizkach 2014 

5 000 
Towarzystwo AVION Těšínské niebo 10. výročí 20 000 

                                                 
39 Obec poskytla ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím příspěvek na provoz v celkové výši 660 000,- Kč. 
40 Kromě toho město financovalo správcovské služby občanského sdružení Naděje v Borku ve výši 1 200 000,- Kč. 
41 Kromě těchto dotačních titulů město podporovalo aktivity národnostních menšin i podporou jednotlivých akcí, 
např. bezplatným propůjčením náměstí, stánků a pódia na akci Den tradic a regionálního kroje, bezplatným 
propůjčením místnosti pro potřeby Svazu Němců Těšínského Slezska v prostorách jím zřízené příspěvkové 
organizace KaSS Střelnice, finanční podporou polské scény Těšínského divadla. 
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Polské umělecké sdružení Ars 
Musica, občanské sdružení 

Popularizace sborového zpěvu, lidové hudby a divadelních forem 
na vysoké umělecké úrovni 20 000 

MS PZKO v Mistřovicích Tradiční kulturní akce PZKO Český Těšín - Mistřovice 10 000 
Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne Tváře města 10 000 
PZKO v ČR Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego 15 000 
MS PZKO Český Těšín - centrum Činnost pěveckého sboru Harfa roce 2014 10 000 
MS PZKO v Českém Těšíně - Mostech Výstava s názvem „Kolem Těšína“ 5 000 

MS PZKO v Českém Těšíně - Sídlišti  Činnost pěveckého souboru TA Grupa u Místní skupiny 
PZKO Český Těšín - Sídliště 10 000 

Školní sportovní klub při Gymnáziu s 
polským jazykem vyučovacím Aktivity školního sportovního klubu GIMPEL 35 000 

Školní sportovní klub Olza při ZŠ s 
polským jazykem vyučovacím Sportovní aktivity pro mládež 20 000 

celkem  225 000 

HNOJNÍK 
Obec se finančně podílela na akcích (Zájezd do Zakopaného částkou 20 000,- Kč). 

HORNÍ SUCHÁ 
Obec vyhlašuje každoročně granty na rozvoj kulturní, sportovní a společenské činnosti: 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

MS PZKO 
podpora kulturních a sportovních projektů 56 000 
Smíšený pěvecký soubor „Sucha“ 15 000 
60. výročí založení souboru písní a tanců SUSZANIE 20 200 

Macierz Szkolna podpora kulturní činnosti 18 000 
Macierz Przedszkola podpora kulturní činnosti 12 500 
Obecní knihovna nákup knih v polském jazyce 19 900 
Demokratická aliance Romů Volnočasové aktivity 5 000 

celkem 260 500 

HRÁDEK 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

MS PZKO Kulturně společenské a sportovní aktivity 55 000 

CHEB 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Lačho Jilo 10. výročí tanečního klubu 10 000 
Lačho Jilo, křesťanské sdružení Sintů a Romů, 
Rada romských organizací 

Volnočasové aktivity, nájemné, režie 268 000 

CHOTĚBUZ 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

MS PZKO Chotěbuz a Zpupná Lhota činnost dvou MS (kulturní a osvětová činnost) 27 000 

JABLUNKOV  
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

MK PZKO Jabłonków 

Regionální jizba A. Sikory-činnost (propagace a konzervátorské práce) 5 000 
Chór męski Gorol - Mezinárodní festival „Rybnicka jesień chóralna“ 13 000 
Folklorní soubor Zaolzi-činnost (krojové dovybavení, doprava, choreografie) 13 000 
Dětský folklorní soubor Zaolzioczek - krojové dovybavení pro 
nejmenší děti, doprava na festivaly 15 000 
Gorolská muzika Lipka - kroje, opravy hudebních nástrojů, doprava 
na mezinárodní festivaly 15 000 
Górolsko Swoboda regionální značka - stabilizace a rozvoj značení produktů 4 000 
Gorolski Šwięto – mimořádná dotace na festival 100 000 
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Kristina Mruzková Dětská gorolská muzička Torka - činnost (krojové dovybavení, opravy 
hudebních nástrojů, soutěže a festivaly) 15 000 

Římskokatolická farnost 
Jablunkov 

Polski Chór Mieszany przy Kościele pw. Bożego Ciała v Jablunkově - 
doprava na vystoupení sboru v Polsku a na Slovensku 7 500 

ZŠ H. Sienkiewicze s 
polským jazykem 
vyučovacím 

Śmij sie człowiecze - divadelní představení 3 000 
„Po stopách historie regionu“ - poznávací výlety a přednášky 3 500 
Wieczorek pozegnalny, rozloučení s žáky 9. tříd 2 000 
Projekt EDISON- podpora mezikulturního vzdělávání mladých lidí 5 000 
Adaptační pobyt pro žáky 6. tříd 2 500 
Mc Donald Cup - fotbalový turnaj žáků I. stupně Jablunkovská 3 500 
Školní šachový turnaj (2. ročník, předpokl. počet 50) 2500 
Maratón 2014, běhá celá škola i s učiteli  3 000 
Školní sportovní liga - florbal, košíková a halová kopaná 4 000 
Fotbalový turnaj pro žáky 6. a 7. tříd škol okrsku Jablunkov 2 000 

MŠ -Przedszkole Pořádání kulturně - sportovní akce na Den dětí 3 000 
Michaela Sagitariová Taneční skupina RYTMIK (Zhotovení nových kostýmů) 1 800 
Jan Gomola Závody v přespolním běhu jako doprovodná akce při příležitosti Gorolskigo Święta 5 000 

celkem 228 300 

JEVIŠOVKA 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Sdružení občanů chorvatské národnosti Kiritof 2014 30 000 

KOMORNÍ LHOTKA 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

MS PZKO Cestování za poznáním 7 000 
MŠ s polským jazykem vyučovacím Hnojník Dar na vybavení 50 000 

KRASLICE 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Kulturní sdružení občanů německé národnosti činnost menšin 37 500 

KRAVAŘE 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Klub přátel Německa (DFK) činnost sdružení 10 000 

MIKULÁŠOVICE 
Pro menšiny byla v rozpočtu obce vyčleněna částka 10 000.- Kč, nikdo však o ni nepožádal. 

MOSTY U JABLUNKOVA  
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

MS PZKO údržba a provoz Domu PZKO 80 000 
MS PZKO Šance nájem nebytových prostor 35 470 
Macierz Szkolna činnost organizace 5 000 

Soubor Górole činnost souboru 13 000 
Mezinárodní přehlídka lidových kapel a folklorních souborů 22 000 

MS PZKO, chór Przełęcz činnost souboru 5 000 
celkem 160 470 

NÁVSÍ 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

PZKO Návsí 
Kulturní akce 3 000 
Sbor Melodia 60 000 

Macierz Szkolna-Matice školská činnost 12 000 
PZKO Návsí - Jasení Kulturní akce 7 000 
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NEJDEK 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Květa Jačová Všichni spolu - Mezinárodní den Romů, Den dětí, Hurá 
prázdniny, Mikulášská besídka, Vánoční posezení s rodiči 

3 000 

Svaz Němců – region Chebsko Zájezdy - poznávání 5 000 

NÝDEK 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

MS PZKO Finanční příspěvek na ozvučení akce PZKO 4 000 

ORLOVÁ 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Město Festival národnostních kultur 100 000 

PETROVICE U KARVINÉ 
42 

PÍSEK 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

MS PZKO Činnost spolku 5 000 

ROPICE 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

místní knihovna Nákup polských knih 7 854 

ŘEKA 

SMILOVICE
43 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

MS PZKO  pronájem kulturního zařízení divadelní kroužek a akce 4 000 
činnost sdružení 15 000 

STONAVA  
Obec finančně podporuje aktivity polské menšiny, hradí nájem sálu a místností, kde se konají 
zkoušky pěveckého sboru a zajišťuje nákup knih a časopisů v polském jazyce do knihovny. 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 
místní knihovna nákup knih a časopisů 40 000 

STŘÍTEŽ 
 organizace  projekt, účel dotace dotace (Kč) 
PZKO Střítež Deptání kapusty 5 000 

TĚRLICKO  
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

MS PZKO Těrlicko - Kostelec akce pro mládež a seniory Mladé Zwirkowisko (82. výročí) 10 000 
MS PZKO Těrlicko - Centrum První setkání s divadlem, poznávací zájezd po krásách 

českých a polských měst a mikulášská besídka  
6 000 

KLUB KOBIET oraz KLUB SENIORA 
MK PZKO Těrlicko-Centrum 

společné družební akce s obcí Chybie (Polsko) 3 000 

MS PZKO Těrlicko Hradiště Den matek, Mezinárodní den dětí a Vánoční besídka 4 000 
Matice školská při ZŠ a MŠ s polským 
jazykem vyučovacím Těrlicko 

Turnaj škol ve vybíjené O pohár léta, dětské 
radovánky, příměstský tábor, mikulášská besídka 

5 000 

celkem 28 000 

                                                 
42 Obec se podílí na dvou projektech z Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ - PL 2007-2013. 
43 Příspěvková organizace obce Smilovice, Místní knihovna, poskytuje knižní fond v polském jazyce. 
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TŘANOVICE  
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

PZKO Prázdniny s lidovou tradicí 5 000 

TŘINEC 
Město každoročně vyčleňuje ze svého rozpočtu finanční příspěvky v oblasti zájmových 
aktivit v kultuře a sportu. V roce 2014 byla rozdělena částka 2 100 000,- Kč na podporu 
konkrétních projektů. Z toho šlo o podporu akcí s česko-polsko-slovenskou tématikou: 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 
město Koncert Srdce Evropy (koncert na podporu zdravotně postižených dětí) 100 000 
Klub kultury 22. Filmové babí léto - Babie Lato Filmowe 5 000 
Polský pěvecký soubor Hutnik Podpora koncertní činnosti polského pěveckého souboru HUTNIK 65 000 

celkem 170 000 

Dotované národnostní menšiny za rok 2014 v rámci grantového systému města 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Macierz Szkolna w RC - Matice 
školská v ČR (ZŠ a MŠ G. Przeczka) 

Poprzeczka majowa - Květnová laťka - přebor 
polských škol v ČR ve skoku vysokém - XIX. ročník 5 000 

PZKO MS Guty Cvičení pro ženy 5 000 

PZKO MS Třinec – Dolní Líštná Puchar Lata- mezinárodní přebor PZKO v minikopané  5 000 
Celoroční kulturní činnost organizace na území obce 7 000 

PZKO MS Třinec - Osůvky Pokrytí části nákladů na elektřinu v klubovně na Osůvce 3 000 
Asociace řeckých obcí v ČR, ŘO Třinec Den národnostních menšin 7 000 
PZKO MS Třinec – Kanada Celoroční činnost pěveckého sboru ZGODA 7 000 

PZKO MS Nebory Folklorní festival Dzień Oszeldy 10 000 
Činnost dětského divadelního souboru GAPA2 a GAPCIO 10 000 

PZKO MS Oldřichovice X. Dožínky na Fojství v Oldřichovicích 15 000 
Činnost tanečního souboru Oldrzychowice z Oldřichovic 65 000 

PZKO MS Guty 47. Doźynki Ślaskie–Slezské dožínky 12 000 
Macierz Szkolna v RC - Matice 
školská v ČR (MS Dolní Líštná) Jsme malí sportovci - mezinárodní olympiáda 2 000 

celkem  153 000 

VENDRYNĚ 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

MS PZKO - Vendryně Opravy Kulturního Domu 200 000 
MS PZKO - Zaolší Opravy sídla PZKO 50 000 
Jdeme společně trochu dál realizace projektu přeshraniční spolupráce 92 000 
Macierz szkolna sportovní a kulturní aktivity dětí 10 000 
Klub zábavy a sportu sportovní a kulturní akce pro děti a mládež 61 000 

celkem 413 000 

4. Jaké zkušenosti má obec s implementací Charty? 44 

ALBRECHTICE 
Cílem Charty je chránit a podporovat užívání menšinových jazyků v osobním i veřejném 
životě. Tímto aktem se ČR zavázala k ochraně polštiny v regionu i obci. Implementace Charty 
se uplatňuje ve shodě s platnou legislativou, a to § 29 odst. 2 zákona o obcích, kdy v obci, kde 
bydlí příslušníci národnostních menšin, mají právo na polskojazyčné nápisy. To právo je 
rovněž zakotveno v § 8 menšinového zákona. Požadavek na dvojjazyčné nápisy se v obci 
uplatňuje díky polské menšině (dle posledního sčítání lidu 17 %).  
                                                 
44 Žádné zkušenosti nemají, nebo se Chartou nezabývají Abertamy (Občanské sdružení Abertamy zde realizuje 
projekty, které jsou financovány z Česko-německého fondu a má přímou spolupráci se Saskem), Kobylá nad 
Vidnavkou, Krajková, Krásno, Malá Štáhle, Merklín, Mikulášovice, Nejdek, Písečná, MČ Praha 8, Vejprty a Vělopolí. 
Nevyjádřily se Dolní Lomná, Horní Lomná, Josefov, Kraslice, Oloví a Řeka. 
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Výbor konstatuje, že Charta je naplňována, i když některé požadavky nejsou dosud splněny 
(dvojjazyčný nápis železniční stanice). Úkoly v oblasti veřejné správy uváděné v Chartě jsou 
zajišťovány. Jedná se hlavně o vyřizování agendy, kdy pracovníci obecního úřadu ovládají 
polštinu, jsou proto schopni vyřídit žádosti podané v polštině. Svatební i smuteční obřady 
v obci jsou dle žádosti občanů poskytovány i v polském jazyce. Na většině významných 
budov v obci figurují dvojjazyčné nápisy (Obecní úřad Albrechtice, Obecní Policie, Obecní 
knihovna apod.). Dvojjazyčně jsou také označeny dopravní značky tak, jak to ukládá vyhláška 
č. 91/2009 Sb., stejně tak i orientační tabule a autobusové zastávky v obci. 

BOCANOVICE 
V roce 2008 obec nainstalovala názvy na veřejné budovy v polském jazyce, ty jsou tam 
dodnes. Obec rovněž zrealizovala dopravní značení vjezdu do obce, avšak během půl roku 
tyto dopravní značky byly odcizeny. 

BUKOVEC  
V obci jsou od roku 2007 veřejné budovy označeny dvojjazyčnými nápisy.  

BYSTŘICE  
Charta je vnímána jako nástroj podpory dlouhodobého soužití občanů. 

ČESKÁ TŘEBOVÁ  
V ZŠ praktické byla v minulosti snaha začlenit romštinu do výuky s ohledem na to, že značná 
část jejích učitelů tento jazyk zná. Jazyk byl nabízen romským asistentem a ostatními učiteli jako 
zájmový kroužek, pro nezájem byla nabídka zrušena. 

ČESKÝ TĚŠÍN 
Zkušenosti s implementací Charty má město celkem dobré. V oblasti vzdělávání je 
zřizovatelem ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím v Havlíčkově ul. v Českém Těšíně; 
v rámci této školy je další třída s polským jazykem vyučovacím umístěna v Polní ul. 
v Českém Těšíně a tři MŠ s polským jazykem vyučovacím jsou umístěny v Polní, Moskevské 
a Akátové ul. Ve městě působí i gymnázium s polským jazykem vyučovacím, jehož 
zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. 

V oblasti orgánů veřejné správy a veřejné služby mají příslušníci národnostních menšin 
zajištěnu možnost podávání ústních a písemných žádostí v souladu s platnou právní úpravou, 
v případě zájmu mohou příslušníci polské a slovenské menšiny při jednání ve shromážděních 
místních orgánů používat tyto jazyky, značná část zaměstnanců včetně vedení města je 
schopna komunikovat v jazyce polské menšiny. Od ledna 2014 zaměstnanci Města Český 
Těšín mohou navštěvovat výuku polského jazyka, kterou město hradí ze svých prostředků, 
neboť dle zjištěných informací na tento typ výuky nelze podat projekt v rámci programu 
Podpory implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Město rovněž 
podporuje výuku německého jazyka, a to např. bezplatným propůjčením místnosti Svazu 
Němců Těšínského Slezska. 

Současně vítá a podporuje aktivity Hlavního výboru PZKO, který na území města pořádá 
soutěže v místním nářečí. Negativním jevem je opakované poškozování a ničení dvojjazyčných 
tabulí s názvy ulic a veřejných prostranství včetně dopravního značení na začátku a konci obce 
v polském jazyce. Stejně jako v minulých letech je však nutno konstatovat, že i nadále chybí 
větší osvěta a propagace Charty ve vztahu k žákům, studentům a občanům. 

HNOJNÍK 
V obci je umožněno předškolní a základní vzdělávání v jazyce národnostní menšiny. V rámci 
základního vzdělávání není kladen důraz na výuku regionálních dějin, proto Výbor pokračuje 
v započaté spolupráci s Výborem sociálně-kulturním a školami, směřující k vyřešení problému. 
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HORNÍ SUCHÁ 
Ustanovení Charty, týkající se působnosti obce, jsou dlouhodobě naplňována. Nevyskytují se 
podstatné problémy, pokud se vyskytnou, řeší se za účasti zainteresovaných stran. 

HRÁDEK 
Obec má dobré zkušenosti s implementací Charty. Je zde ZŠ s polským jazykem vyučovacím 
a obyvatelé polské menšiny při jednání na obecním úřadě mohou používat mateřský jazyk. 

CHEB 
Vzhledem k tomu, že na území města není žádná národnostní skupina zastoupena 10%, 
Charta zde není uplatňována. 

CHOTĚBUZ 
V obci jsou označeny všechny ulice i vjezdy do obce česko-polskými cedulemi. Taktéž 
budova obecního úřadu je označena dvojjazyčně. 

JABLUNKOV  
Obec má dlouhodobě víc než dvanáctileté zkušenosti s implementací Charty. V tomto období 
bylo provedeno dohodnuté označení ulic, částí obce, veřejných budov a prostranství, škol, 
vjezdových a výjezdových tabulí. Vyskytly se však i případy vandalství a poškozování 
některých tabulí označujících části obce. To si vynutilo opravu z finančních prostředků města. 

KOMORNÍ LHOTKA 
Obec i nadále spolupracuje s národnostními menšinami a zásadně není proti dvojjazyčným 
(českým a polským) textům. 

KOŠAŘISKA 
Prozatím nebylo nutno přistupovat k zavádění dvojjazyčných nápisů. Budova obecního úřadu 
i školy jsou dvojjazyčně označeny delší dobu, aniž by Výbor musel intervenovat. 
Komunikace v místním regionálním nářečí je běžná jak na úřadě, tak i v dalších místech obce. 

KRAVAŘE 
Město je územím, kde pobývají občané hlásící se k různým národnostním menšinám, uznává 
menšinový či regionální jazyk jako výraz společného kulturního dědictví. Prostřednictvím jím 
zřízených škol zajišťuje mezistátní výměny žáků, především s Polskem. Vyjadřovacím 
jazykem v denním styku je i u národnostních menšin ve městě jazyk český, četnost užívání 
menšinových jazyků nezavdává důvod pro přijetí nějakých opatření ze strany města. 

MILÍKOV  
V rámci implementace Charty se obec snaží zachovat dopravní značení a názvy na veřejných 
budovách v jazyce národnostní menšiny, jež byly pořízeny z dotace. V regionu je rozšířen 
problém vandalismu, který zahrnuje sprejování a ničení dopravního značení a názvů. 

MOSTY U JABLUNKOVA  
Zkušenosti jsou dobré, i spolupráce s polskými organizacemi je oboustranně prospěšná. 

NÁVSÍ 
Co se týče implementace Charty, nelze uvést jiný příklad jejího uvedení do praxe než 
parciální zavedení dvojjazyčného označení úřadů (Obecní úřad, Stavební úřad). Dvojjazyčně 
je dále v obci označena železniční stanice Návsí (Nawsie) a dopravní značky označující 
začátek a konec obce. Bohužel jsou tyto značky soustavně poškozovány 
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NÝDEK 
Místní občané polské národnosti vesměs dobře ovládají český jazyk slovem i písmem 
a obvykle nevyžadují služby spojené s tlumočením a překlady. Pracovníci obecního úřadu 
rovněž ovládají polštinu resp. místní nářečí a v případě potřeby je ochotně používají při 
komunikaci s občany polské národnosti. Předškolní a základní školní vzdělání v polském 
jazyce je dostupné v sousední obci Bystřice. Na veřejných budovách jsou umístěny 
dvojjazyčné nápisy. V minulosti opakovaně ničená vjezdová tabule s polským názvem obce 
nebyla obnovena, což však, vzhledem k výše uvedené skutečnosti, ani nebylo v poslední době 
požadováno Výborem ani výborem MS PZKO. 

ORLOVÁ 
Ve městě je podporováno vzdělávání polské menšiny v jejím rodném jazyce. Město zřizuje 
neúplnou ZŠ s polským jazykem vyučovacím (I. stupeň), jejíž součástí je i MŠ. Vyšší stupeň 
ZŠ mohou žáci absolvovat v obci Dolní Lutyně nebo ve městě Karviná, kde je možno 
pokračovat i ve středoškolském vzdělávání, podobně jako v Českém Těšíně. Ustanovení části 
II Charty se romštiny jako takové netýká, Romové ve většině případů nemluví romsky, hovoří 
etnolektem češtiny nebo česky, výjimku tvoří nově přistěhovaní Romové ze Slovenska, 
jejichž děti navštěvují ZŠ v obvodu města. 

PETROVICE U KARVINÉ  
Zastupitelstvo i Výbor se v roce 2014 nezabývaly specificky otázkou provádění Charty.  

PÍSEK 
Obec spolufinancuje náklady knihovny na knižní fond polskojazyčné literatury. Pro děti polské 
menšiny podporuje zajištění výuky polského jazyka (jako nepovinného předmětu) v ZŠ. 

ROPICE 
Dvojjazyčné nápisy: 
 Obecní knihovna Biblioteka Gminna 
 Obecní úřad – Urząd Gminny 
 Obecní ZŠ a MŠ, p.o. – Szkoła Podstawowa, Przedszkole 
 Dvojjazyčný název železniční zastávky na trati Bohumín-Žilina Ropice zastávka - Ropica Przystanek 

SMILOVICE  
Občané obce žijí bez problému v souladu s implementací Charty. 

STONAVA  
Výbor ani zastupitelstvo obce v tomto období neřešilo otázku provádění Charty. Problematika 
dvoujazyčných nápisů byla již v minulosti vyřešena, a to při označení budov, institucí, jak 
rovněž při stanovení informačního systému v obci. Pozvánky na všechny obcí pořádané akce 
jsou vždy publikovány dvojjazyčně. 

STŘÍTEŽ  
Zkušenosti jsou dobré. 

TĚRLICKO 
Obec podporuje ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím, schvaluje finanční prostředky na 
provoz a údržbu budovy, kde obě vzdělávací instituce sídlí. Podporuje rovněž tisk článků 
v polském jazyce v místních Těrlických listech. Na obecních akcích Těrlické slunko, vánoční 
koncerty, vítání občánků, setkání s jubilanty, vystupují i děti s programem v polštině. 

TŘANOVICE  
V roce 2014 nebyla na obecní úřad podána žádná žádost v polském jazyce, tlumočení či 
překlady písemných žádostí podaných v polském jazyce do českého jazyka tudíž nebylo 
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potřeba řešit. Obec obdržela v roce 2007 od Moravskoslezského kraje (Úřadu vlády) dotaci na 
realizaci dvojjazyčných nápisů. Dotace byla použita na výrobu dvojjazyčné tabule na budově 
obecního úřadu, dvojjazyčné vizitky u vstupních dveří a dveří jednotlivých kanceláří. V rámci 
programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2010 
byla Úřadem vlády ČR poskytnuta dotace na pořízení uvítacích tabulí při vjezdu do obce, a to 
v českém, polském, anglickém a německém jazyce. Uvítací panely byly přijaty kladně 
a dosud se nestaly terčem vandalů (dvojjazyčné dopravní značky v okolních obcích byly často 
opakovaně poškozeny a to často již velmi krátce po osazení).  

TŘINEC 
V roce 2014 nedocházelo ani k ničení, začmárání nebo odcizení dvojjazyčných nápisů ve 
městě, instalovaných v roce 2011 . Starostka opět ujišťuje, že se město snaží citlivě vnímat, co 
občané kterékoli národnosti chtějí, na čem jim záleží, má od nich zpětnou vazbu a podle toho 
jedná. Nikomu neupírá jeho zákonná práva, když je uplatňuje zákonnou cestou.  

VENDRYNĚ 
Po komunálních volbách v říjnu 2014 bylo zvoleno nové zastupitelstvo obce a došlo ke 
zvolení nového předsedy Výboru včetně výběru jeho nových členů. Finanční výdaje spojené s 
prováděním bodů Charty v roce 2015 budou předmětem dalších jednání, zatím nebyl stanoven 
finanční odhad pro jejich realizaci. Vzhledem k finančnímu plánu obce by se měla podpora 
obce pohybovat v přibližně stejných relacích jako v minulém období, což zaručuje 
nenarušenou kontinuitu práce všech národnostně orientovaných spolků a organizací. 
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Statutární města 

1. Byl v roce 2014 v působnosti statutárního města ustanoven Výbor (rada / jiný orgán / koordinátor), jakou 
agendu konkrétně vyřizoval?  

BRNO 
Výbor byl ustanoven při Zastupitelstvu města Brna v listopadu roku 2001. V roce 2014 jednal 
osmkrát. Po komunálních volbách v říjnu 2014 je sedmičlenný, z toho tři členové jsou 
zastupiteli, ostatní reprezentují národnostní menšiny (romskou, ruskou, řeckou a ukrajinskou).  
Jeho tajemníkem je poradce pro národnostní menšiny, pracovník Odboru sociální péče 
Magistrátu města Brna. Výbor se zabýval dotačním řízením kulturními akcemi národnostních 
menšin v Brně a na jižní Moravě a zajištěním sedmého ročníku Babylonfestu 2014 ve 
spolupráci s Turistickým informačním centrem města Brna. 

ČESKÉ BUDĚJOVICE  
V působnosti města nebyl ani v roce 2014 ustanoven Výbor nebo jiný orgán pro národnostní 
menšiny. Jejich agendu řeší od roku 2005 v rámci složeného úvazku romský koordinátor 
města. Tato agenda má však malý rozsah, jde prakticky pouze o odborné sociální poradenství. 

DĚČÍN 
Město ani v roce 2014 neustanovilo žádný výbor, zabývající se otázkami národnostních menšin. 
Město ale organizuje pravidelná setkávání svých zástupců s romskými aktivisty, kteří se 
zapojují i do procesu komunitního plánování 

FRÝDEK-M ÍSTEK 
Výbor v rámci města zřízen není., ale v roce 2014 pokračovala činnost poradce pro 
národnostní menšiny, jde o kumulovanou funkci zároveň s vedoucím oddělení sociální 
prevence odboru sociálních služeb Magistrátu. Věnuje se především romské komunitě, která 
je v rámci národnostních menšin ve městě nejčetněji zastoupena.45  

HAVÍŘOV 
Výbor nebyl v roce 2014 ustanoven, příslušnou agendu od roku 2004 vykonává poradce pro 
národnostní menšiny, jehož úkolem je zabezpečovat koordinační činnost v dané oblasti. Od 
roku 2009 spolupracuje s romským asistentem, který je rovněž zaměstnancem magistrátu. 
V rámci komunitního plánování sociálních služeb ve městě působí od roku 2010 pracovní 
skupina Občané v přechodné krizi a etnické menšiny.  

HRADEC KRÁLOVÉ 
V samostatné působnosti města pracuje v rámci komunitního plánování Pracovní skupina pro 
národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížné životní situaci. Členy této skupiny jsou 
zástupci poskytovatelů sociálních služeb a státních institucí. Problémy cílových skupin 
korespondují s předchozími roky, stále se jedná o otázku bydlení pro sociálně znevýhodněné 
skupiny, zadluženosti, sociální inkluze a zaměstnanosti. V organizační struktuře sociálního 
odboru magistrátu je zařazena funkce koordinátora etnické a národnostní problematiky 
a jednoho terénního pracovníka, který je koordinátorem metodicky řízen. 

CHOMUTOV 
Výbor má celkem 13 členů (tři zastupitelé, čtyři zástupci z řad občanů města a sedm zástupců 
menšin (německé, romské, rusínské, ukrajinské a vietnamské). Hostem je zástupce maďarské 

                                                 
45 V roce 2013 město přistoupilo ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. 
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menšiny. V roce 2014 intenzivně pracoval na sbližování a poznávání kulturních zvyklostí 
jednotlivých národnostních menšin prostřednictvím kulturních akcí a sdílení informací.  

JABLONEC NAD NISOU 
V roce 2014 byla ve městě zřízena pozice sociálního pracovníka pro národnostní menšiny 
a cizince (romského poradce), který komplexně zajišťuje tuto agendu, Výbor nebyl ustanoven. 

JIHLAVA  
Ve městě Výbor zřízen nebyl, ani pozice poradce či koordinátora pro menšiny.  

KARLOVY VARY 
Výbor nebyl ustaven, je zřízena funkce romské poradkyně. Město se věnuje otázkám cizinců 
a azylantů. 

KARVINÁ  
Sedmičlenný Výbor i v roce 2013 pracoval se zástupci polské, romské, řecké a slovenské 
menšiny. Scházel se pravidelně jednou v měsíci a činnost vyvíjel dle plánu práce schváleného 
zastupitelstvem města. Spolupracoval s Městským domem kultury při uspořádání již tradičního 
festivalu národnostních menšin žijících na území města Prolínání kultur. Tak jako v minulých 
letech se festivalu zúčastnily polské, slovenské, romské a řecké, židovské, ale i české soubory. 

KLADNO 
V působnosti města nebyl Výbor zřízen. Na Sociálním odboru magistrátu působil v roce 
2014 koordinátor pro romskou menšinu. 

LIBEREC 
Rada pro národnostní menšiny byla zřízena již v roce 2008, z rozhodnutí ředitele KSK. Jejími 
členy jsou příslušníci národnostních menšin žijících v Liberci (zástupce Židovské obce 
Liberec, zástupce Svazu Němců, Esy Handicap, zástupce vietnamské menšiny, zástupce 
romské menšiny, zástupce ukrajinské, arabské a arménské komunity), členem je i vedoucí 
Centra na podporu integrace cizinců v Libereckém kraji. Na konci roku 2014 Rada zvažovala 
rozšíření svých členů o nového člena – zástupce bulharské menšiny. Rada napomáhá integraci 
národnostních menšin, zabezpečuje informovanost všech menšin navzájem, spolupracuje 
s příslušnými orgány samosprávy, zprostředkovává a organizuje multikulturní akce. 
Příspěvková organizace města, Komunitní středisko KONTAKT Liberec (KSK), se věnuje 
také národnostním menšinám a jejich příslušníkům, kteří žijí na území města. 

MLADÁ BOLESLAV 
I v roce 2014 pracoval poradní orgán rady města Komise pro integraci etnik a národnostních 
menšin, která vznikla na konci roku 2009. V roce 2014 jednala celkem šestkrát. Do komise 
pravidelně docházejí zástupci občanského sdružení Centrum pro integraci cizinců Praha 
a Arcidiecézní charity Praha, pracuje v ní i zástupce sdružení Proxima Sociále, který vede 
nízkoprahový klub pro děti a mládež Činžák. Komise se při svém působení mohla opírat 
i o Komunitní plán sociálních služeb města Mladá Boleslav.  

MOST 
Rada města zřídila pro funkční období 2010-2014 jako svůj poradní orgán Komisi 
národnostních menšin. Ta v roce 2014 byla devítičlenná, doplněná o sedm odborných 
poradců, stálých hostů maďarské, židovské, vietnamské a bulharské menšiny. Koordinátorka 
pro národnostní menšiny magistrátu je tajemnicí komise. Vykonává rovněž agendu spojenou 
s administrací a poradenstvím v záležitostech národnostních menšin a cizinců, spolupracuje se 
střediskem pro integraci Ústeckého kraje při zajištění výuky českého jazyka pro cizince, 
včetně dalších témat, např. integrace romských komunit a prevence kriminality ve spolupráci 
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s Městskou policií a Policií ČR. V prázdninových měsících byl pro děti, jež neodjely na 
prázdniny, zorganizován cyklus výletů a bowlingový turnaj. Vedle toho 220 dětí navštívilo 
Klub národnostních menšin. 
Pro léto 2014 byl koordinátorkou pro národnostní menšiny naplánován a realizován program 
pro děti, které neodjely na prázdniny. Nabídku využila cílová skupina dětí ze sociálně slabých 
rodin, z toho bylo cca 90% dětí romských.  
Koordinátorka pro národnostní menšiny spolupracovala se ZŠ v Mostě (Zlatnická ul.), 
s romskými organizacemi a organizacemi věnujícími se této oblasti a s obcemi ve správním 
obvodu. Zúčastňovala se práce Lokálního partnerství v Obrnicích a sledování Strategického 
plánu pro sociální začleňování v Obrnicích, koordinovaného Agenturou pro sociální 
začleňování v romských lokalitách. Byla zapojena do dvou skupin Lokálního partnerství 
v Mostě, (pracovní skupiny Volný čas a vzdělávání a skupiny Zaměstnávání, které koordinuje 
po odchodu Agentury pro sociální začleňování facilitátorka. 

OLOMOUC 
Město neustanovilo Výbor, který by se věnoval otázkám národnostních menšin. Agendu 
zajišťovala poradkyně pro národnostní menšiny, která plnila konkrétní úkoly napomáhající 
integraci příslušníků národnostních menšin do většinové společnosti. Jednalo se převážně o řešení 
problémů příslušníků romské menšiny. Záležitosti týkající se ostatních národnostních menšin, 
byly řešeny v rámci komunitního plánování v pracovní skupině Etnické menšiny.  

OPAVA 
Od roku 2013 město zaměstnává terénního romského pracovníka pro romskou menšinu. Ten 
převzal do velké míry agendu dřívější poradkyně.  

OSTRAVA 
Výbor ustanoven nebyl. Je ale zřízena pozice romského koordinátora, který přes struktury 
Komunitního plánu realizuje aktivity podporující romskou menšinu. Dále je zřízena funkce 
sociálního pracovníka, v jehož agendě je rovněž práce s příslušníky národnostních menšin. 

PARDUBICE 
Výbor ustanoven nebyl. Záležitosti týkající se národnostních menšin, cizinců a jejich soužití ve 
městě byly projednávány v rámci pracovní skupiny komunitního plánování Cizinci, národnostní 
a etnické menšiny. 

PLZEŇ 
Rada města po komunálních volbách v roce 2010 zřídila Komisi pro integraci etnických 
menšin a cizinců RMP, která má 13 členů (političtí zástupci, představitelé institucí, menšin 
a odborníci). V roce 2014 se sešla třikrát a projednávala a posuzovala otázky rozvoje v oblasti 
integrace cizinců a menšinových aktivit. 
Komise také posuzuje žádosti o dotaci a doporučuje její výši v programu Integrace cizinců 
podpory menšinových aktivit. 

PROSTĚJOV 
V roce 2014 nebyl Výbor v působnosti města ustanoven, v rámci Střednědobého plánování 
a rozvoje sociálních služeb města Prostějova působí pracovní skupina pro národnostní 
menšiny a cizince, která se touto problematikou zabývá.  

PŘEROV 
Na magistrátu působí romský poradce, byla zde rovněž zřízena pracovní skupina č. 4 Etnické 
menšiny a cizinci, v rámci projektu Zajištění integrace příslušníků romských komunit 
v Olomouckém kraji II. V rámci komunitního plánování sociálních služeb ve městě Přerově 
byla ustavena pracovní skupina č. 5 Etnické menšiny.  
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TEPLICE 
V působnosti města není dlouhodobě zřízen Výbor, ani žádný jiný podobný orgán. 

ÚSTÍ NAD LABEM 
Ve městě není v současné době Výbor zřízen. Byla zřízena funkce koordinátora pro integraci. 

ZLÍN  
Výbor nebyl ani v roce 2014 ve Zlíně ustanoven. 

2. Jaká byla v roce 2014 spolupráce statutárního města, popř. Výboru (rady / jiného orgánu) s organizacemi 
příslušníků národnostních menšin?  

BRNO 

○ Kulturní a jiné aktivity 
Babylonfest 2014 (7. ročník) - Dny brněnských národnostních menšin se uskutečnily ve dnech 
16. – 20. září na různých místech města Brna. Hlavní byl program Babylon pod Špilberkem, tj. 
přehlídka a vystoupení folklorních souborů. Doprovodné akce: vysazení národních stromů 
ruské a řecké menšiny, výstavy o činnosti národnostních menšin, literární večer, vystoupení 
bulharské hudební skupiny Balkánská párty v Metro Music baru. O Babylonfestu se uskutečnily 
i tradiční besedy na ZŠ. 

○ Společná zasedání Výboru 
Výbor organizuje pravidelná rozšířená zasedání, kam jsou zváni statutární zástupci spolků 
národnostních menšin. V minulém roce byla pozornost zaměřena na informace spojené 
s neinvestičními dotacemi spolkům působícím v oblasti národnostních menšin a etnik na rok 
2014, přípravu Babylonfestu 2014 a dvou kulturních podvečerů v Domě národnostních 
menšin. V měsíci dubnu 2014 to byl spolek maďarské národnostní menšiny Svaz Maďarů – 
Brno. V rámci přednášky byla představena Historie maďarských architektů v městě Brně. 
Následovala prezentace tradiční maďarské gastronomie. V listopadu 2014 uspořádala kulturně 
společenský večer rusínská národnostní menšina, spolek Přátelé Podkarpatské Rusi – koncert 
prof. Štěpána Raka, který má rusínské národnostní kořeny. 

○ Spolupráce s redakcí měsíčníku Brněnský Metropolitan (informační noviny pro občany města) 
Výbor pravidelně vyzývá zástupce menšin k publikování informací o jejich aktivitách 
a akcích. Do Brněnského Metropolitanu přispělo v roce 2014 sdružení Polonus, kromě jiného 
zde vyšly články o Romech. 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Spolupráce města s organizacemi příslušníků národnostních menšin probíhá celoročně na bázi 
plánování sociálních služeb na území města. 

HRADEC KRÁLOVÉ 
V roce 2014 pokračovalo město ve spolupráci s NNO zaměřenými na národnostní menšiny. 
Hlavními spolupracujícími organizacemi při řešení problémů mezi cílovými skupinami jsou 
občanská sdružení Romodrom, Salinger, Laxus a Oblastní charita Hradec Králové. 

CHOMUTOV 
Ve spolupráci s národnostními menšinami a Centrem na podporu integrace cizinců 
Ústeckého kraje Výbor uspořádal již čtvrtý ročník kulturní akce Barevná planeta spojený 
s akcí Žijeme tady. V březnu uspořádal turnaj v malé kopané ve spolupráci s Odborem 
sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu. S Oblastním muzeem Chomutova spolupracoval 
na realizaci akce Muzejní noc, s ukrajinským tématem. S vietnamskou menšinou vítal nový 
Lunární rok 2014. Dále v lednu ukrajinská menšina pořádala Oslavy pravoslavných Vánoc a 
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sváteční liturgii v chrámě sv. Ducha, židovská menšina pořádala tryznu ke dni Holocaustu. V 
únoru německá menšina měla výroční členskou schůzi a maškarní rej, rusínská menšina 
pořádala Rusínský ples v Praze. V červnu romská menšina oslavila Mezinárodní den dětí. V 
červenci romská a ukrajinská menšina pořádala sportovní akce pro děti, v říjnu ukrajinská 
menšina Dny ukrajinské kultury. 

KARVINÁ  
Výbor spolupracuje s následujícími subjekty: 

○ Městský dům kultury 
Festival národnostních menšin Prolínání kultur; na organizaci se podíleli členové Výboru, 
akce se konala na Masarykově náměstí.  

Práce s dětmi a mládeží: v rámci programů Výchova uměním účast PZŠ Dr. Olszaka – na 9 
kulturních akcích se zúčastnilo celkem 232 žáků; účast žáků polské školy na regionální 
přehlídce lidových zpěváčků Zpěváček 2014, divadelní představení v Obecním domě Družba 
pro žáky polské ZŠ a MŠ – Těšínské divadlo Český Těšín – scéna Bajka (3x).  

Další: ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dr. Olszaka – Radovánky, ples a dětský 
karneval, MS PZKO – plesy, Matice polská – ples, Sraz absolventů polské základní školy, 
Řecká obec v Karviné – silvestrovský večer, Sdružení Romů Severní Moravy – Karvinský 
Romský Festival, Svatební hostina vietnamského páru, ZŠ a MŠ Prameny – Karvinský talent. 

○ Regionální knihovna Karviná (RKK) 
Středisko polské literatury Karviná-Fryštát zaměřuje svou činnost zejména na příslušníky 
polské národnostní menšiny žijící na území města Karviné, jeho činnost je určena také 
zájemcům z většinové společnosti. Středisko zabezpečuje průběžně pro uživatele literaturu 
a informační služby v polštině. Organizuje pravidelná setkání čtenářů zajímajících se o knižní 
novinky a zajímavé články s literární tématikou. Realizuje besedy pro MŠ a ZŠ, besedy pro 
širokou veřejnost na nejrůznější témata (cestopisné, hudební). 

Ve středisku polské literatury Karviná-Fryštát bylo realizováno 25 knihovnických besed pro 
ZŠ s polským jazykem vyučovacím (cca 700 účastníků). Středisko dále uskutečnilo čtyři akce 
pro veřejnost, 6 výstav a 22 autorských setkání. Čtenářské soutěže pro žáky I. a II. stupně ZŠ 
se zúčastnilo 615 žáků. 
 

Středisko hudby a umění Karviná-Fryštát realizovalo 40 knihovnických besed.  

Ve Středisku knihovnických a informačních služeb Karviná – Nové Město bylo realizováno 
174 knihovnických lekcí za účasti cca 3 100 žáků, čtyři besedy a jedna výstava pro veřejnost. 

RKK je zapojena do projektů Celé Česko čte dětem a Cała Polska czyta dzieciom. Dětem od 
roku 2007 předčítají významné osobnosti města Karviná, Moravskoslezského kraje a známí 
umělci z České republiky, Slovenska i Polska. V roce 2014 bylo realizováno 14 akcí pro cca 
700 účastníků. 

○ Odbor sociální  
V roce 2014, stejně jako v předešlých letech, zde pracovala sociální pracovnice pro romskou 
problematiku (romská poradkyně), která svou činností napomáhá výkonu práv příslušníků 
romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti. V rámci zákona 
o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, metodicky vede čtyři 
terénní pracovníky zaregistrované sociální služby Terénní programy (§69 citovaného zákona).  
Terénní práce je realizována v sociálně vyloučených lokalitách města již od roku 2003 a pro 
obyvatele lokalit má nezastupitelnou roli. Je financována z dotačního programu Podpora 
terénní práce Úřadu vlády ČR. V roce 2014 byla finanční spoluúčast města 474 387,- Kč.  
Při výkonu své činnosti spolupracují terénní pracovníci s jinými institucemi, orgány veřejné 
správy a neziskovým sektorem. Ve spolupráci s Městskou policií Karviná, občanským 
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sdružením Lačho Lav a Sdružením Romů Severní Moravy realizovali volnočasové aktivity 
pro dospělé klienty a jejich děti (např. Den Romů, Den dětí, Mikulášský karneval), s Městskou 
policií Karviná uspořádali letní tábor v Hutisku-Solanci, dvě víkendové akce v Mostech 
u Jablunkova a plážový volejbal. S PČR a nízkoprahovým zařízením OÁZA uspořádali 
besedu preventivního charakteru Stop drogám a sportovní akci Bezpečně o prázdninách. 

• Slovenská menšina v Karviné 
Obec Slováků v Karviné realizovala v roce 2014 na 10 různých aktivit pro své členy, žáky 
karvinských ZŠ a také pro karvinskou veřejnost. Byly to: XII. slovenský ples, Odpoledne 
poezie (přednes v jazyce národnostních menšin žijících na Karvinsku, jazyky národností 
prezentovali žáci karvinských ZŠ), sportovní akce, zájezdy na Slovensko, prezentace 
slovenského lidového umění a folkloru v rámci Prolínání kultur aneb Známe se navzájem, 
Měsíc české a slovenské kulturní vzájemnosti, prezentace slovenských vánočních tradic 
Vianočné stretnutie. 

• Romská menšina v Karviné 
Občanské sdružení Sdružení Romů Severní Moravy zaměřuje svou činnost na pomoc romské 
komunitě formou vzdělávacích, osvětových, volnočasových, kulturních a společenských akcí. 
Významnou aktivitou organizace, která je pořádána ve městě již 14 let, je Karvinský romský 
festival folklórní hudby a tance. Občanské sdružení je majitelem a provozovatelem Romského 
kulturního a společenského centra, kde jsou mimo jiné realizovány uváděné kulturní 
a společenské akce pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit. V rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost sdružení realizuje individuální projekty Podpora 
pracovní integrace romské menšiny prostřednictvím odborného vzdělávacího programu 
a poradenství a Další šance pro romskou menšinu z Karviné. 
Občanské sdružení Láčho Lav poskytuje sociální poradenství, pro rodiny s dětmi pořádá 
volnočasové aktivity. V roce 2014 se organizace podílela např. na akci Den Romů. 

LIBEREC 
V roce 2014 se zástupci Rady pro národnostní menšiny zúčastnili aktivit pořádaných 
Komunitním střediskem KONTAKT Liberec, Centrem na podporu integrace cizinců 
v Libereckém kraji a také akcí pořádaných samotnými národnostními menšinami např.: České 
Velikonoce, Snídaně národností, Příměstský tábor Prázdniny ve městě, Letní festival cizinců a 
národnostních menšin Liberec – jedno město pro všechny, Adventní dílna, Mikulášská 
nadílka. 

Dále se členové Rady zúčastnili akcí pořádaných samotnými komunitami, např. České 
Vánoce realizované Centrem pro podporu integrace cizinců v Libereckém kraji nebo 
Křišťálová noc pořádaná Židovskou obcí Liberec. 

MLADÁ BOLESLAV 
Komise pro integraci etnik a národnostních menšin, která je poradním orgánem Rady města, 
zapojila do své práce zástupce ukrajinské menšiny. Podílela se na činnostech spojených 
s organizováním projektu Kulturní střípky z národností. 

MOST 
Spolupráce s organizacemi příslušníků národnostních menšin probíhá v rámci procesu 
komunitního plánování, který zahrnuje platformu Lokálního partnerství. Do ní bylo zapojeno 
6 organizací, zaměřených na terénní a sociální práci. Jejich cíle a jednotlivé projekty jsou 
zahrnuty v II. Komunitním plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit 2011 – 2014 
v Mostě. Některé z těchto organizací, které svými aktivitami podporují romskou komunitu, se 
podílejí na realizaci individuálního projektu města (Komplexní program integrace sociálně 
vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel města Mostu do společnosti). 
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Činnost organizací byla prezentována na významných akcích města Mostu – jako např. 
Květen pro veřejnost a Říjen pro neziskovky. Kromě Komunitního plánu sociálních služeb 
realizuje město Integrovaný plán rozvoje města IPRM DEMOS.  
Ve správním obvodu města byla v roce 2014 činná dvě romská sdružení – Aver Roma (jiní 
Romové), jež se zaměřilo na sportovní činnost, především fotbal v Chánově a Komunitní 
Centrum Chánov, které poskytuje registrované sociální služby.  
V roce 2014 vyvíjela svou činnost bulharská menšina a Židovská obec, aktivní komunikace 
pokračovala také s menšinou maďarskou, jejíž mostečtí členové se v průběhu roku scházeli 
v Klubu národnostních menšin, a v rámci města a kraje uspořádali několik akcí.  
Pokud jde o aktivity menšiny německé, arménské, řecké a vietnamské - tyto jsou realizovány 
spíše v rámci Ústeckého kraje.  

OLOMOUC 
Město spolupracovalo s těmito organizacemi příslušníků národnostních menšin: Společenství 
Romů na Moravě, Charita a Podané ruce, které se dlouhodobě věnuje cizincům a národnostním 
menšinám na území města, dále s o.p.s. Amaro Fóro. Zástupci těchto NNO se pravidelně zapojují 
na komunitním plánování. V průběhu roku se uskutečnilo několik akcí zaměřených převážně na 
Romy (Den Romů, festival Romani Giľi, Romská pouť). 

OPAVA 
MMO každoročně ve spolupráci s NNO pořádá řadu akcí pro děti ze sociálně slabých rodin se 
zaměřením na romské děti. Také v roce 2014 město podpořilo Taneční přehlídku a výtvarnou 
a pěveckou soutěž pořádanou NNO Eurotopia Opava. V rámci komunitního plánování 
sociálních služeb a souvisejících aktivit jsou podporovány NNO, které ve městě působí. Tedy i ty, 
jejichž aktivity využívají zejména příslušníci romské menšiny. 

OSTRAVA 
Město realizuje od roku 2004 komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit. 
Cílovou skupinou jsou především obyvatelé sociálně vyloučených lokalit v Ostravě a s nimi 
sousedící území a obyvatelé. Záležitosti romské menšiny jsou jeho nedílnou součástí a jsou 
řešeny prostřednictvím pracovní skupiny Romské etnikum, průřezově i ve skupinách Občané 
ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení a ve skupině Děti a rodina. V těchto 
pracovních skupinách jsou zastoupeny všechny nestátní neziskové organizace, které se této 
problematice na území SMO věnují.46  

PARDUBICE 
Během roku 2014 probíhala spolupráce města s organizacemi zabývajícími se cizinci či 
národnostními menšinami na velice dobré úrovni. Sami poskytovatelé sociálních služeb 
cizincům vzájemnou spolupráci kvitují, oceňují zejména přístup města ve vztahu k prevenci 
a předcházení rizikových jevů spojených s výskytem cizinců na území města, spolupráci v rámci 
skupiny komunitního plánování, zapojení města do aktivit poskytovatelů sociálních 
služeb – pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí a v neposlední řadě oceňují 
možnosti financování v rámci dotačních titulů. 

Dobrou praxí je určitě úspěšný průběh Multikulturního týdne či hojně navštěvované kursy 
českého jazyka pro cizince.  

PLZEŇ 
Na území města Plzně se integrační politikou zabývá několik NNO, např. Diecézní charita 
Plzeň; Ponton, NADĚJE, Salesiánské středisko mládeže (DDM Plzeň), Diakonie ČCE - 
středisko Západní Čechy, Organizace pro pomoc cizincům a uprchlíkům, atd. 

                                                 
46 V listopadu 2013 podalo město přihlášku ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, v lednu 2015 
bylo lokální prartnertství uzavřeno. 
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PROSTĚJOV 
Město je v kontaktu se sdruženími Romani giľi a Romani lavuta, jejichž činností je především 
šíření a zachování romských kulturních tradic. 

PŘEROV 
Situace se nezměnila. I v roce 2014 město ve spolupráci s některými NNO pokračovalo v plnění 
koncepčního dokumentu Program soužití. 

ÚSTÍ NAD LABEM 
Strategickým materiálem města ve vztahu k jeho sociální politice byl v roce 2014 Komunitní plán 
péče (zpracován pro období 2014-2017), který v sobě shrnuje politické zadání, vycházející 
z koaliční dohody města, odborné názory a požadavky poskytovatelů služeb. Dalším dokumentem 
města je Strategie prevence města Ústí nad Labem 2012-2015. 

ZLÍN  
Město v kulturní oblasti úzce spolupracuje se Sdružením dětí a mládeže Romů ČR.  

2a) příklady dobré praxe v roce 2014: 

BRNO 
Každoročně probíhají v dubnu veřejné oslavy Týdne romské kultury v Brně. Jde o významnou 
událost romské menšiny, kterou zaštiťují partnerské neziskové organizace (např. Muzeum 
romské kultury, Romodrom, romské středisko Drom, IQ Roma Servis, Společenství Romů na 
Moravě o. p. s.). Hlavním organizátorem oslav v roce 2014 bylo Společenství Romů 
na Moravě. Město dotovalo akci částkou 55 tis. Kč. V rámci týdenních oslav se v brněnském 
parku Lužánky odehrálo vázání stužek na Strom tolerance za doprovodu hudebních 
a tanečních vystoupení, vernisáže a módní přehlídka v Muzeu romské kultury, den otevřených 
dveří v IQ Roma servisu, či romský ples v kulturním domě Musilka. 

FRÝDEK-M ÍSTEK 
Uskutečnil se sedmý ročník akce Romipen u příležitosti Mezinárodního dne Romů. S touto 
akcí je spjat tradiční kulturní program - hudební a taneční představení, ochutnávka romských 
tradičních jídel, výstava fotografií s romskou tematikou a další doprovodný program. 
Organizačně byla akce zajištěna terénními pracovnicemi oddělení sociální prevence a 
poradcem pro národnostní menšiny; financována byla z rozpočtu města. 

V sociálně vyloučené lokalitě proběhla celodenní akce k mezinárodnímu dni dětí zaměřená na 
kulturně sportovní vyžití a bezpečnostní prvky ochranných sborů ČR. Ve spolupráci 
s dobrovolnickým centrem Adra probíhalo v sociálně vyloučené lokalitě doučování místních 
žáků. Setkalo se s velkým úspěchem. 

HAVÍŘOV 
Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci OP přeshraniční spolupráce Česká republika - 
Polská republika 2007-2013 prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko:  

Projekt Bav se a uč (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.05/13.03996). Vedoucím parterem bylo 
město Havířov. Byl realizován partnerskými městy Havířov, Karviná a Jastrzebie-Zdroj, který 
řešil realizaci výstavby multifunkčního hřiště v Dolní Datyni. V rámci projektu byl pořízen 
mobiliář pro volnočasové využití dětí, na kterém je umístěná dvojjazyčná informační cedule. 
Cílovou skupinou byly děti školního věku do 8 let. Součástí projektu byl i měkký projekt, a to 
česko-polská dětská publikace, která bude distribuována do škol v těchto třech městech. 
Město Jastrzebie-Zdrój v rámci projektu realizovalo dětské hřiště. Město Karviná v tomto 
projektu bylo partnerem bez finanční spoluúčasti.  
Projekt III. polsko-česká odborná setkání (registrační číslo: PL.3.22/3.3.05/13.04098) - vedoucím 
partnerem je město Jastrzebie-Zdrój. Města Havířov a Karviná jsou partnerem s finanční 
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spoluúčastí. V rámci projektu III. polsko-česká odborná setkání, proběhla dvoudenní konference 
pro skupinu 60 osob z těchto tří měst zaměřená na zástupce institucí z různých oblastí 
společenského života. Dvoudenní konferenci financovalo město Jastrzebie - Zdroj. Městu 
Havířov připadlo v rámci projektu vytvořit a pořídit Aplikaci pro prezentaci rozvojových oblastí 
měst Havířov, Karviná a Jastrzebie - Zdroj na zařízení s operačními systémy Android, iOS 
a prezentace umístěné na WEB. Prezentaci umístěnou na web financovalo město Karviná. 

Projekt Učíme se jazyk hrou (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.05/13.03989). Vedoucím partnerem je 
v tomto společném projektu statutární město Karviná. Jastrzebie-Zdrój je partnerem s finanční 
spoluúčastí a město Havířov partnerem bez finanční spoluúčasti. V rámci projektu vzniklo dětské 
hřiště v Jastrzjjbiu-Zdróju a Karviné, na kterém je umístěna dvojjazyčná informační cedule. 
Cílovou skupinou projektu jsou předškolní děti z partnerských měst, pro které bylo vydáno 
dvojjazyčně pexeso s vhodnou tématikou, a které bude zástupce města Havířova předávat dětem v 
havířovských školkách. Vydání pexesa financovalo město Karviná. 

PLZEŇ 
Dobrou praxí pro město je již třetí ročník akce Naše - Vaše kultura, kterou pro veřejnost 
a národnostní menšiny uspořádal dne 26. září 2014 Odbor kultury magistrátu a Centrum na 
podporu integrace cizinců Plzeňského kraje, ve spolupráci se společností Plzeň 2015. Tato 
akce má každoročně za cíl představit aktivity národnostních menšin a cizinců zde žijících. 
V rámci programu se uskutečnila hudební vystoupení - např. afrických hudebních skupin; 
taneční vystoupení Uganda Dancers prezentující tanec a hudbu východní Afriky; zastoupeny 
byly i výtvarné workshopy, výstavy a ochutnávky různých národnostních pokrmů. Součástí 
byla prezentace neziskového sektoru a doprovodné výstavy Cizinci v České republice. 
Projekt Chaloupka strýčka Toma od ledna 2014 provozuje dramatickou dílnu Sám mezi lidmi 
podle projektu divadelní pedagožky Blanky Luňákové. Umělkyně se skupinkou cizinců - 
převážně ze zemí bývalého Sovětského svazu - připravuje divadelní představení, jež se snaží 
uchopit jejich zkušenosti s životem v naší, pro ně však cizí, kultuře. Premiéra se uskuteční na 
konci února 2015. Dále se v červnu 2014 v rámci zmíněného projektu uskutečnila debata 
o inkluzivním vzdělávání, výstava fotografií bulharských dětí BulHraní, či akce Khamoro 
Plzeň I + Street battle s organizací Ponton. 

PŘEROV 
Ve městě Hranice na Moravě se konala taneční soutěž Terne čercheňa 2014, jíž se účastnilo i 
9 děvčat z romského komunitního centra Žížalka Oblastní charity Přerov. Z 26 tanečních 
souborů z celé Moravy a Slezska vybojovala děvčata 1. místo v kategorii čardáš a 2. místo 
v kategorii hip-hop. Město pravidelně pořádá setkání se zástupci NNO na aktuální témata, 
např. z oblasti dluhového poradenství, předškolního vzdělávání dětí, podpory seniorů, 
sociálně aktivizačních služeb a terénní práce. Občanská sdružení Kappa-Help a Imperio 
uspořádala za podpory a spolupráce města a Olomouckého kraje jubilejní 10. ročník akce Den 
soužití 2014. Pro návštěvníky byl připraven bohatý celodenní sportovně kulturní program 
včetně aktivit a výstavy umění, ukázky zapomenutých řemesel a vystoupení tanečních skupin 
z Přerova, Lipníka nad Bečvou a Hranic na Moravě. 

ZLÍN  
Příkladem dobré praxe v roce 2014 byla výstava, na kterou sdružení získalo dotaci 
z Kulturního fondu města, a kterou realizovalo ve výstavních prostorách zlínské radnice. Dále 
v září 2014 uspořádal zástupce Sdružení dětí a mládeže Romů ČR, Jan Rác, akci pro děti. 

2b) problémy v roce 2014:  

BRNO 
Romská komunita v Brně dlouhodobě nadále představuje nejpočetnější, nejméně 
integrovanou a sociálním vyloučením nejvíce ohroženou skupinu obyvatel, čítající 15 až 17 
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tisíc osob, tj. cca 4% z celkového počtu cca 390 tis. obyvatel Brna. Nedaří se také zmírnit 
dopady nezaměstnanosti a problémy v bydlení.  

FRÝDEK-M ÍSTEK 
Kontakt s příslušníky jiné národnostní menšiny než romské není jinak navázán, než na úrovni 
jednotlivých případů při výkonu sociální práce v oblasti odborného sociálního poradenství. 

HAVÍŘOV 
Dlouhodobým problémem je skutečnost, že ve městě chybí více angažovaných Romů, jež by 
participovali na řešení problematiky.  

LIBEREC 
V roce 2014 se Rada pro národnostní menšiny potýkala s problémem vysoké vytíženosti 
členů, což mělo za následek sníženou účast na jejích zasedáních. 

OPAVA 
Problémy týkající se příslušníků romské menšiny jsou vysoká nezaměstnanost a téměř nulová 
možnost získat zaměstnání. 

OSTRAVA 
Město uvádí problémy související se sociální inkluzí Romů. 

PLZEŇ 
Orgány města zaznamenaly v loňském roce nárůst problémů s občany EU (především 
Slováky, Poláky, Bulhary a Rumuny), jež přijíždějí do ČR za příslibem dobře placené práce, 
bezplatného ubytování, apod. Řada z nich však pracovat nezačne a zůstává na ulici bez 
dokladů. S tím je spojené i nevyplácení mezd, porušování osobních práv a svobod, atd.47 

PŘEROV 
48 

3. Jakým způsobem statutární města finančně podporovala v roce 2014 organizace / aktivity národnostních 
menšin (prostřednictvím zvláštního dotačního titulu v rozpočtu, v rámci jiných dotačních programů, ad 
hoc podporou jednotlivých akcí, popř. jinak)? 

BRNO 
Neinvestiční dotace z rozpočtu města pro spolky působící v oblasti národnostních menšin 
a etnik byla v roce 2014 celkem 950 tis. Kč, v tom pro národnostní menšiny 745 tis. Kč, 
150 tis. Kč pro festival dnů národnostních menšin Babylonfest 2014 a 55 tis. Kč pro festival 
Týden romské kultury v Brně - Brno slaví Mezinárodní den Romů 2014. 

Odbor sociální péče 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Bulharské kulturně osvětové sdružení v Brně Bulharská kultura, jazyk a lidové tradice 80 000 
POLONUS – Klub Polski v Brně Kulturně společenská činnost Polského klubu v Brně v roce 2014 80 000 
Svaz Maďarů Brno Provoz centra a vydávání časopisu Brněnský maďarský kurýr 80 000 
Řecká obec Brno Řekové v Brně 2014 85 000 
Obec Slovákov v Brne Kulturně společenské aktivity Obce Slovákov v Brne v roce 2014 80 000 
Brněnské sdružení občanů německé 
národnosti ČR 

Zachování a rozvíjení identity občanů německé 
národnosti v souladu s národnostní politikou ČR 

23 000 

                                                 
47 Počty cizinců, kteří žijí na území města bez přístřeší, zprostředkovala studie Fenomén bezdomovectví, kterou 
si město v roce 2014 objednalo u katedry sociologie Fakulty filozofické ZČU v Plzni. Tazatelé našli celkem 140 
osob bez přístřeší, v noclehárnách a azylových domech. Na ulici jich pobývalo 101. Reálné odhady však hovoří 
o počtu až 400 osob bez domova. Z celkového počtu bezdomovců zjištěných na území města bylo 23% cizinců. 
48 Za problémy město označuje nezaměstnanost Romů, fenomén ubytoven a trestnou činnost. 
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Německé kulturní sdružení - Region Brno 
Zachování a rozvíjení kulturní identity se zaměřením 
na informační aktivity pro mladou generaci občanské 
společnosti a jejího kulturního života a zájmu 

38 000 

Německý jazykový a kulturní spolek Brno Jazykové, kulturní a osvětové vzdělávání členů spolku 
a zájemců z řad německé jazykové komunity 

43 000 

Společnost přátel jižních Slovanů Kulturní aktivity příslušníků šesti národností jižních Slovanů 80 000 

Společenství Romů na Moravě Brno slaví Mezinárodní den Romů 2014 55 000 
Čeština pro dospělé v SRNM 14 000 

PIRIN Rozvoj bulharské kultury a folkloru v Brně 35 000 

Ruské kulturně osvětové sdružení na Moravě 

Posilování kulturních a společenských vztahů 
RKOSM, o. s. v městě Brně i na Moravě 

80 000 

Pořadatel akcí v Domě národnostních menšin v roce 2015 6 000 
Babylonfest (s Tiskovým a informačním centrem města) 150 000 

Přátelé Podkarpatské Rusi Činnost sdružení v roce 2014 35 000 
Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a 
mládeží brněnské diecéze Odpolední doučování 10 000 

celkem 950 000 
Odbor kultury 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 
Filmium o. s. Romové ve 3. miléniu 15 000 

Folklorní sdružení PÚČIK Živá klenotnica 30 000 
Slovenský lidový kroj a jeho využití pro folklorní soubor 20 000 

Gruppe017, o. s. Drehbühne Brno - Internationales 
Studententheeterfestival in deutscher Sprache 

20 000 

IP sport & art Festival španělské kultury IBERICA 2014 20 000 
Lyceum Řekyň v České republice Řecké tradiční tance a hudba 10 000 
Malé divadlo kjógenu Celoroční činnost divadla 90 000 

Muzeum romské kultury Sochařské sympozium 20 000 
Svět bez hranic 50 000 

Nadační fond Hellenika HELLENIKA, zachování řeckého kulturního povědomí 30 000 
Pirin  Úhrada nájmu tělocvičny na taneční zkoušky 10 000 
Společenství Romů na Moravě Django Fest 13. ročník 20 000 
Svaz maďarských studentů KAFEDIK Oslava 45. výročí založení Svazu  20 000 
Tripitaka, o.s. Ghettofest 2014 50 000 
Vš. soubor lidových písní a tanců POĽANA  Reprezentace, propagace, udržování lidových tradic 20 000 

celkem 425 000 
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Folklorní sdružení Púčik Zazpívej, slavíčku lidovou písničku 16 000 
Poznáváme lidové tradice 14 000 

IQ Roma Servis, o. s. „Na plácek!“ 38 000 
Muzeum romské kultury Dětský muzejní klub 16 000 

celkem 84 000 

celkem město49 1 459 000 

ČESKÉ BUDĚJOVICE
50 

V roce 2014 město podporovalo organizace, příp. aktivity národnostních menšin v rámci 
standardního dotačního řízení. 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Městská charita České Budějovice Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež JILORO 80 000 
Komunitní práce Novohradská 45 000 

                                                 
49 Město se též podílelo na romských a proromských projektech Programu prevence kriminality, a to částkou 4 328 000,- Kč. 
50 Celková nepřímá podpora ve sledovaném období dosáhla výše 1 294 420,- Kč, nelze ale specifikovat, jak 
vysoká část této podpory směřovala ke konkrétním příslušníkům národnostních menšin. 
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Salesiánské středisko pro děti a mládež 
Komunitní centrum 88 920 
Sousedé na Máji 200 000 
NZDM Bosko 150 000 

celkem 563 920 

DĚČÍN
51 

FRÝDEK-M ÍSTEK
52 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 
Veřejnost (projekt města) Romipen 2014 - akce k Mezinárodnímu dni Romů 23 000 
Charita Frýdek-Místek NZDM Nezbeda 100 000 

celkem 223 000 

HAVÍŘOV 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

PZKO, MS Havířov - Bludovice Taneční soubor Bledowice 100 000 
Střední škola technických oborů Havířov-
Šumbark 

Program vzájemných kontaktů a spolupráce mezi SŠTO 
Havířov-Šumbark a Zespólem Szkół Nr. 6 v Jastrzębie Zdrój 

15 000 

Církevní středisko volného času sv. Jana 
Boska v Havířově 

Klub přístav 30 000 
Pestrý život v Majáku 30 000 

Občanské sdružení Veselé rukavice Veselé rukavice dětem a dorostu 20 000 
Děti ze sociálně vyloučených komunit futsalový romský turnaj a Mikulášská nadílka 10000 

celkem 205 000 

HRADEC KRÁLOVÉ
53 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Občanské sdružení 
Salinger 

Komunitní centrum Amaro Phurd - Pražská 200 000 
NZDM Modrý pomeranč 170 000 
Triangl 60 000 
MPR Budulínek 170 000 

YMCA Hradec Králové Nízkoprahové zařízení pro neorganizované děti a mládež ze středu města 200 000 
Diecézní charita HK Setkání národů 40000 

celkem 840 000 

CHOMUTOV 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Město Barevná planeta 20 000 

JIHLAVA 
54 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 
Diecézní charita Brno, oblastní charita Jihlava Centrum primární prevence VrakBar 71 000 
Centrum multikulturního vzdělávání Preventivní přednášky, nájemné provoz  82 000 

celkem 153 000 

KARVINÁ  

Dotace z rozpočtu města a prostřednictvím Fondu primátora 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

 Lačho lav 8. duben - Mezinárodní den Romů 5 000 
Krásy a památky Moravskoslezských Beskyd 5 000 

                                                 
51 Dotace a projekty v roce 2014 se týkaly zejména problematiky sociálního vyloučení zejména ve vztahu k romské 
menšině. Jednalo se zejména o projekty Asistent prevence kriminality a Romský mentor. 
52 Město též z rozpočtu podpořilo terénní programy.  
53 Město vedle toho podporuje projekt azylového domu Matky Terezy (Oblastní charita) ve výši 2 315 000,- Kč. 
54 Město podpořilo provoz oblastní charity Jihlava v pěti poskytovaných službách, a to částkou 426 500,- Kč. 
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Sdružení Romů Severní Moravy 15. Karvinský romský festival 150 000 
Provozní náklady romského centra 150 000 

MS PZKO Karviná Ráj 
Máj nad Olší - 19.ročník 40 000 
Anenská pouť 2014 10 000 
85. výročí pěveckého souboru Dżwięk  15 000 

MS PZKO Karviná Fryštát 
Dolański Gróm 2014 50 000 
Činnost mužského pěveckého sboru Hejnal-Echo a 
činnost ženského pěveckého sboru Kalina 

15 000 

MS PZKO Karviná Nové Město Provozní náklady a údržba klubovny PZKO 40 000 
MS PZKO Karviná Staré Město Kulturně společenské akce  10 000 
Spolek česko-slovensko-polského přátelství Oslavy 65. výročí založení organizace 15 000 
Klub seniora Przyjaźń Sdružování bývalých členů pěveckého souboru Przyjaźń 10 000 
ZŠ a MŠ s polským jazykem 
vyučovacím Karviná-Fryštát Volnočasové aktivity dětí 42 000 

Obec Slovákov Karviná Podpora činnosti - kulturní aktivity pro veřejnost k 20 letému 
výročí založení 

30 000 

Asociace řeckých obcí v ČR - 
Řecká obec Karviná Menšinová politika Řecké obce 10 000 

Město (RKK) Knihovní fond (polské knihy; celkem 579) 139 911 
celkem 736 911 

KLADNO 
Žádná organizace příslušníků národnostních menšin nepožádala město o finanční podporu.55  

LIBEREC
56 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 
Liberecké fórum Doučováním k lepším výsledkům 18 200 

Komunitní středisko 
KONTAKT 

Letní festival cizinců a národnostních menšin Liberec-jedno město pro 
všechny 

5 000 

Mikulášská nadílka 18 000 
Duha Liberec Volnočasové aktivity pro děti a mládež 65 600 

celkem 106 800 

MLADÁ BOLESLAV 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Proxima sociale činnost nízkoprahového klubu Činžák 200 000 
Arcidiecézní charita Praha Kulturní střípky z národností 15 000 

MOST
57 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Aver Roma sportovní činnost 17 000 
Akce 10 000 

Židovská obec Teplice Oprava pomníku na hřbitově v Mostě 30 000 
Svaz Maďarů žijících v českých zemích, OJ Teplice prezentace činnosti 20 000 
Bulharská kulturně osvětová organizace Kulturně osvětový klub v Mostě 10 000 

Klub národnostních menšin 
provoz Klubu 1 358 825 
Setkání národnostních menšin 20 000 

5. ZŠ Most, Zlatnická, Chanov prezentace činnosti 17 000 
celkem 1 482 825 

                                                 
55 V roce 2014 uskutečnilo město projekty, které byly podpořeny programem Prevence kriminality ministerstva 
vnitra (dotace města 241 059,- Kč). 
56 Rozpočet Komunitního střediska Kontakt, p.o. činil v roce 2014 celkem 4 557 000,- Kč. 
57 Město je též řešitelem projektu Komplexní program integrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením 
ohrožených obyvatel města Mostu do společnosti o celkovém nákladu 7 473 085,- Kč. 
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OLOMOUC 
58 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 
Charita Olomouc Činnost 70 000 
Společenství Romů na Moravě Činnost 81 000 
Podané ruce ROMANODROM 217 000 

OPAVA 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Dživipen Terénní programy pro národnostní menšiny, sport 100 000 

OSTRAVA 
59 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 
Svaz Maďarů žijících v českých zemích  Dny maďarské kultury v Ostravě 2013 50 000 
Řecká obec Ostrava Život řecké menšiny v Ostravě 50 000 

celkem 100 000 

PARDUBICE 
60 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 
Ruský domov61 Večer ruského tance, večer ruské hudby 11 000 

PLZEŇ 
62 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 
Ponton, občanské sdružení O prázdninách za školou 25 000 
Slovensko-český klub Plzeň XI. ročník Česko-slovenské dny v Plzni 15 000 
Občanské sdružení STUDNICE Festival mezinárodních kultur Cizí město 25 000 
Občanské sdružení Feng-yůn Song Songfest.cz 2014 - Vítání roku koně 20 000 

celkem 80 000 

PROSTĚJOV 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Romodrom Rodinné centrum pro vzdělávání 
Prostějov 

3 000 
Podané ruce Romský projekt - Tajsaskero 300 000 

PŘEROV 
63 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Kappa-Help Komunitní a nízkoprahové centrum 30 000 

TEPLICE 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Svaz Maďarů žijících v českých zemích Příspěvek na činnost (majáles, výstava, vaření) 23 000 

ÚSTÍ NAD LABEM 
64 

 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 
Člověk v tísni o.p.s. Jeden svět 2014 v Ústí nad Labem 70 000 
Kheroro o. s. Předlický happening k MDR 10 000 

                                                 
58 Město nemá vyčleněn zvláštní dotační titul pouze pro organizace příslušníků národnostních menšin. Vypsalo 
v závěru roku 2013 granty pro finanční podporu neziskovým organizacím a dalším subjektům, v rámci kterého 
se i organizace příslušníků národnostních menšin mohly ucházet o získání finanční podpory pro rok 2014. 
59 Město také poskytuje finanční podporu v oblasti sociální péče a v oblasti prevence kriminality 1 312 tis. Kč.  
60 Město se soustředí především na cílovou skupinu cizinců. 
61 Dříve Ruský institut. 
62 Město uvádí dále projekt Diecézní charity zaměřený na integraci cizineckých komunit. 
63 Město přímo finančně podporuje činnost Armády spásy a Oblastní charity Přerov, jde o projekty sociální integrace, 
o celkové výši 1 506 tis. Kč. 
64 Město též podporuje další projekty zaměřené na sociálně vyloučené osoby a projekty ZŠ a MŠ (74 500,- Kč). 
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Poradna pro 
integraci 

Multikulturní festival Barevná planeta 100 000 
Etnické večery-představování kultur cizinců žijících v Ústí nad Labem a 
okolí 45 000 

Sdružení Romano 
jasnica o. s. 

10. Různobarevný festival 30 000 

celkem 255 000 

ZLÍN  
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Sdružení dětí a mládeže Romů ČR Výstava Staré cikánské pohlednice 40 000 
Romský občan Odstartuj prázdniny se Skládankou 12 400 

4. Jaké zkušenosti má město s implementací Evropské charty regionálních či menšinových jazyků? 65 

BRNO 
Na území města není ve smyslu zákona o obcích užíváno dvojjazyčných označení. 
Dotace z rozpočtu města jsou využívány dvěma organizacemi národnostních menšin pro 
nákup polských a německých učebnic a výukových CD. Romové při jednání na magistrátu 
nepožadují tlumočení do rodného jazyka, ve většině případů hovoří s úředníky česky.  
V Odboru sociální péče magistrátu je pracovnice romské národnosti, poradkyně. Taktéž 
Slováci nepotřebují tlumočení do češtiny. Svaz Maďarů v Brně vydává bulletin, který má 
vložené i české texty přeložené z maďarštiny. 

HAVÍŘOV 
Ve městě je podporováno vzdělávání polské menšiny v jejím rodném jazyce. Ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností (ORP – Havířov, Albrechtice, Horní Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko) vykonávají svou činnost 4 MŠ a 4 ZŠ s polským jazykem vyučovacím 
(z toho 2 ZŠ neúplné), jejichž součástí je i školní družina. V kalendářním roce 2014, do 
kterého se promítají dva školní roky 2013/2014 a 2014/2015, docházelo do MŠ celkem 100 
dětí v pěti třídách, do ZŠ celkem 176 žáků ve 14 třídách a do školní družiny celkem 94 žáků 
ve čtyřech odděleních. Průměrná naplněnost třídy MŠ v roce 2014 činila 19,9 dítěte na třídu, 
přičemž nejnižší naplněnost byla 15,5 dítěte na třídu, nejvyšší 25 dětí na třídu. Průměrná 
naplněnost třídy ZŠ v roce 2014 činila 12,6 žáků na třídu, přičemž nejnižší naplněnost byla 
9,2 žáků na třídu, nejvyšší 20,7 žáků na třídu. V oddělení školní družiny byla v roce 2014 
průměrná naplněnost 23,4 žáků na oddělení, z toho nejnižší naplněnost byla 15,7 žáků na 
oddělení a nejvyšší 29,3 žáků na oddělení školní družiny. 

Pro děti se sociálním znevýhodněním, především romské děti, jsou zřizovány přípravné třídy. 
V kalendářním roce 2014 byly na území města Havířova zřízeny 3 přípravné třídy, ve kterých 
je zařazeno celkem 38 děti (ZŠ Moravská, ZŠ Školní, ZŠ Kpt. Jasioka). 

KARVINÁ  
Současnými právními předpisy, které se týkají v Části II a III Charty jednotlivých 
regionálních menšinových jazyků, jakými jsou v případě Karviné polština a slovenština, je 
upravena možnost používání menšinového jazyka v úředním styku. Jde především o jednání 
v rámci zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a hlavně 
v rámci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.  

                                                 
65 Žádné zkušenosti nemají (či se Chartou nezabývala, není to pro ně tématem) města České Budějovice, Děčín, 
Frýdek-Místek, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Karlovy Vary, Kladno, Mladá Boleslav, 
Pardubice, Prostějov, Ústí nad Labem a Zlín. Nevyjádřila se statutární města Chomutov a Teplice. 
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LIBEREC 
jak na webových stránkách města,66 tak na stránkách Městského informačního centra67 lze 
zvolit jazyk, ve kterém se stránky zobrazí (čeština, polština, němčina, angličtina). 

MOST 
Vzhledem k tomu, že na Mostecku není registrována žádná početná národnostní menšina, jež by 
vyžadovala podporu jazykových požadavků, nebyla realizována implementace Charty. 

OLOMOUC 
Otázkou implementace Charty se město výslovně nezabývalo. Není zde usazena žádná 
početně významná menšina, nikdo rovněž nevznesl v této věci požadavek. 

OPAVA 
Ve městě nejsou ve větším rozsahu používány regionální či menšinové jazyky.  

OSTRAVA 
Město nenaplňuje podmínky vymezené § 29 odst., 2 a § 117 odst. 3 zákona o obcích, počet 
obyvatel hlásících se k národnosti jiné než české, žijících v daném regionu nepřekračuje 
hranici 10%. 

PLZEŇ 
V rámci působnosti orgánů samosprávy se naplňují cíle a zásady Charty uvedené v části II.  

PŘEROV 
Ve městě je početně významná koncentrace občanů romských komunit, ale ani ze strany 
samotných, především mladých Romů, není o romský jazyk zájem. Město je připraveno 
v případě aktuální potřeby a přání skupin užívajících příslušný jazyk uplatňovat jednotlivá 
opatření Charty. 

                                                 
66 www.liberec.cz 
67 www.visitliberec.eu 
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Kraje 

1. Byl v roce 2014 v působnosti kraje ustanoven Výbor (rada / jiný orgán / koordinátor), jakou agendu 
konkrétně vyřizoval?  

JIHOČESKÝ KRAJ 
V roce 2014 nebyl v působnosti kraje ani v žádné obci na jeho území Výbor ustanoven. Stejně tak 
jako v minulém roce byli osloveni starostové všech 16 obcí na Českokrumlovsku a Prachaticku, 
kde počet příslušníků národnostních menšin překračoval 5%. Na základě aktuálních výsledků 
z posledního sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se v územní působnosti kraje ustanovení 
o zřízení Výboru týká dvou obcí v ORP Český Krumlov a jedné v ORP Prachatice. V celém kraji 
probíhá proces komunitního plánování sociálních služeb, kde se problematikou národnostních 
menšin, etnických menšin, osobami z jiného socio-kulturního prostředí zabývají přímo jednotlivé 
pracovní skupiny také i v souvislosti s řešením romského etnika a sociálně vyloučených lokalit. 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
Rada pro národnostní menšiny Jihomoravského kraje byla již v roce 2009 zřízena pro poradní 
a iniciativní činnosti v národnostně menšinové agendě a v prosinci 2012 potvrzena. Bylo 
jmenováno její nové složení v počtu 10 členů. Jejími hlavními cíli byly zejména podpora 
integrace národnostních menšin na principech rovnosti a vzájemného porozumění, podpora 
a rozvoj konkrétních programů v oblasti vzdělávání a výchovy, kultury, bezpečnosti, v sociální 
sféře a dalších aspektech života týkajících se minorit. Rada v rámci své působnosti 
vyhodnocovala situaci národnostních menšin v kraji a připravovala doporučení k zajištění 
potřeb příslušníků národnostních menšin, zejména v oblasti vzdělávání, kultury, používání 
mateřského jazyka, společenského a kulturního života. Připravovala pro orgány kraje souhrnné 
zprávy o situaci národnostních menšin na jeho území, vyjadřovala se k podnětům a návrhům 
a navrhovala opatření orgánům kraje v problematice národnostních menšin, rovněž kraji výši 
finančních prostředků (jako samostatné položky rozpočtu) pro dotaci na projekty a činnost 
subjektů působících v oblasti národnostních menšin a ve prospěch národnostních menšin, 
navrhovala rozdělování finančních prostředků vynakládaných z rozpočtu kraje na podporu 
jejich aktivit. Koordinátorka pro národnostní menšiny je členkou Rady, vyjadřuje se mj. 
k projektům předkládaných sdruženími národnostních menšin v rámci příslušných dotačních 
řízení resortů kultury, práce a sociálních věcí a školství, mládeže a tělovýchovy. 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
V patnáctičlenném Výboru jsou zastoupeni zastupitelé a příslušníci maďarské, německé, 
romské, ruské, slovenské, ukrajinské a vietnamské menšiny, rusky mluvící občané z území 
bývalého Sovětského svazu (jež zastupuje Bělorus), dva hosté – Policie ČR a sdružení Český 
západ a zástupci politických stran. Garantem jeho činnosti je náměstek hejtmana pro oblast 
sociálních věcí a zdravotnictví. Výbor jednal v roce 2014 sedmkrát. Kromě toho v roce 2014 
uspořádal již VII. ročník fotosoutěže Ze života národnostních menšin, IV. ročník výtvarné 
soutěže pro základní umělecké školy, pošesté se konal Den národnostních menšin (v Sokolově, 
s obrovskou návštěvností). Výbor se v rámci karlovarského Folklorního festivalu i letos účastnil 
programů ve Varech, Ostrově a Mariánských Lázních, konkrétně pak soubory Ukrajinců a 
Romů. Všechny dokumenty Výboru jsou dostupné na webu.68 Krajský úřad zaměstnává od roku 
2002 koordinátora pro romské záležitosti, národnostní menšiny a integraci cizinců.69 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 
Komise pro lidská práva pokračovala v roce 2014 v činnosti. Zaměřovala se i na podporu 
národnostních menšin dlouhodobě a tradičně zde žijících. 
                                                 
68 http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Stranky/usn-vybory/vyb-14/Vyb_mensiny14.aspx 
69 Bližší informace k agendě koordinátora pro romské záležitosti, národnostní menšiny a integraci cizinců a k činnosti 
Výboru jsou dostupné na adrese: http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/krajsky_urad/odbory/socialni/Koordinator.htm. 
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LIBERECKÝ KRAJ 
Liberecký kraj usnesením ze dne 22. ledna 2013 ustanovil Komisi pro národnostní menšiny 
a sociální začleňování, jako iniciativní a poradní orgán Rady kraje pro oblast integrace 
národnostních menšin a osob ohrožených sociálním vyloučením. 

Komise má v současnosti celkem 14 členů. Předsedou komise je člen Rady kraje pověřený 
vedením resortu sociálních věcí, do jehož působnosti je tato agenda zařazena. Dále je tvořena 
čtyřmi zástupci národnostních menšin, 9 odborníky (Úřad práce ČR, krajská pobočka v Libereci, 
Agentura pro sociální začleňování, Krajské ředitelství Policie ČR, Správa uprchlických zařízení 
MV ČR, zástupce samosprávy, členka Výboru sociálních věcí) a 2 zaměstnanci Krajského úřadu 
(odbor sociálních věcí a odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu). Tajemníkem komise je 
krajský koordinátor pro záležitosti národnostních menšin a cizinců. 

Komise kromě výměny informací k aktuálním problémům spojených například s nežádoucím 
vývojem v některé lokalitě kraje, projednává především připravované koncepční a strategické 
dokumenty v oblasti sociálního začleňování, menšinové politiky, projekty a programy 
podporující sociální integraci, plánování sociálních služeb, projektové žádosti pro projekty 
financované z evropských strukturálních fondů a jiných dotačních programů pro tuto cílovou 
skupinu osob. Dále úzce spolupracuje s pracovní skupinou prevence kriminality. 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
Hlavní náplní činnosti Výboru, který má 15 členů (včetně zástupců polské a řecké menšiny) 
bylo komplexní řešení otázek týkajících se národnostních menšin žijících na území kraje, 
hájení jejich práv a vytváření prostoru k prosazování zájmů a potřeb národnostních menšin. 
Ve Výboru jsou zastoupeni reprezentanti politických klubů, kteří jsou zainteresováni 
v problematice národnostních menšin, nebo jsou přímo příslušníky některých z menšin 
žijících na jeho území. Výbor doporučoval ke schválení orgánům kraje žádosti o finanční 
podporu organizací realizujících aktivity ve prospěch národnostních menšin v rámci 
dotačního programu vyhlašovaného krajem, který je zaměřen na podporu aktivit příslušníků 
národnostních menšin žijících na území kraje. Mezi jeho další činnosti patří pravidelná 
komunikace se zástupci jednotlivých menšinových komunit a také se zástupci jednotlivých 
municipalit, v jejichž správním obvodu zástupci národnostních menšin žijí. 
V rámci zajišťování agendy související s problematikou národnostních menšin žijících na území 
kraje je ze strany Krajského úřadu zřízena pracovní pozice koordinátora pro národnostní 
menšiny. Jeho systémové zařazení do struktury krajského úřadu spadá pod odbor sociálních 
věcí. Zajišťuje také funkci tajemníka Výboru. 

OLOMOUCKÝ KRAJ 
Výbor nebyl v kraji ustanoven, a to s ohledem na výsledky sčítání lidu v roce 2011 i faktickou 
absenci subjektů participujících na aktivitách národnostních menšin. Agendou národnostních 
menšin je pověřena krajská koordinátorka pro národnostní menšiny a romské záležitosti. 

PARDUBICKÝ KRAJ 
Od roku 2002 je Radou kraje zřízena Komise pro integraci romské komunity a dalších etnických 
skupin. Jedenáctičlennou komisi v roce 2014 tvořili člen Rady kraje pro oblast sociálních věcí, 
členka Rady kraje zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči, odborníci z řad místních 
samospráv, zástupci poskytovatelů sociálních služeb určených národnostním a etnickým 
menšinám a styčný důstojník Policie ČR pro menšiny. V uplynulém roce se Komise zabývala 
zejména Individuálním projektem Pardubického kraje, který je zaměřen na terénní sociální práci 
a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. 
V rámci Krajského úřadu zodpovídal v roce 2014 za problematiku národnostních a etnických 
menšin koordinátor romských poradců. Ten vedle své hlavní činnosti aktivně spolupracoval 
s Odborem azylové a migrační politiky ministerstva vnitra při zabezpečení Státního 
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integračního programu v oblasti bydlení pro azylanty, Centrem na podporu integrace cizinců 
pro Pardubický kraj (CPIC) a občanským sdružením Most pro lidská práva. 
V roce 2014 pracovaly komise pro národnostní menšiny i při městských úřadech v České 
Třebové a ve Vysokém Mýtě. V jiných městech se obdobným tématům dlouhodobě věnují 
skupiny vzniklé pro potřeby komunitního plánování (Pardubice, Ústí nad Orlicí, Hlinsko). 

PLZEŇSKÝ KRAJ  
Výbor nebyl Zastupitelstvem kraje ani v roce 2014 zřízen. Menšinovou problematikou se 
v případě potřeby i nadále zabývala Komise sociálních věcí Rady kraje. V Odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu je zřízena funkce Koordinátora pro romské záležitosti.  

HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA  
Usnesením Rady zastupitelstva byla zřízena Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast 
národnostních menšin a integrace cizinců na území hl. m. Prahy. Jejím předsedou byl opět 
jmenován zastupitel. Členové komise: pracovníci Magistrátu hl. m. Prahy (ředitel Odboru 
kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu, zástupce Odboru zdravotnictví, sociální péče 
a prevence, zástupce Odboru školství, mládeže a sportu, romská koordinátorka), ředitel Domu 
národnostních menšin o.p.s. (dále jen „DNM“), dále zástupci občanských sdružení 
národnostních menšin (předseda Programové rady DNM a místopředsedkyně Programové rady 
DNM), počet zástupců národnostních menšin byl navýšen o 1 člena oproti předchozímu roku, 
ředitel Integračního centra Praha o.p.s., zástupce sekretariátu Rady, člen Zastupitelstva hl. m. 
Prahy, styčný důstojník pro národnostní menšiny Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy, 
zástupci NNO (Mezinárodní organizace pro migraci, sdružení Slovo 21). V roce 2014 se 
komise věnovala přípravě koncepčních materiálů vztahujících se k národnostním menšinám 
(Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám na území hl. m. Prahy) 
a integraci cizinců (Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců). V roce 2014 
pokračovaly potřebné kroky pro možnost zřízení Výboru, jehož zřízení musí být schváleno 
Zastupitelstvem hl. m. Prahy, jež současně jmenuje jeho členy. Rovněž se zabývala dotačními 
programy Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy 
pro rok 2014 a Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2014. 

Otázkami zabývajícími se záležitostmi romské menšiny na území hl. m. Prahy se zabývá 
Poradní sbor pro záležitosti romské menšiny hl. m. Prahy, jehož členy jsou zástupci 
jednotlivých MČ Praha 1 - 22, kteří jsou pověřeni agendou týkající se záležitostí romské 
komunity. Dalšími členy jsou také zástupci pražských romských NNO, odborníci státních 
institucí pracující v oblasti práce s romskou komunitou. Poradní sbor se zaměřuje na práci 
s romskou komunitou zejména v oblasti sociální, problematiky bydlení, zaměstnávání, dále 
oblasti vzdělávání a kulturního rozvoje. 
Oblast národnostních menšin je v rámci kompetencí svěřena náměstkovi primátora pro oblast 
kultury, památkové péče, výstavnictví, cestovního ruchu a zahraničních vztahů. Agendou 
národnostních menšin je v rámci magistrátu pověřena specialistka národnostních menšin. 
Záležitostmi romské menšiny se zabývá romská koordinátorka, která úzce spolupracuje se 
specialistkou národnostních menšin a nově referentka administrace grantové podpory.  

STŘEDOČESKÝ KRAJ 
Zastupitelstvo kraje Výbor nezřídilo, o jeho ustavení se prozatím neuvažuje, neboť podmínka pro 
jeho zřízení nebyla splněna. 

ÚSTECKÝ KRAJ 
V kraji v roce 2013 pracoval třináctičlenný Výbor (pět zástupců politických stran a osm 
národnostních menšin). Mají zde zastoupení Bulhaři (Bulharské občanské sdružení Cyrila 
a Metoděje), Maďaři (Svaz Maďarů), Němci (Kulturní sdružení občanů německé národnosti), 
Romové, Rusové, Slováci (Obec Slováků) a Vietnamci (Svaz Vietnamců), rovněž židovská 
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komunita (Židovská obec Teplice). Výbor se věnuje podpoře kulturně – společenských aktivit 
jednotlivých národnostních menšin. V kraji také působí romská koordinátorka. 

VYSOČINA  
Z důvodu nenaplnění zákonné podmínky nebyl Výbor ustanoven. V rámci Krajského úřadu je 
zřízena pozice koordinátora romských poradců a působila zde pracovní skupina poskytovatelů 
služeb pro národnostní a etnické menšiny, osoby bez přístřeší a osoby ohrožené domácím 
násilím, jež se podílela na aktualizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. 

ZLÍNSKÝ KRAJ
70 

Výbor zřízen nebyl, jelikož kraj nesplňuje zastoupení občanů jiné národnosti. Kraj má v rámci 
krajského úřadu zařazenou funkci koordinátora pro národnostní menšiny, romskou 
problematiku a integraci cizinců v Odboru Kanceláře hejtmana od roku 2000. 

2. Jaká byla v roce 2014 spolupráce kraje, popř. Výboru (rady / jiného orgánu) s organizacemi příslušníků 
národnostních menšin?  

JIHOČESKÝ KRAJ 
V kraji v roce 2014 nevykazovala činnost žádná organizace národnostních menšin. 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
Kraj ve spolupráci s Radou kraje uskutečnil v květnu 2014 již tradiční společné setkání 
národnostních menšin žijících a působících v regionu - Den národnostních menšin 
v Jihomoravském kraji. Činnost národnostních menšin prezentovalo celkem 17 spolků. 
Tancem, vystoupením jednotlivých souborů, živou hudbou a vydavatelskou činností tak 
jejich zástupci představili národní tradice a folklor jednotlivých národů jihomoravského 
regionu. V rámci doprovodného programu nechyběla ani tradiční kuchyně národů Podyjí, 
stejně tak slovenská, polská, romská, řecká, ruská, maďarská a bulharská. Na tuto akci byla 
z rozpočtu kraje poskytnuta částka ve výši 296 697,- Kč. 

V rámci interkulturního dialogu se uskutečnilo v lednu 2014 na ZŠ a MŠ (Merhautova 37, 
Brno) pietní shromáždění ke Dni památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti 
lidskosti, kterou organizoval odbor školství kraje ve spolupráci se ZŠ a MŠ kraje, s Židovskou 
obcí v Brně, brněnskou pobočkou Židovského muzea v Praze a Muzeem romské kultury. 
Celkem se zúčastnilo jedenáct ZŠ, dvě SŠ, děti z Dětského domova v Boskovicích a Dětského 
sboru Brno. Pravidelně se pietního aktu zúčastňují i žáci ze ZŠ v Šale (Slovenská republika).  

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Spolupráce byla zajišťována zejména prostřednictvím Výboru a koordinátora. 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 
Na území kraje působí aktivně Obec Slováků. Sdružení Němců v Čechách a na Moravě 
působí regionálně v okrese Rychnov nad Kněžnou. Tyto organizace se věnují zejména 
kulturní a publikační činnosti s cílem udržení a oživení kulturních tradic. Zástupci těchto 
organizací se účastnili akcí organizovaných Komisí pro lidská práva. Aktivní činnost 
organizace Ukrajinců v kraji není zaznamenána. Ukrajinská komunita je přesto shromážděna 
v Pravoslavné církvi a schází se pravidelně v rámci bohoslužeb. V kraji dále pracuje několik 
organizací, které mají jako cílovou skupinu osoby romské národnosti a několik romských 
občanských sdružení, a jedna organizace, která pracuje s Vietnamci. 71 

                                                 
70 Odpovědi na ostatní otázky se týkaly výhradně cizinců a sociálně-ekonomických problémů vyloučených komunit. 
71 V odboru sociálních věcí pracuje koordinátorka sociální prevence, do jejích pracovních povinností patří koordinace a 
metodické vedení pracovníků pro romské záležitosti obcí s rozšířenou působností a monitoring národnostních menšin. 
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LIBERECKÝ KRAJ 
Kraj rozšířil spolupráci se všemi skupinami osob národnostních menšin a cizinců. Spolupráce 
byla navázána především s Centrem na podporu integrace cizinců (Správa uprchlických 
zařízení resortu vnitra), sdružením Centrum pro integraci cizinců a sdružením Foreigners.72  

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
Výbor na svá jednání pravidelně zve zástupce jednotlivých národnostních menšin. V rámci 
těchto jednání jejich zástupci prezentují svoji činnost a diskutují se členy Výboru potřebnost 
dalších aktivit na území kraje. Na jednání Výboru jsou zváni také zástupci obcí, na jejichž 
území národnostní menšiny žijí.73 Dále jsou zváni také zástupci jednotlivých institucí, kteří se 
zástupci národnostních menšin při různých příležitostech spolupracují.  
S ohledem na potřeby příslušníků národnostních menšin kraj každoročně vyhlašuje dotační 
program na podporu činnosti jejich zástupců, který každoročně doporučuje k vyhlášení 
orgánům kraje právě Výbor. V rámci jeho jednání jsou také doporučovány jednotlivé žádosti 
o finanční podporu orgánům kraje ke schválení. Administraci dotačního programu zajišťuje 
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu. Zástupci kraje jsou pravidelně zváni na aktivity 
organizací příslušníků národnostních menšin. 

OLOMOUCKÝ KRAJ 
Krajská koordinátorka je v kontaktu zejména s romskými a proromskými organizacemi, 
kterým předává informace o aktuálním dění, informace jsou předávány i ostatním subjektům, 
které se zabývají národnostními menšinami. 

PARDUBICKÝ KRAJ 
V roce 2014 pokračovala dobrá spolupráce kraje s organizacemi příslušníků národnostních 
menšin. Příslušníci národnostních menšin, případně organizace hájící jejich práva, byli 
zastoupeni v komisi Rady. Úspěšně také pokračovala spolupráce mezi koordinátorem 
romských poradců, Centrem na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj a občanským 
sdružením Most pro. Subjekty se pravidelně setkávaly ve skupině Cizinci, národnostní a 
etnické menšiny komunitního plánování sociálních služeb v Pardubicích, kde se vedle tvorby 
koncepčních materiálů věnovaly i přípravě a organizaci společenských akcí s cílem 
multikulturního dialogu. Nejvýraznějším výstupem v roce 2014 byla opět realizace 
Multikulturního týdne 2014, který se uskutečnil ve dnech 16. - 23. května v Pardubicích.  

PLZEŇSKÝ KRAJ 
V roce 2014 organizovalo sdružení Ponton v kraji aktivity, kterých mohli využít a využili 
i Romové. Nebyly pořádány žádné aktivity přímo určené pouze příslušníkům národnostních 
menšin. Nabídky služeb a akcí NNO jsou směřovány klientům bez vymezení etnické 
příslušnosti, jsou však pro-romsky orientovány. 

ÚSTECKÝ KRAJ 
Spolupráce Výboru kraje s organizacemi příslušných národnostních menšin je na dobré 
úrovni. Dle možností se Výbor snaží podpořit akce a iniciativy v oblasti kulturně-
společenských aktivit těchto národnostních menšin.  

VYSOČINA  
Kraj i v roce 2014 spolupracoval s Romským sdružením Vysočina. Existují jen kusé informace 
o občasném fungování Romodromu a jeho snaze o vytvoření tanečního kroužku pro děti. 

ZLÍNSKÝ KRAJ 
74 

                                                 
72 Centrum na podporu integrace cizinců zřídilo v roce 2014 poradnu. 
73 Na absenci komunikace s orgány kraje si naopak stěžuje obec Střítež. 
74 Zřízena byla Komise Rady kraje pro integraci sociálně vyloučených.Kraj má zřízenu pozici koordinátora pro 
národnostní menšiny a romskou problematiku. 
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2a) příklady dobré praxe v roce 2014: 

JIHOČESKÝ KRAJ 
Šestý ročník Dnů slovenské kultury v Táboře, patnáctý ročník Dnů slovenské kultury v 
Českých Budějovicích, osmý ročník festivalu romské kultury Kerekate v Táboře. 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Příkladem dobré praxe je činnost Svazu Ukrajinců Bohemie,75 který nepolevuje v pořádání 
svých aktivit. Pravidelně pořádá četné akce, kterými významně přispěl národnostním 
aktivitám v kraji (nedělní škola, manifestace, výstavy, koncerty, pořady pro děti). 

Tradičně velký ohlas má Den národnostních menšin, jenž se konal v září 2014 v Sokolově v 
rámci Hornické poutě. Akce se účastnily tisíce lidí v prostředí sokolovského Starého náměstí.  

Novinkou bylo Přátelské setkání národnostních menšin v Lidovém domě v Karlových Varech 
(pořádané Vietnamci) v prosinci 2014, kam přijeli komunity z dalších měst. Nebo po celý rok 
pravidelné sloupky v Krajských listech (s nákladem 132 tis. ks), kde se měsíčně představovaly 
jednotlivé národnosti ve výboru zastoupené. 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 
5. ročník Festivalu národnostních menšin v květnu 2014 v Hradci Králové. Kromě souborů 
našich národnostních menšin se jej účastnili i zástupci cizinců dlouhodobě v kraji usazených. 

Vánoční jarmark, konaný 5. prosince 2014 na Krajském úřadě. Zástupci národnostních 
menšin prezentovali své zvyky v období Vánoc. 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
Výbor v roce 2014 realizoval několik výjezdních zasedání přímo v místě realizace činnosti 
sdružení, které se v rámci svých aktivit věnují udržování tradic národnostních menšin žijících 
na území kraje. V rámci těchto výjezdních zasedání jsou členové Výboru seznamováni 
s historickým kontextem působnosti zástupců národnostních menšin přímo v daném území, 
a může tak diskutovat s jejich zástupci potřebu dalších aktivit pro nadcházející období. 

OLOMOUCKÝ KRAJ 
Od 1. srpna 2014 realizuje Středisko Khamoro Charity Olomouc projekt Známe se?, jehož 
cílem je zvýšit nabídku osvětových aktivit pro žáky ZŠ a studenty SŠ, VOŠ, VŠ a takto 
přispět k vyšší informovanosti a odbourání předsudků a mýtů vůči romské menšině. Aktivita 
reaguje na napjatou situaci mezi majoritou a etnickými menšinami v ČR, která je částečně 
zapříčiněna vlivem ekonomické a politické situace. Nestabilita vede ke snaze hledat viníky 
této situace, což se promítá do vztahů zejména k etnickým menšinám. Vlivem nedostatečné 
osvěty a zejména nedostatečné prezentace pozitivních příkladů jsou prohlubovány předsudky 
a dezinformace, které mnohdy tyto nálady ve společnosti podporují a vedou k další 
diskriminaci a negativnímu přístupu k Romům ve školách, ze strany zaměstnavatelů i majitelů 
nemovitostí, kteří pronajímají byty. V rámci projektu jsou žáci seznamováni mimo jiné 
s romskou kulturou, romskou původní tvorbou, tradicemi a také romským jazykem. Projekt 
byl podpořen v rámci EU fondů. 

Hlavním aktérem presentace romské kultury a udržování tradic je pobočka Společenství Romů 
na Moravě v Olomouci, kde její předsedkyně vede taneční a hudební kroužek, věnuje se 
i doučování dětí. Své aktivity rozšířila i mimo Olomouc, od roku 2013 působí v Pěnčíně. Dne 
26. července 2014 se uskutečnil v Letním kině Olomouc 7. ročník festivalu romské kultury 
Romani Giľi, který byl podpořen z dotačního titulu ministerstva kultury. Na akci vystoupilo 7 
hudebních a 5 tanečních formací. 

                                                 
75 www.sub.wbs.cz 
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Armáda spásy v Přerově již sedmým rokem pořádala pravidelné romské bohoslužby, jejichž 
součástí jsou i romské náboženské písně. Bohoslužby jsou navštěvovány i neromskými 
obyvateli města. Na aktivitě se podílela i romská hudební skupina Drom of live. 

Další tradiční akcí byl 10. ročník Dne soužití, který se uskutečnil 20. září 2014 v areálu FK 
Kozlovice. Pořadateli byla občanská sdružení KAPPA - HELP Přerov a romské sdružení 
Imperio. Vedle sportovních aktivit byly uskutečněny i kulturní akce pro děti i dospělé, 
vystoupení hudebních skupin Imperio, Drom of life a další hudební a taneční soubory. 
Součástí akce byla i výstava fotografií Prerovos objektivos. 

Dům dětí a mládeže v Hranicích zajišťuje pod vedením romského sociálního pracovníka 
Městského úřadu v Hranicích volnočasové aktivity dětí a doučování, součástí je i hudební a 
taneční kroužek. V listopadu 2014 se uskutečnil již 12. ročník taneční soutěže Terne 
čercheňa. Akce se zúčastnilo 24 tanečních souborů, soutěžilo se ve 2 kategoriích, a to 
tradičním romském tanci a moderním tanci.  

Charita Olomouc uskutečnila dne 20. září 2014 v pořadí již 16. ročník Romské pouti v 
bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. K bazilice se vydali 
poutníci ze Samotišek. Cestu jim zpestřily aktivity, při kterých si měli možnost vyzkoušet 
zdolat pomyslnou horu přání k vysněnému cíli. Mši svatou v bazilice celebroval první 
římskokatolický romský kněz P. Vojtěch Vágai. Mottem poutě bylo Šiřte světlo a radost do 
celé naší země. V odpoledních hodinách vystoupily hudební a taneční formace z Olomouce, 
Ostravy, Brna a dalších měst. Součástí bylo i ocenění nejlepších souborů. 

PLZEŇSKÝ KRAJ 
NZDM Pixla - zvýšení návštěvnosti a zavedení vzdělávacích programů: hlavním cílem 
projektu je poskytovat prostor pro děti ze sociálně problematického prostředí, ve kterém 
mohou bezpečně trávit volný čas, něčemu se naučit a mít možnost získat podporu při řešení 
vlastních obtíží. STREETBATTLE JAM - Plzeň 2014 realizovalo sdružení Ponton. Od roku 
2013 spolupracuje město Poběžovice s Agenturou pro sociální začleňování.  

HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA 
Tradiční je ze strany hl. m. Prahy podpora aktivit občanských sdružení národnostních menšin 
prostřednictvím grantového řízení Celoměstské programy podpory aktivit národnostních 
menšin na území hl. m. Prahy. V rámci uvedeného grantového řízeni je podporován také 
provoz (včetně provozu kanceláří jednotlivých národnostních menšin) a činnost DNM. 
Jednotlivá občanská sdružení a organizace národnostních menšin zde mají zázemí pro rozvoj 
své činnosti a aktivit, které byly v roce 2014 v řadě případů podpořeny v rámci 
Celoměstských programů podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy. 
V roce 2014 využívaly prostory kanceláří DNM tyto národnostní menšiny: Bulhaři, Maďaři, 
Němci, Poláci, Romové, Rusíni, Rusové, Řekové, Slováci, Srbové, Ukrajinci. 

Organizace uvedených národnostních menšin využívají vedle svých kanceláří také společné 
prostory DNM, kterými jsou zasedací místnost, výstavní sál, společenský sál a kavárna. 
Společné prostory využívá řada dalších občanských sdružení národnostních menšin, 
organizací cizinců, ale i NNO pracující v oblasti práce s národnostními menšinami a cizinci. 
DNM spolupracuje s Integračním centrem Praha o.p.s., které je organizací založenou hl. m. 
Praha výhradně za účelem komplexní a systematické práce v oblasti integrace cizinců, ale 
pouze v případech, které vyžadují součinnost. 

Ve společných prostorách DNM se v roce 2014 konaly výstavy, semináře, přednášky, 
konference, workshopy, výuka jazyků, pravidelná setkání a besedy spolků menšin, kulturní 
vystoupení, filmové projekce, programy pro děti a mládež, zkoušky folklorních souborů 
národnostních menšin, koncerty, divadelní představení, ale i společenské večery k příležitosti 
významných svátků jednotlivých národnostních menšin apod. Významné jsou aktivity pro 
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děti a mládež, a to divadelní představení, přednášky, výukové programy a další. Ve 
spolupráci s hl. m. Praha bylo v roce 2014 vydáno i druhé číslo tištěného zpravodaje DNM. 

V březnu 2014 byla slavnostně otevřena Knihovna a vzdělávací centrum DNM. Knihovna 
nabízí k zapůjčení přes 2 000 knih v českém jazyce a v jazycích národnostních menšin, dále 
periodika jimi vydávaná. Vzdělávací centrum realizuje autorská čtení, prezentaci nových knih 
a řadu vzdělávacích programů. 

V roce 2014 se konal již 14. ročník akce Setkání národnostních menšin, která je realizována 
ve spolupráci hl. m. Praha, DNM a zástupců národnostních menšin (prostřednictvím 
Programové rady DNM). V rámci 14. ročníku se uskutečnila v prostorách Clam - Gallasova 
paláce mezinárodní konference Praha a menšiny, jejímž partnerem byl Etnologický ústav AV 
ČR a záštitu nad ní převzal ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, 
společně s radním pro oblast kultury hl. m. Prahy. 

V rámci výstavy pražského středního školství Schola Pragensis 2014 byla, stejně jako 
v předchozích letech, prezentována činnost hl. m. Prahy v dané oblasti na stánku Magistrátu 
hl. m. Prahy - oblast národnostních menšin a integrace cizinců. Tato prezentace umožnila 
předání potřebných informací cílové skupině návštěvníků akce, kterými jsou pedagogičtí 
pracovníci, žáci 2. stupně ZŠ, středoškolská mládež a v neposlední řadě i rodiče žáků. 

V roce 2014 byly realizovány semináře pro žáky vybraných ZŠ s vyšší koncentrací romských 
žáků (1. a 2. stupeň), které byly zaměřeny na historii Romů, diskusi nad dokumentárními 
filmy z prostředí romských osad na Slovensku a otázky bezpečnosti dětí (zaměřeno zejména 
na osobní bezpečí, bezpečnost na ulici apod.). Na uvedených přednáškách byla zajištěna 
spolupráce styčného důstojníka pro národnostní menšiny, Poradního sboru pro záležitosti 
romské menšiny (zástupců jednotlivých MČ) a organizace RomPraha, která zajišťuje chod 
kanceláří romské menšiny v DNM.  
Město i v roce 2014 spolupracovalo s jednotlivými MČ, které pořádají kulturně-osvětové 
akce, které jsou tematicky zaměřeny na oblast národnostních menšin a integrace cizinců76. 
Jedná se o multikulturní festival pořádaný MČ Praha 9 pod názvem Barevná devítka. Dále 
byla zajištěna spolupráce a finanční podpora akci MČ Praha 14 pod názvem Setkání kultur, 
která se konala u příležitosti Mezinárodního dne Romů. Součástí akce byla např. výtvarná 
soutěž, workshopy, happening a celý program byl určen široké veřejnosti. 

Podporu získaly již tradičně dva festivaly, které se týkají národnostních menšin. Jsou jimi 
Světový romský festival Khamoro a Mezinárodní folklorní festival Praha srdce národů. 

ÚSTECKÝ KRAJ 
Za zmínku stojí akce 600 let Židů v Teplicích, kterou pořádá Regionální muzeum Teplice, p. o. 
a Židovská obec Teplice, dále oslava II. výročí založení Kulturního klubu vietnamských 
občanů nebo 10. maďarské kulturně-společenské jaro, které proběhlo v rámci 860. lázeňské 
sezony v Teplicích na přelomu května a června 2014. Na této akci byla prezentována 
maďarská kultura a gastronomie. Velmi úspěšná byla též akce při příležitosti příchodu 
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kterou zaštiťovala bulharská obec nebo též 
přehlídka ručních prací slovenských a českých žen, která se konala pod patronátem Obce 
Slováků na zámku v Trmicích u Ústí nad Labem. 

VYSOČINA  
NNO uspořádaly v dubnu 2014 Týden romské kultury, jehož součástí byly výstavy a 
diskuse, hudební recitál, vystoupení dětských tanečních skupin, projekce filmu s romskou 
tématikou a odpoledne s romskou literární tvorbou. 

                                                 
76 Je-li projekt MČ převážně či plně zaměřen na oblast integrace cizinců, pak je možné na jeho podporu žádat 
prostřednictvím grantového řízení Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy. 
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2b) problémy v roce 2014: 

JIHOČESKÝ KRAJ 
Po napjaté situaci ohledně protiromsky zaměřených demonstrací v létě 2013, především v 
Českých Budějovicích, se situace uklidnila, mimo jiné k tomu významně přispěla aktivita 
magistrátu Českých Budějovic a projekty ministerstva vnitra, především ty zaměřené na podporu 
asistentů prevence kriminality. Jejich realizace vedla k uklidnění situace v nejvýbušnějších 
lokalitách, zlepšení občanského soužití a prevenci porušování veřejného pořádku. Do projektů 
prevence kriminality jsou zapojena i další města kraje, Vimperk, Strakonice, Písek. 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Problém přetrvává v neorganizovanosti některých menšin, např. polské, mongolské a dalších, 
rovněž v muslimské komunitě a v jejich malé angažovanosti a nezájmu o společné aktivity. 
Také v nedostatku financí na potřebnou prezentaci kultur. 

3. Jakým způsobem kraje finančně podporovaly v roce 2014 organizace / aktivity národnostních menšin 
(prostřednictvím zvláštního dotačního titulu v rozpočtu, v rámci jiných dotačních programů, ad hoc 
podporou jednotlivých akcí, popř. jinak)? 

JIHOČESKÝ KRAJ 
77 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
V roce 2014 byl vyhlášen Dotační program na činnost národnostních menšin v Jihomoravském 
kraji. Pro tento program byla z rozpočtu kraje vyčleněna částka 1 400 tisíc Kč. V rámci dotačního 
řízení bylo podpořeno 25 projektů. Ty byly zaměřeny především na vzdělávací a kulturní 
programy, popř. volnočasové aktivity dětí a mládeže se sociálním znevýhodněním, vydavatelskou 
činnost apod. Celkem bylo v roce 2014 poskytnuto z rozpočtu kraje na činnost národnostních 
menšin 1 696 697,- Kč, včetně výše uvedené akce Den národnostních menšin. 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 
Pirin Výuka bulharských lidových tanců a písní 27 000 
Pirin Uchování bulharských lidových tradic a tanců 24 000 
Svaz Maďarů-Brno Uchování, rozvoj a prezentace kultury maďarské národnostní menšiny  45 000 
POLONUS – Klub Polski v Brně Polsko a polský klub POLONUS na Dni národnostních menšin 2014 18 000 
IQ Roma servis „Od startu k cíli“, podpora školní úspěšnosti mladé romské generace 18 000 
Romské středisko Hodonín, o.s. Letní tábor v přírodě 51 000 
Rada Romů v Břeclavi, o.s. Letní tábor 60 000 
R.M.I.o.s. Sportování dětí 15 000 
Sdružení Romů a národnostních menšin v Hodoníně Česko – slovenská Miss Roma 2014 300 000 
Petrov, občanské sdružení pro práci 
s dětmi a mládeží brněnské diecéze Doučování v dětském domě Zábrdovice 70 000 
Kučeráček, o.s. Umíme žít spolu 28 000 

Česko-britská společnost o.p.s. 
Neformální výchova a volnočasové aktivity pro děti, žáky a 
mládež z romské komunity 33 000 

Společenství Romů na Moravě Volnočasové aktivity SRNM Brno a Hodonín 25 000 
Přátelé Podkarpatské Rusi Vydání dvou čísel časopisu OS 15 000 
Ruské kulturně osvětové sdružení na Moravě Mezinárodní festival Ruské jaro na Moravě, 6. ročník 80 000 
nadační fond HELLENIKA HELLENIKA, zachování řeckého kulturního povědomí 80 000 
Řecká obec Brno Taneční soubor Prométheus – zvýšení kvalifikace tanečníků a propagace činnosti 25 000 
Lyceum Řekyň v České republice Udržení řeckých kulturních tradic 117 000 

FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ PÚČIK 
Taneční dílna pro všechny 40 000 
Využití volného času a zájmové činnosti k prezentaci 
slovenské národní kultury a lidových tradic 54 000 

                                                 
77 Kraj vypisuje program Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území kraje. 
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Jánošíkov dukát 
Medzinárodný festival slovenského folklóru v ČR „Jánošíkov 
dukát 2014“ 70 000 

Obec Slovákov v Brne Hodnoty slovenské kultury pro Slováky na Moravě 40 000 
Společnost přátel jižních Slovanů Vydání a expedice časopisu Slovanský jih 25 000 
Občanské sdružení Porta Balkanica Poznáváme Balkán a jihovýchodní Evropu 40 000 
Národy Podyjí XV. festival Národů Podyjí 100 000 

celkem 1 400 000 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
78 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 
Obec Slovákov VI. Den národnostních menšin 90 000 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ  
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Džas dureder dživipnaha, Broumov Celoroční sportovní akce pro děti a mládež 10 000 
Mistrovství republiky v malé kopané 12 000 

Futsalový klub GIBSYBRASIL 0. S. úhrada členských a registračních poplatků za hráče 
Fotbalové asociaci ČR, startovné v divizi D a pronájem haly 

15 990 

Česko-ruská společnost, z.s. krajské kolo Festivalu ARS POETIKA - Puškinův památník 10 000 
Regionálna obec Slovákov v Hradci 
Králové, o.s. 

Den slovenské kultury 20 000 
X. ročník Česko Slovenského bálu 20 000 

celkem 87 990 

LIBERECKÝ KRAJ  
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Liberecké fórum 3. ročník hudebního festivalu národnostních menšin 100 000 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
Kraj každoročně vyhlašuje dotační titul zaměřený na podporu aktivit příslušníků 
národnostních menšin žijících na území kraje. V roce 2014 byly organizace zajišťující aktivity 
pro tyto příslušníky podpořeny finanční částkou 1 000 tis. Kč. Podpořeno bylo 16 projektů 
organizací polské, slovenské, maďarské, řecké a romské menšiny. 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

PZKO v České republice 

Polska spoleczność zaolziańska i jej prekursory 35 000 
Kalendarz Śląski 2015 70 000 
Účast folklorního souboru ZAOLZI na mezinárodních 
folklórních festivalech v Turecku a v Polsku 35 000 

Obnova části interiéru bývalé ortodoxní synagogy 
Schomre-Schabos 350 000 

MS PZKO v Havířově - Bludovicích Dożynki Śląskie 70 000 
MS PZKO v Karviné-Máji XIX. Mezinárodní folklorní festival „Máj nad Olzou“ 2014 45 000 
MS PZKO v Karviné-Starém městě Festival PZKO 200 000 
MS PZKO v Jablunkově Gorolski Święto 250 000 
MS PZKO v Karviné-Fryštátě Gróm 150 000 

Kongres Poláků v České republice 
Takoví jsme/Tacy jesteśmy. Kulturní aktivity Kongresu 
Poláků v ČR v roce 2014 70 000 

Dokumentační centrum Kongresu Poláků v ČR 2014 70 000 
Sdružení polské mládeže v České republice Dny studentské kultury 40 000 
Sdružení přátel Polské knihy - 
Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Ksiąźki S knihou na cestách 2014 40 000 

                                                 
78 Kraj má také v rámci programů na poskytování příspěvků na sociální služby vyčleněný program na podporu 
sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách. Tento program je určen pro projekty zaměřené 
na podporu sociálního začleňování příslušníků romské komunity, odborného sociálního poradenství a podporu 
sociální práce v romských komunitách. V roce 2014 bylo poskytnuto celkem 700 600,- Kč. 
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Sdružení Romů Severní Moravy Karvinský Romský festival – 15. ročník 100 000 
Romodrom o.p.s. Romský festival v Horní Suché 30 800 
Rusko-české vědecké a kulturní fórum, o.p.s. Dny Ruska v Ostravě 199 000 
Řecká obec Karviná Menšinová politika Řecké obce Karviná v roce 2014 70 000 
Řecká obec Krnov – město Řecké dny Krnov 2014 69 000 
Obec Slovákov v Karvinej Podpora činnosti 67 800 
Svaz Maďarů žijících v českých zemích Kulturně vzdělávací a výchovné aktivity 70 000 
Městský dům kultury Karviná Prolínání kultur – festival národnostních menšin 70 000 
Město Bruntál Tak tu spolu žijeme 70 000 

celkem 2 171 600 

OLOMOUCKÝ KRAJ 
Kraj nevyhlašuje zvláštní dotační titul na aktivity směřující k národnostním menšinám. 
Občanská sdružení, humanitární organizace a fyzické osoby mohou žádat o přidělení příspěvků 
na činnost do 25 tis. Kč, a to na následující oblasti: vzdělání a věda, mládež, kultura, sport 
a tělovýchova, prevence kriminality, sociální patologie a primární prevence drogových 
závislostí, zdravotnictví, sociální služby a humanitární pomoc, turistický ruch a životní 
prostředí. O poskytnutí příspěvků rozhoduje Rada kraje. Zmíněné subjekty i obce se pak mohly 
v roce 2014 ucházet taktéž o dotaci v rámci významných projektů kraje, o jejichž přidělení 
rozhoduje Zastupitelstvo kraje, a to na stejné oblasti. Žádná z národnostních menšin v rámci 
významných projektů nevyužila možnosti získat dotaci. 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 
ZO Demokratická aliance Romů v ČR Valašské Meziříčí Romská píseň 2014 25 000 
Řecká obec Javorník FOLKOMÁJ 25 000 
Židovská obec Olomouc Stopersteine v Olomouci 25 000 
Muzeum umění Olomouc, p.o. Dny židovské kultury Olomouc 2014, téma Hudba v čase apokalypsy 80 000 
KAPPA-HELP DEN SOUŽITÍ 15 000 
Člověk v tísni, o.p.s. Jeden svět 2014 v Olomouckém kraji 20 000 
Charita Olomouc Školička Khamoro 35 000 
ECCE HOMO Šternberk Workshopy a volnočasové aktivity pro děti a mládež 30 000 
SRNM, o.s. KČ Olomouc-Pěnčín 35 000 
Romodrom o.p.s. Centrum předškolního vzdělávání Hradčany 50 000 

celkem 340 000 

PARDUBICKÝ KRAJ 
79 

PLZEŇSKÝ KRAJ
80

  
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Ponton, o.s. ZDM Pixla 60 300 

HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA
81 

Aktivity občanských sdružení národnostních menšin a cizinců působících na území Prahy 
jsou dlouhodobě podporovány prostřednictvím grantových řízení a stejně tak tomu bylo 
v roce 2014. V případě podpory aktivit národnostních menšin se jednalo o Celoměstské 
programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014. Pro něj 
byly vyhlášeny následující programy:  

                                                 
79 V rámci grantového programu Podpora integrace národnostních menšin a cizinců byla v roce 2014 poskytnuta 
organizaci Most pro lidská práva na projekt Informační středisko a Integrační kursy pro cizince částka 350 tis. Kč. 
80 V roce 2014 kraj vyhlásil dotační program Program podpory sociálních služeb 2014. Účelem tohoto programu 
byla finanční podpora obcí k realizacím programů, napomáhajícím dětem ze sociálně vyloučených romských 
komunit. K přerozdělení byla určena celková částka 4 222 100 000,- Kč. 
81 V rámci grantového řízení Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2012 
bylo přiděleno a organizacemi přijato celkem 575 000,- Kč. 
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Program č. 1 - zaměřený na prezentaci národnostních kultur v hl. m. Praze, na 
kulturní, společenskou a osvětovou činnost národnostních menšin,  
Program č. 2 - zaměřený na publikační činnost, související se vztahem národnostních 
menšin k hl. m. Praze.  

V rámci programu byl finančně podporován také provoz DNM, a to včetně kanceláří 
jednotlivých národnostních menšin. 

V rámci grantového řízení Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na 
území hl. m. Prahy pro rok 2014 bylo přiděleno na podporu projektů národnostních menšin 
a organizacemi přijato celkem 5 679 000,- Kč. Formou účelové dotace (mimo grantové 
řízení) byla podpořena žádost DNM o finanční podporu pro možnost zahájení provozu 
knihovny a vzdělávacího centra, a to ve výši 172 674,- Kč. Dále byla poskytnuta účelová 
neinvestiční dotace MČ Praha 14 ve výši 50 000,- Kč na akci Setkání kultur. 

Současně byly podpořeny některé projekty organizací národnostních menšin prostřednictvím 
grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (např. Světový romský festival Khamoro).  
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území Prahy v roce 2014 

Program č. 1 - prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze; kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin 

národnostní 
menšina organizace název projektu / anotace dotace (Kč) 

Bě
lo

ru
so

vé
  

Občanské sdružení Pahonia 

Prezentace běloruské kultury v hl. m. Praze - zajištění vzdělávacích 
a kulturních akcí - výstav (běloruských umělců), koncertů, oslav 
lidových svátků (oslava Kaliady, pravoslavné dušičky a katolické 
dušičky, Kupalie) a běloruských svátků (Den běloruské lidové 
republiky, Den běloruské vzdělanosti a písemnictví), retrospektiva 
filmů běloruského režiséra J. Chaščevatského. Náklady na 
ubytování mimopražských umělců, cestovní náklady po ČR, 
pohoštění, propagaci, materiálové náklady (kostýmy, dekorace, 
příprava národních jídel, dárečky dětem), honoráře hudebníkům, 
pronájem galerie na výstavu, přeprava a instalace obrazů, 
rámování, pronájem sálu. 70 000 

Bu
lh

ař
i 

Občanské sdružení Zaedno 

Trifon Zarezan, bulharský svátek vína 2014, XII. ročník - tradiční 
folklorní večer-hudební a taneční produkce bulharského 
a balkánského folkloru, etnická muzika a bulharská populární 
hudba, soutěž volba cara Trifona, tombola, inscenace bulharských 
lidových tradic, seznámení s bulharskou kuchyní a ochutnávka 
bulharských vín, výstava Bulharská tradiční řemesla z 
Plovdivského etnografického muzea. Náklady na materiál-drobné 
aranžérské potřeby, nájemné, pronájem zvukotechniky, poštovné, 
telefon, fax, cestovné, účetnictví, propagaci (tisk a grafická příprava 
plakátů, letáků, inzerce v kulturním přehledu), provozní-účetní, 
ubytování (účinkující), honoráře - účinkující, moderátoři, uvaděči 
a zvukař. 55 000 

Vazraždane 

Dny bulharské kultury - 11. ročník akce zaměřené na kulturní 
a vzdělávací aktivity představující bulharskou kulturu a život 
bulharské menšiny v Praze. Filmový večer (režisér M. Lazarov), 
výstava (současní bulharští umělci žijící v ČR), folklorní (vystoupí 
soubor Pirin a Balgari), divadelní (hra Glas) a literární večer 
(bulharský spisovatel a básník G. Gospodinov), vánoční koncert 
(bulharští operní pěvci působící v ČR). Náklady na kancelářské 
potřeby, nájemné, propagaci (plakáty, letáky, grafický návrh), 
ubytování mimopražských účinkujících, poštovné, telefon, OON - 
honoráře účinkujícím a DPP (koordinátoři a organizátoři). 40 000 
Klub Vazraždane - zajištění klubové činnosti -přednášky, koncerty 
a společenská setkání při příležitosti bulharských státních svátků 
a tradičních svátků (oslava svátku Babinden, svátku Trifon Zarezan, 
Baba Marta, pravoslavných Velikonoc-velikonoční dílny, Gergjovden, 
svátku bulharského písemnictví a kultury a slovanských věrozvěstů 
Cyrila a Metoděje, koncert Mladé talenty, společenský večer na Den 
nezávislosti Bulharska, Den národních obrozenců, Nikulden, Vánoce. 
Náklady na kancelářské potřeby, nájemné, přepravu osob, 
propagaci, poštovné, telefon, ubytování mimopražských účinkujících, 
OON-odměny koordinátorů a organizátorů. 30 000 

M
aď

ař
i 

Spolek Iglice Egylet 

Zpřístupnění maďarského jazyka a kultury dětem příslušníků 
maďarské menšiny včetně dětí ze smíšených česko-maďarských 
rodin - herny (4 skupiny pro batolata a předškoláky), hravá výuka 
maďarského jazyka (děti dle věku 6-8 a 9-13 let), divadelní 
představení, dílny, letní tábory v Maďarsku i Čechách zaměřené 
na lidové písně, tance a řemesla, projektové víkendy (poznávání 
a zachování lidových tradic), účast na akcích pro prezentaci 
národnostních menšin, výuka lidových tanců pro děti od 5 let, 
skautský oddíl, výuka lidové hudby pro všechny věkové 
kategorie, jednorázové akce - koncerty, loutkové představení, 
dílny (velikonoční, vánoční a divadelní), Maďarský divadelní 
festival. Náklady na OON - honoráře a služby k zajištění Festivalu 
maďarského divadla - Divadlo Na Zábradlí a projektového 
víkendu - vystoupení hudební skupiny.  20 000 
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M
aď

ař
i 

Svaz Maďarů základní organizace 
Praha 

Výuka tance, workshopy, společenské akce - taneční skupina 
Nyitnikék-pravidelná taneční výuka (studenti, dospělí - 2x týdně, děti-
spolupráce s OS Iglice, 1x týdně), organizační zajištění „Tanečních 
domů“-výuka tanců formou tančírny s živou hudbou (5xročně)-
spolupráce s Cifra Mühel, Balassiho institutem v Praze, studentským 
kroužkem Endre Adyho, víkendové workshopy-představení kulturního 
dědictví vybraných regionů-5x ročně (spolupráce s folklorním 
souborem Szöttes a Bartók), vystoupení na festivalech, besedách 
a kulturních akcích (5x ročně). Náklady na kancelářské potřeby, 
výtvarné potřeby, kroje z regionu, propagaci, cestovní náklady-lektoři 
tance, workshopy a hudební kapela na „Taneční dům“, honoráře 
lektorům tance, honorář hudební kapele na "Taneční dům". 30 000 
Celoroční aktivity svazu OJ Praha, Dny maďarské kultury - akce 
sdružení zaměřené na významná jubilea osobností-přednáška 
o básníkovi Imre Papp, vzpomínková akce k výročí maďarské 
revoluce 1848, soutěž amatérských umělců z řad sdružení, pamětní 
den na počest maďarských vojáků padlých při obraně obce Zlatá 
Koruna (konec II.sv.války), výstava Lajose Luzsicza a výtvarnice 
Zsuzsa Lörincz, klubové večery, Dny maďarské kultury v rámci nichž 
se uskuteční vzpomínkový večer na revoluci 1956, přednáška 
o L. Kossuthovi, vystoupení souboru Várpalota, výstava I. Dúdora, 
literární večer k 150. výročí úmrtí dramatika I. Madáche, přednáška 
o spisovateli S. Márai. Náklady na nájemné, materiál (nespecifikováno), 
přepravu, cestovné, propagaci, poštovné, technické zabezpečení, 
ubytování, lektorská odměna, odměna pro umělce. 15 000 

Ně
m

ci
 

Kulturní sdružení občanů německé 
národnosti ČR 

Pravidelná setkávání členů základní organizace, přednášky, 
výstavy, besedy, tematické výlety - pravidelná měsíční setkávání 
členů sdružení, zájezdy za jinou základní organizací spojené 
s poznáním historie oblasti, výstavy, přednášky. Náklady na 
nájemné v DNM o.p.s., poplatky za telefon a poštovné, 
kancelářské potřeby, cestovní výdaje-tematické výlety. 10 000 

Po
lá

ci
 

Klub Polski v Praze 

Podpora činnosti sdružení Klub Polski v Praze (provoz kanceláře 
v DNM)-zajištění pravidelného otevřeného provozu-administrativní 
chod, vzdělávací činnost (výuka polského jazyka, dějin Polska pro 
děti ze smíšených polsko-českých rodin), kulturní akce, archivní 
činnost. Náklady na kancelářské potřeby, poštovné, telefon, fax, 
propagaci. 15 000 
Výstava „Veškerenstvo věcí“ 40 let sochařské tvorby E. Grosseové 
- příprava a realizace výstavy sochařské tvorby k retrospektivě 
40-leté umělecké práce E. Grosseové. Náklady na pronájem 
prostor, honoráře (kurátor, instalace, odborné hodnocení). 45 000 
Výstava: Klub Polski v Praze-historie ve fotografiích - zajištění 
výstavy fotografií z novodobé historie sdružení - mapuje 22 letou 
historii reaktivovaného Polského klubu. Náklady na přípravu textů 
a pozvánek, tisk a adjustace fotomateriálu, tisk pozvánek. 20 000 

Ro
m
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é 

 

ARA ART, o.s. 

Romská divadelní skupina ARA ART - Divadelní představení 
a diskuze - zajištění přípravy, zkoušek a realizace představení (8x). 
Náklady personální - režie, produkce, hudba, herci, náklady na 
kostýmy, rekvizity, pronájem prostor a zkušebny, doprava a jízdné. 40 000 

RomPraha 

(1) Akce pro neorganizované děti, mládež a dospělé - Celoroční 
činnost sdružení - kulturní, vzdělávací a propagační aktivity směřující 
k prezentaci romské kultury. Volnočasové aktivity pro romské děti 
a mládež (doučování pro žáky ZŠ a SŠ, přednášky, besedy, 
víkendové pobyty, letní tábory, exkurze), poradenství pro rodiny 
(oblast výchovy a vzdělávání, prohloubení komunikace s dítětem), 
kulturně-společenské aktivity, přednášky a besedy informující 
o životě a kultuře Romů. Náklady na kancelářské potřeby, odbornou 
literaturu, výtvarné potřeby, údržbu PC a webových stránek, doprava 
(letní tábor, víkendové pobyty, výlety), výrobu propagačních 
materiálů, telefon, internet, poštovné, vstupné (výlety, kino), 
ubytování a stravu na letní tábor a víkendové pobyty, bankovní 
poplatky, DPP účetní projektu, lektoři, přednášející a praktikanti. 70 000 
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R-Mosty 

Multižánrová oslava romského umění na Praze 3 - akce k výročí 
úmrtí významného romského hudebníka Django Reinhardta - 
prezentace tradiční romské hudby, ale i mladé generace 
kombinující tradiční romskou hudbu s jazzem a hip hopem, 
výstava romských výtvarníků, prezentace současných romských 
literátů, prezentace uměleckého řemesla. Náklady na honoráře 
umělcům (včetně cestovného a režijních nákladů), výtvarným 
a literárním umělcům, kancelářské potřeby (tonery, papír, lamino, 
tisk), DPP - projektoví pracovníci, pronájem prostor s ozvučením 
a produkčním servisem, DPP koordinátor akce. 70 000 

Čhavorikano Luma – Kroužek her 
a nápadů 

Nabídka volnočasových aktivit pro romské děti a mládež (2 x 
týdně) pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin, které žijí na 
Praze 13 (Velká Ohrada). Aktivity jsou zaměřené na tradiční, 
jazzovou a novodobou romskou hudbu, zpěv a tradiční romský 
tanec. Společná vystoupení na festivalech v Praze a Romských 
dnech v galerii u Zlatého Kohouta. Náklady na nájemné, přepravu 
osob a materiálu, pronájem zvukové techniky, zvukaře, pohoštění 
tradiční romské kuchyně, výtvarné a kancelářské potřeby, 
odměnu účinkujícím. 30 000 

Romano džaniben  

Dějiny Romů ve výuce 2014 - tvorba internetové učebnice pro 
pedagogy (2. stupeň ZŠ a SŠ) a žáky, dílny pro žáky a studenty 
v Praze. Přístup k didaktickým materiálům k romské historii 
využitelných v běžné výuce na webových stránkách. Semináře 
pro pražské pedagogy k využívání uvedených materiálů 
(minimálně 15 pedagogů). Tvůrčí dílny interkulturní výchovy pro 
pražské žáky (minimálně pro 30 žáků). Náklady na osobní 
náklady - DPP, ostatní materiál (nespecifikováno) 
a nemateriálové - poštovné, honoráře, propagaci, administrativní 
poplatky (web. doména, bankovní poplatky atd.). 35 000 

Občanské sdružení SLOVO 21 

Světový romský festival Khamoro 2014 - 16. ročník festivalu - 
doprovodný a odborný program - defilé účinkujících, koncerty 
romské hudby (včetně koncertu na Náplavce), výstavy (včetně 
retrospektivy R. Dzurka), workshopy, dětský program, odborné 
semináře, školení a setkávání. Náklady na materiál (workshopy, 
dětský program, výstavy, veřejné sezení, odborný program), 
kancelářské potřeby, poštovné, telefon, fax, internet, nájem 
kanceláře - příprava akce (podíl), cestovné (účastníci semináře 
a mezinárodní etnomuzikologické konference, tvůrci workshopů, 
experti, setkání romské mládeže), ubytování, stravné, honoráře, 
propagaci a medializaci konference a doprovodných akcí, tisk, 
grafické řešení a distribuci propagačních materiálů konference 
a doprovodných akcí, techniku včetně pronájmu (tlumočení, 
osvětlení, zvuk, speciální techniku na workshopy, výstavu 
a divadlo), pronájem prostor (konference, workshopy, zábory 
exteriérů, místní poplatky, výstavní prostory, divadelní program 
pro děti), přepravu osob a materiálu - (MHD a taxi), OON 
(konference a doprovodné akce (koordinátoři, produkční, 
asistenti, pomocné práce), ostatní nemateriálové náklady 
(instalace a reinstalace výstavy, vernisáž, pojištění a ostrahu 
výstavy, sborník ze seminářů, občerstvení účinkujících street 
workshopů, pronájem rekvizit divadla, tlumočení, překlad, úpravu 
webových stránek, účetní, foto a video dokumentace, workshopy 
a veřejná vyprávění - stan, židle, plátno, technika na promítání, 
světlo, zvuk, energie a spec. efekty). 1 000 000 

Ru
sí

ni
 

Rusíni.cz-rusínská iniciativa v ČR 

Cestou tradice - přednášky, promítání, kulturní akce - rozvíjení 
kultury rusínské národnostní menšiny a posílení zájmu mladé 
generace Rusínů. Přednáška etnografa a folkloristy I. Čižmára 
a vystoupení folklorního souboru Skejušan, taneční vystoupení 
folklorního souboru Ruthenia, hudební vystoupení interpretky 
rusínských lidových písní A. Poráčové, vystoupení lidového 
vypravěče I. Laty. Náklady na DPP - honoráře účinkujících, 
cestovní náklady, ubytování, pronájem prostor (DNM). 40 000 
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Sdružení krajanů a přátel Ruské 
tradice v ČR 

Celoroční činnost dětského divadelního souboru Krásný sarafán - 
zajištění celoroční činnosti dětského divadelního studia - 
zaměřené na vzdělávací aktivity příslušníků ruské národnostní 
menšiny, zejména dětí školního věku (12-17 let), podpora 
znalosti a rozvoje spisovné ruštiny v prostředí ruské komunity, 
nastudování a uvedení ruské divadelní klasiky pod vedením 
zkušených divadelních pracovníků. Zkoušky souboru, příprava na 
představení nové hry a její uvedení na divadelní scéně. Náklady 
na kancelářské potřeby, materiál (nespecifikováno), nájemné, 
poštovné, telefon, fax, propagaci, honoráře, OON. 40 000 
Klubová a kulturně-společenská činnost ruské národnostní menšiny 
v DNM v roce 2014 - pravidelná setkání Klubu ruského 
nekomerčního filmu, Setkání umělců a spisovatelů s čtenáři 
a veřejností, činnost Ženského klubu sdružení Cennější než perla, 
prezentace občanských organizací a aktivit z prostředí ruské 
národnostní menšiny, činnost uměleckých, divadelních a zájmových 
kroužků v DNM. Náklady na kancelářské potřeby, materiál 
(nespecifikováno), nájemné, poštovné, telefon, fax, propagaci, 
honoráře, OON. 15 000 
Výstava v DNM věnovaná 100. výročí počátku 1. světové války, 
vzniku České družiny a Československých legií - klubová a kulturně-
společenská činnost, prezentace historických a archivních materiálů, 
besedy a setkání s historiky a dalšími odborníky k připomenutí 100. 
výročí počátku 1. sv. války, vzniku České družiny 
a Československých legií. Náklady na materiál (nespecifikováno), 
kancelářské potřeby, nájemné, poštovné, telefon, fax, propagaci, 
rámování a instalaci výstavy, honoráře, OON. 20 000 

Ře
ko

vé
 

Řecká obec Praha 

Dětský zájmový a taneční soubor - zajištění činnosti souboru - 
výuka řeckých písní, tanců, divadelní představení, výtvarné dílny, 
vystoupení souboru (např. na oslavě státního svátku Řecka, 
maškarní v DNM, oslava státního svátku Řecka). Náklady na 
nákup látek a ušití jednotného oblečení pro veřejná vystoupení, 
nákup materiálu pro výtvarnou dílnu, pronájem kuchyňky (pečení 
řeckého tradičního velikonočního a vánočního cukroví). 10 000 
Společenské večery při příležitosti oslav státních svátků Řecké 
republiky - zajištění tradičních společenských večerů k oslavám 
státních svátků Řecka - živá hudba kapely Akropolis a další 
účinkující, řecké písně a tance. Náklady na pronájem 
společenského sálu (2x). 20 000 
Pěvecký a taneční soubor Akropolis - vystoupení na oslavách 
státních svátků Řecka, účast na folklorních festivalech a jiných 
společenských akcích ( vystoupení na oslavách státních svátků 
Řecka, festivalu řeckých obcí v Ostravě, folklorním festivalu ve 
Strážnici), seminář výuky tanců a další vystoupení. Náklady na 
nákup krojů a pomůcek pro výuku tanců, pronájem zkušebny, 
údržba a přeprava krojů. 10 000 

Sl
ov

ác
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Dokumentační a muzejní středisko 
slovenské menšiny v ČR 

Slovenská historie a osobnosti k X.výročí DOMUS SM v ČR - 
dramatizované čtení, výstava, literární programy, divadelní hra. 
Literární programy věnované spisovateli J. Jesenskému, P.O. 
Hviezdoslavovi, D.Tatarkovi, J.G.Tajovskému, A. Bednárovi, 
R. Jašíkovi, překladatelce a publicistce Z. Jesenské, spisovatelce 
H. Zelinové, připomenou výročí vypuknutí 1. sv. války. Výstava 
Harumi Aoki&Tetsuo Aoki&Miro Pogran, nastudování hry 
Z. Štancelové. Náklady na kancelářské a výtvarné potřeby, 
telefon, pevnou linku v DNM, poštovné, ubytování, nájemné 
(galerie, sálu a kavárny), služby (výroba pozvánek a plakátů-
návrh, grafika, tisk, instalace a údržba antivirových programů 
v PC, údržba tiskárny), fakturace (režie a dramaturgie), DPP 
(účinkující, dokumentační činnost a fotografování), nákup knih. 30 000 
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Slovenské združenie Limbora 

Dětské soubory Limborka a Malá Limborka v roce 2014 - zajištění 
celoroční umělecké a režijní činnosti 2 dětských souborů-
Limborka (věk 10 -15 let) a Malá Limborka (věk 3 - 10 let) 
pravidelné nácviky a zajištění tradičních programů. Náklady na 
rekvizity, krojové součásti, nájemné, pronájmy (divadla a jiné 
prostory), propagaci, dokumentaci, elektřinu, služby - příprava 
programů a umělecká spolupráce.  20 000 
Limbora v roce 2014 - zajištění celoroční činnosti souboru a aktivit 
spojených s jeho činností. Nácviky (hudební, taneční a pěvecká 
složka), kursy, workshopy, práce s mládeží a dospělými, prezentace 
na veřejnosti. Náklady na služby, nájem a pronájmy (divadla a další 
prostory), rekvizity, regály, propagaci, dokumentaci, elektřinu, služby - 
umělecká spolupráce a příprava programů. 30 000 

Slovensko-česká společnost 

Slovenské a Česko-Slovenské dny v Praze a v ČR, jubilejní 70. 
výročí SNP a 69. výročí ukončení 2. světové války-Parník 2014 
(9. ročník - tradiční plavba lodí po Vltavě) - kulturně-společenská 
akce, kterou vyvrcholí Slovenské dny v Praze a ČR a připomenutí 
výročí SNP. Náklady na kancelářské potřeby, nájemné, poštovné, 
telefon, fax, cestovné, provozně-technické služby-ozvučení, 
osvětlení, zastřešení paluby a jiné, ubytování pro účinkující, 
propagaci, honoráře, ostatní osobní náklady, webové stránky. 50 000 

Slovenský literárny klub v ČR 

Jubilejní 10. literární soutěž Jána Kollára - zajištění literární 
soutěže pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, studenty středních 
a vysokých škol v ČR a mladé lidi do 26 let v oblasti literární 
tvorby ve slovenštině nebo se slovenskou tematikou. Výsledky 
soutěže budou slavnostně vyhlášeny v Nosticově paláci a vítězné 
práce jsou publikovány v literárním čtvrtletníku, česko-slovenské 
revue Zrkadlenie/Zrcadlení. Náklady na nájemné, cestovné 
včetně ubytování, propagaci (včetně tisku materiálů, plakátů 
a pozvánek), ozvučení a osvětlení, honoráře účinkujícím (hudba, 
spisovatelé - hosté). 15 000 
Kvarteto - komponované literárně-hudební večery k výročím 
nejvýznamnějších osobností slovenské literatury s přesahem 
v Česku (R. Chmel, J. Šebesta, S. Štepka, J.Silan) a za účasti 
významných literárních a hudebních hostů, divadelní představení. 
Náklady na nájemné, cestovné včetně ubytování, propagaci 
(včetně materiálů, plakátů a pozvánek), ozvučení a osvětlení, 
honoráře účinkujícím (hudba, spisovatelé-hosté). 20 000 

Sr
bo

vé
 

Džezva, občanské sdružení 

Srbský dětský klub a škola v Praze - dětský klub založen v roce 
2013 - plánováno otevření kanceláře v DNM o.p.s. s dětskou 
srbskou školní knihovnou a kurzy srbského jazyka, kultury - 
hudba a tanec zejména pro děti ze srbských a česko-srbských 
rodin v Praze. Realizace výstavy "Sarajevo před 100 lety" 
s důrazem na českou národnostní menšinu v Sarajevu před 
vypuknutím 1.sv.války. Náklady na pronájem prostor, nákup 
dětských knih v Srbsku, tisk výstavy Sarajevo před 100 lety 
a nákup rámů, pozvánky na výstavu - grafika a tisk, organizace 
dětského klubu, koncepce a výroba výstavy, práce kurátora 
výstavy. 10 000 

Srbské sdružení sv. Sáva 

Kulturní a společenské aktivity srbského sdružení sv. Sáva v roce 
2014 - výstavy (3x), básnické večery (3x), večer srbských 
aforistiků, 2 koncerty, promítání filmů o srbských lázních, 
historických památkách a turistických možnostech, setkání se 
spisovatelem M. Vitezovićem. Náklady na poštovné, telefon, 
materiálové (nespecifikováno), propagaci, plakáty, programy, 
pozvánky, tisk propagačních materiálů, služby - 
ozvučení,instalace výstavy, promítač a zvukař, honorář (koncert 
Trio Anima), OON. 25 000 
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Sdružení Ukrajinců a příznivců 
Ukrajiny 

Sbor sv. Vladimíra a spolková činnost SUPU - koncerty, přednášky, 
komponované programy, besídky pro děti, výstavy, workshopy, 
spolková činnost. Náklady na materiál - výtvarné potřeby, odborná 
literatura, notová dokumentace, fotomateriál, baterky, filmy, obaly na 
přenosný stojan, osvětlení not, obal a stojan na klávesy, technická 
přídavná zařízení, obaly na drobné hudební nástroje, obaly na noty 
a tištěnou prezentaci, tonery a papíry pro vlastní propagaci, CD, 
DVD, USB, kancelářské potřeby, jiné - rekvizity, květiny a dekorační 
výzdoba, nájemné zkušebny a sálů, poštovné, telefon, fax, cestovné 
(účinkující a hosté v rámci PID), propagaci, jiné provozní - ladění 
klavíru, opravy hudebních nástrojů, OON - odměna dirigentovi, 
drobné drnkací a dechové hudební nástroje, diktafon, ubytování 
(mimopražští účinkující a hosté), převoz techniky na území Prahy, 
oprava a běžná údržba kopírky, audiotechniky, fotoaparátu, a dalšího 
vybavení, čištění kostýmů, fotoslužby pro archivaci. 30 000 
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Info-dráček 

Vietnamský den v Praze - zajištění festivalu - prezentace 
vietnamské kultury, tradiční gastronomie, prezentace 
vietnamských umělců působících v ČR (obrazy a fotografie), 
hudební a taneční vystoupení, výstava fotografií z Vietnamu, 
workshopy (kaligrafie, výuka tance, balení závitků), přednášky 
a besedy, vietnamské dětské hry, vodní divadlo, promítání 
dokumentárních filmů, dále zajištění mediální kampaně 
provázející festival (2 měsíce před festivalem). Náklady na 
pronájem pódia, ozvučení a osvětlení (včetně instalace), 
pronájem stánků (prezentace gastronomie a kultury), pronájem 
a likvidace odpadkových košů, úklid, zábor prostranství, honoráře 
účinkujícím (zpěváci, hudebníci, tanečníci, vodní divadlo). 80 000 

Ži
dé

 

Židovská obec v Praze 

David Ashkenas: Fotografie - výstava fotografií v Jeruzalémské 
synagoze v Praze - jedná se o cyklus fotografií amerického 
fotografa D. Ashkenase, který zachycuje pražské židovské 
prostředí a život Čechů v něm. Náklady na grafické zpracování 
pozvánky a plakátu, velkoplošný tisk a laminace, instalaci 
výstavy, propagaci (tisk pozvánek, plakátů a letáků) a inzerci. 10 000 
Dětské divadlo Feigele - projekt na rok 2014 - divadelní 
představení a dětské programy na Židovské obci v Praze v rámci 
oslav židovských svátků. Představení mají převážně tematiku ze 
židovské historie či pohádky židovských autorů. Divadlo v r. 2014 
plánuje vystupovat na pražských školách a pro Českou bratrskou 
církev, v Židovské obci Praha, Domově sociální péče Hagibor 
a v Lauderových školách v Praze 2. Náklady na honoráře pro 
hostující herce a hudebníky, dárky a ceny pro děti, ozvučení sálu 
a osvětlení scény, výroba kulis, rekvizit a kostýmů, OON - vedení 
divadla a příprava představení, cestovné (doprava dětí po Praze), 
fotodokumentace (fotograf), poštovné. 15 000 
Chanuka a Purim - oslava židovských svátků v roce 2014; hudebně-
dramatické představení, komponovaný pořad na oslavu židovských 
svátků. Náklady na honoráře umělcům a hudební vystoupení. 20 000 
Káva o čtvrté - diskusní pořady s hosty, osvětová a vzdělávací 
přednáška - témata kultury, vědy a filozofie. Zaměřen zejména na 
seniory Židovské obce v Praze, kteří byli internováni v některém 
koncentračním táboře. V roce 2014 se uskuteční celkem 12 x. 
Náklady na odměnu moderátorovi. 15 000 
Třígenerační komunitní centrum v Domově sociální péče Hagibor 
- oslava svátku Purim 2014 - celodenní oslava svátku Purim v 
komunitním centru (akce společná pro děti, dospělé a seniory) - 
čtení Megily (uzpůsobeno pro nejmenší posluchače), zpěv 
typických písní, vystoupení klauna a divadelní představení 
s tematikou příběhu o Ester. Přehlídka masek a příprava 
Hamanových uší. Náklady na výzdobu, tematické občerstvení 
(Hamanovy uši), zapůjčení karnevalového kostýmu pro lektory, 
materiál (výroba masek), honoráře, výchovné a upomínkové 
předměty s tématem Purim (publikace pro děti a "Šlachmojnes" - 
balíčky s košer sladkostmi pro děti). 10 000 
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Ži
dé

 

Operace Ester 

Kulturně-společenská činnost se zaměřením na propagaci židovské 
kultury ve většinové společnosti - kulturně-společenská setkání, oslavy 
židovských svátků, 7. ročník festivalu Am Israel Chaj! -Izrael žije! 
(Terezín), hudební (koncert skupiny Ester, Menora) a divadelní 
vystoupení (divadla malých forem, židovští autoři či interpreti), výstavy 
(fotografie z cest po Izraeli) a přednášky (židovská kuchyně - 
přednáška o tradičních pokrmech s ochutnávkou), festival židovské 
hudby. Náklady na nájemné v DNM o.p.s., ozvučení sálu, vystupující 
umělce a přednášející, nákup drobného zboží spojeného s oslavami 
svátků, kancelářské potřeby, liturgické předměty a pomůcky, literaturu. 15 000 

Bejt Simcha 

EPES RARES - cyklus kulturně-společenských večerů. Kulturní setkání 
za účasti hosta - osobnosti z kulturní oblasti, autorská čtení, diskuse, 
vyprávění, přednášky. Součástí večera jsou hudební vystoupení. 
Projekt napomáhá zvyšovat povědomí o židovské kultuře. Speciální 
akce u příležitosti svátků Chanuka a Purim. Náklady na propagaci, 
pronájem prostor, pronájem video a audio techniky, honoráře. 20 000 

CCJW – Společnost židovských 
žen ČR 

From ROOT to FRUITS - od KOŘENŮ k PLODŮM-Jewish Women 
of Today - 22. ročník celosvětového setkání Mezinárodní rady 
židovských žen - v rámci setkání se uskuteční přednášky, 
workshopy, panely - diskusní fóra, tematické exkurze a filmová 
promítání s diskusí, zasedání organizačního výboru ICJW. Hlavní 
program bude doplněn kulturními bloky, společnou oslavou 
židovského svátku Šábes nebo vystoupením skupiny Mišpacha, 
Shirah atd. Témata řešená v rámci přednášek a workshopů budou - 
porovnání situace žen v ČR a jinde, výchova židovské mládeže, 
vzdělávání, tradiční židovská rodina současnosti, postavení moderní 
židovské ženy v dnešní společnosti, porovnání statusu ženy 
v různých zemích světa, diskuse k tématu obchod s lidmi 
a antisemitismus. Náklady na pronájem konferenčního sálu 
a technické zajištění - ozvučení, tlumočnické kabiny, plátno. 30 000 

Lu
žič

tí 
Sr

bo
vé

 

Společnost přátel Lužice 

Kulturní most mezi Prahou a srbskou Lužicí 2014 - spolkové 
přednášky a hudební vystoupení -koncert skupiny Wolbernosće 
(lidové písně lužickosrbské), vernisáž výstavy Marka Raba 
"Fidem" s hudebním vystoupením Měrćina Weclicha, intenzivní 
kurz lužické srbštiny, encyklopedie Lužickosrbský Lexikon, 
přednášky Slovanské Slezsko. Náklady na nájemné, inzerci, tisk 
pozvánek a grafiku, honoráře, cestovné a ubytování aktivních 
účastníků, kancelářské potřeby (příprava materiálů, výstavy). 45 000 

Dům národnostních menšin o.p.s. 

Aktivity DNM (veletrh Svět knihy, Muzejní noc a další) - 
administrativně-organizační podpora aktivit DNM o.p.s. 
a občanských sdružení národnostních menšin - zajištění účasti 
na veletrhu Svět knihy, účast na Muzejní noci, multikulturních 
akcích pořádaných jednotlivými MČ (např. Etnofest-Praha 9), 
Dnech židovské kultury v Praze, zajištění přednášek a filmových 
projekcí zejména pro děti a mládež. Náklady na pronájem stánku 
včetně dalších služeb, materiál k propagaci (letáky, tužky, 
upomínkové předměty), cestovné (doprava, stěhování exponátů), 
honoráře účinkujícím za doprovodné kulturní akce, OON (DPP 
a DPČ), technické zajištění pořadů, propagaci-Muzejní noc. 100 000 

Luka Praha 

Projekt třech výstav z cyklu Srbští malíři a Praha - příprava 
a realizace výstav srbských malířů B. Raduloviće, T. Švrakiće 
a P. Popoviće. Náklady na grafické zpracování archivních 
materiálů, design katalogu, letáků a pozvánek, tisk katalogu 
plakátů a pozvánek, výrobu archivních materiálů a fotografií, 
nákup rámů, zabalení obrazů a uložení do 2 art kontejneru, 
proclení, přepravu a pojištění na transport Sarajevo-Praha a zpět 
(3x), cestovné účinkujících (Sarajevo-Praha-Sarajevo), ubytování 
účinkujících, diety účinkujících, honorář pracovníka muzea 
(Umjetnička galerija BiH), dálniční poplatky, autor textu, fotografií 
a archivních materiálů. 100 000 

celkem 2 440 000 
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Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin 

organizace název projektu / anotace dotace (Kč) 

Dům národnostních menšin o.p.s. 

Chod Domu národnostních menšin, Knihovny a vzdělávacího 
centra Domu národnostních menšin - místa prezentace 
národnostních menšin v hl. m. Praze - administrativně-
organizační podpora včetně zajištění společných prostor pro 
realizaci projektů občanských sdružení národnostních menšin 
a DNM o.p.s. - zejména vzdělávacích a osvětových programů pro 
děti a mládež, výstav, koncertů, filmových projekcí, literárních 
čtení, divadelních představení, přednášek z historie 
národnostních menšin, besed, pravidelných zkoušek tanečních, 
divadelních a hudebních souborů, tvůrčích dílen a akcí pro děti 
(včetně oslav Mikuláše, Vánoc a Velikonoc) atd. Dále činnosti 
Knihovny a vzdělávacího centra DNM o.p.s. Náklady na 
kancelářské potřeby, čistící a hygienické potřeby, drobný 
majetek, knižní fond do knihovny, poštovné, telefon, fax, GSM, 
propagaci (PIS, časopis, překlady), účetní a auditorské služby, 
opravy a udržování, SW služby, správa webu, technické zajištění 
pořadů, OON (DPP) - včetně Knihovny a vzdělávacího centra 
DNM o.p.s., odpis majetku. 300 000 
Chod DNM, Knihovny a vzdělávacího centra DNM - místa 
prezentace národnostních menšin v hl. m. Praze - 
administrativně-organizační podpora včetně zajištění společných 
prostor pro realizaci projektů občanských sdružení národnostních 
menšin a DNM - zejména vzdělávacích a osvětových programů 
pro děti a mládež, výstav, koncertů, filmových projekcí, literárních 
čtení, divadelních představení, přednášek z historie 
národnostních menšin, besed, pravidelných zkoušek tanečních, 
divadelních a hudebních souborů, tvůrčích dílen a akcí pro děti 
(včetně oslav Mikuláše, Vánoc a Velikonoc) atd. Dále činnosti 
Knihovny a vzdělávacího centra DNM. Náklady na kancelářské 
potřeby, čistící a hygienické potřeby, drobný majetek, knižní fond 
do knihovny, poštovné, telefon, fax, GSM, propagaci (PIS, 
časopis, překlady), účetní a auditorské služby, opravy 
a udržování, SW služby, správa webu, technické zajištění 
pořadů, OON (DPP) - včetně Knihovny a vzdělávacího centra 
DNM, odpis majetku. 889 000 
Chod kanceláří národnostních menšin v Domě národnostních 
menšin (energie a služby) - zajištění celoročního chodu kanceláří 
národnostních menšin pro činnost jednotlivých sdružení, která se 
věnují kulturní, vzdělávací, osvětové a publikační činnosti. 
Náklady na elektřinu, vodné a stočné, úklid, výtah, teplo a TUV, 
odpad, ISDN (internet a Wi-Fi). 850 000 

Etnická asociace Etnica 

Praha srdce národů 2014 - 16. ročník mezinárodního festivalu 
národů, národnostních menšin a etnik (26.5.-2.6.2014) - v rámci 
programu vystoupí 500 účinkujících. V rámci akce se uskuteční 
odborné semináře pro veřejnost, výchovné koncerty pro školy, 
prezentace lidové tvorby a řemesel, koncerty. Náklady na 
pronájem, ubytování a stravné pro účinkující, propagaci, 
technické služby a produkční náklady. 1 000 000 

celkem 3 039 000 
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Program č. 2 - Publikační činnost související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze 
národnostní 

menšina organizace název projektu / anotace dotace (Kč) 
Bě

lo
ru

so
vé

  

Občanské sdružení Pahonia 

Překlad z běloruštiny a vydání knihy Pavla Sieviarynce „Miluji 
Bělorusko“ - vydání (včetně překladu) knihy, která je již využívána 
v originále v běloruské nedělní škole i při programech pro 
běloruskou menšinu. Projekt zaměřen na možnost využití knihy 
jako pomůcky i pro české návštěvníky programů. Kniha formou 
200 esejí představuje Bělorusko. Náklady na honorář za překlad, 
přípravu fotografií, vytvoření poznámkového aparátu, jazykové 
korektury, redakční zpracování textu, grafickou úpravu a návrh 
obálky, sazbu, reprografie, tisk, vazbu. 50 000 

Ro
m

ov
é 

 

Romano džaniben 

Časopis Romano džaniben 2014 - příprava a vydání dvou čísel 
časopisu, příprava a realizace přednáškového a debatního cyklu - 8 
debatních večerů Romistické utopie. Náklady na kancelářské 
potřeby, nájemné, poštovné, telefon, fax, distribuci, sazbu, osvit, tisk 
časopisu, účetnictví, předtiskovou přípravu časopisu, korektury. 50 000 

Sl
ov

ác
i  

Dokumentační a muzejní středisko 
slovenské menšiny v ČR 

Pražské ozvěny-publikace o Slovácích v ČR se zřetelem k Praze - 
publikace komplexní historie Slováků v ČR a v Praze, jejich život 
v českých zemích (stěžejní roli sehrává Praha), příliv a odliv, práce 
pražských institucí, podmínky života Slováků, kteří po 2. sv. válce 
byli nastěhováni do míst, kde kdysi sídlili sudetští Němci. Publikace 
charakterizuje činnost pražských institucí v letech 1. republiky 
a v letech 1945 až po současnost (včetně úsilí pražských Slováků 
o naplnění slovenského spolkového života v Praze). Náklady na 
grafickou úpravu, tisk, korektury, anglické resumé - překlad, 
dopravné v rámci Prahy a balné. 20 000 

Slovenský evangelický církevní 
sbor v Praze 

Slovenský evangelický a.v. církevní sbor v Praze-Historie 
a současnost, reedice publikace, 2. doplněné vydání - cílem 
projektu je zajištění reedice druhého doplnění vydání původní 
publikace autora Pavla Haluky vydané k 60. výročí založení sboru. 
Autory reedice budou P. Haluka a M. Čop. Publikace pojednává 
o historii Kostela sv. Michala v Jirchářích, dále o historii založení 
Slovenského sboru v r. 1947, zachycuje značnou část duchovního 
i společenského života Slováků, evangelíků v Praze již od 18. 
století. Druhé vydání bude doplněno o současné aktivity sboru, 
o práci s dětmi a mládeží ve slovenském jazyce, o aktivitách 
podporujících udržování slovenského jazyka i slovenského 
povědomí v rámci slovenské menšiny v Praze i ČR. Náklady na 
přípravu nových textů, fotodokumentaci, korektury, grafickou 
úpravu, zlom publikace, tisk publikace, prezentaci, technické 
zajištění a publicitu projektu. 20 000 

Lužičtí 
Srbové Společnost přátel Lužice 

Lužickosrbské národní pohádky - vydání publikace sebraných 
pohádek Lužických Srbů (lužickosrbská literární tvorba pro děti ve 
20. letech). Náklady na ilustrace, redakční práce, cizojazyčné 
souhrny, korektury, recenzní posudky, sazba, příprava obálky - 
grafika, tiskové náklady (pevná vazba). 60 000 

celkem 200 000 

STŘEDOČESKÝ KRAJ
82

  

ÚSTECKÝ KRAJ  
Ani v roce 2014 se zvláštní dotační titul kraje pro financování nepodařilo prosadit. 

VYSOČINA 
83 

                                                 
82 Kraj podporuje projekty integrace romské komunity, aktivity ostatních národnostních menšin nejsou známy. 
83 V Kraji existují NNO, jež působí ve prospěch etnických menšin. Kraj podporuje síť registrovaných sociálních 
služeb (v roce 2014 částkou 9 574 186,- Kč). 
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ZLÍNSKÝ KRAJ 
84 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 
Rodičovské sdružení Na cestě Učit se a bavit se 44 000 
Sdružení SOS dětských vesniček 
Bystřice pod Hostýnem 

Podpora integrace dětí romské menšiny z Bystřice pod 
Hostýnem 

65 000 

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod Slunečník, větrník, měsíčník 65 000 
Diakonie ČCE Vsetín Muzika nás baví 50 000 
Charita Valašské Meziříčí Most mezi dítětem a školou 76 000 

celkem 300 000 

4. Jaké zkušenosti má kraj s implementací Evropské charty regionálních či menšinových jazyků? 85 

JIHOČESKÝ KRAJ 
V kraji nebyly zaznamenány problémy s právy vyplývajícími z Charty.  

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
V kraji není ve smyslu menšinového zákona užíváno dvojjazyčného označení. Ústav 
klasických studií Filozofické fakulty MU Brno i v roce 2013 uskutečňoval výuku novořečtiny 
a literatury ve všech 3 stupních (bakalářský, magisterský a doktorandský) pro celkem asi 50 
studentů. Kromě denního studia jsou organizovány také kursy řečtiny pro veřejnost. S výukou 
novořečtiny úzce souvisí činnost České společnosti novořeckých studií, rovněž se sídlem na 
Filozofické fakultě MU v Brně. Mezi její nejvýznamnější aktivity patří přednášky z oboru 
neogrecistiky a byzantologie, každoroční vydávání sborníku Neograeca Bohemica - 
překladatelské soutěže pro studenty a večery věnované řecké kinematografii. 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Otázkou Charty se kraj výslovně nezabýval a nebyl zaznamenán problém s právy z ní 
vyplývajícími. V kraji je nedostatek oficiálních tlumočníků zvláště v případě vietnamské 
menšiny, kde zpravidla jejich roli přebírá mladá generace. 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 
Kraj nerealizuje žádný z článku části III Charty. 

LIBERECKÝ KRAJ 
V kraji nebyl zaznamenán žádný problém s tímto právem a ani nebyl podán žádný podnět na 
řešení situace související s touto otázkou. 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
V roce 2014 byla implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 
zajišťována prostřednictvím dotačního programu Úřadu vlády České republiky 
vyhlašovaného na podporu implementace Charty. V minulém období Výbor realizoval 
semináře k problematice implementace Charty na území kraje, který byl určen pro starosty 
obcí a členy výborů pro národnostní menšiny obcí, na jejichž území k implementaci Charty 
dochází. V rámci těchto seminářů byla diskutována problematika naplňování závazků 
vyplývající z Charty na území kraje. 

PLZEŇSKÝ KRAJ 
Charta se na v kraji vztahuje na slovenštinu, romštinu a němčinu. Vzhledem k tomu, že se u 
všech národností a státních příslušností jedná o nízké počty, navíc cizinci ze Slovenska a SRN 
pobývají v kraji především z důvodů ekonomické migrace a nevystupují na území kraje jako 
menšina, nebyl důvod, aby se problematikou Charty v roce 2014 zabývaly orgány kraje. 

                                                 
84 Kraj uvádí kromě zmíněných projektů i podporu v socio-ekonomické oblasti. 
85 Zkušenosti nemá kraj Olomoucký, Pardubický, Vysočina a Zlínský. 
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HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA 
Na základě podpory rozšiřování a přijímání informací v jazyce národnostních menšin, mohou 
tyto ve městě a s jeho finanční podporou vydávat publikace, knihy (pro dospělé, děti 
a mládež) ve svém jazyce. Součástí grantového řízení je každoročně program, který je 
zaměřen speciálně na publikační činnost související se vztahem národnostních menšin 
k Praze. Význam této podpory je důležitý zejména z hlediska uchování a rozvoje jazyka 
národnostních menšin, ale je také cenným zdrojem pro oblast multikulturní výchovy 
a umožňuje bližší seznámení majoritní společnosti s otázkami národnostních menšin.  

STŘEDOČESKÝ KRAJ  
Žádný z menšinových jazyků na území kraje, nelze definovat ve smyslu čl. l Charty, tj. jako 
jazyk ve smyslu užšího územního vymezení, kde je vyjadřovacím prostředkem takového 
počtu osob, který by přijetí různých ochranných a podpůrných opatření opodstatňoval 

ÚSTECKÝ KRAJ 
Žádnými zástupci organizací národnostních menšin v kraji není požadováno, aby ve správním 
řízení ve smyslu § 25 odst. 4 Správního řádu byl pořizován úřední překlad do některého 
z jejich jazyků. Důvodem je fakt, že všichni potvrdili používání češtiny jako úředního jazyka 
jako bezproblémové.  

ZLÍNSKÝ KRAJ 
V kraji s touto problematikou zatím nejsou žádné zkušenosti. Každoročně vyhlašovaný 
dotační program Radou je rozesílán na obce s rozšířenou působností na vědomí. K dnešnímu 
dni se do tohoto programu nikdo nepřihlásil. 



Příloha 2 

Dotační program podpory implementace Evropské charty regionálních či menšinových 
jazyků 2014 – přehled projektů 

tematický 
okruh/jazyk 

žadatel 
organizační 

forma 
projekt dotace (Kč) 

A/rom Nová škola, o.p.s. o.p.s. Romano suno 2014 310 000 

A/více „Občanské sdružení 
Zaedno” spolek 

Kamarádi, celoroční vzdělávací aktivity 
pro děti a mládež z národnostních 
menšin 60 000 

A/slo „Slovensko-česká 
společnost” spolek 

Rozumíme si - o toleranci a poznávání 
Slovenština pro veřejnost (jubilejní 5. 
ročník) 60 000 

A/slo 
BONA FIDE spolek 

Pohádečko moje - Rozprávočka moja 60 000 
A/slo SLOVENSKÁ MOZAIKA 201 000 
A/rom KHER spolek Číst, abychom porozuměli 196 000 

A/pol Polský kulturně-
osvětový svaz v 
České republice z.s. 

spolek 

Přednáškové aktivity Mezigenerační 
regionální univerzity (MUR) 51 000 

A/pol Vydání sborníků přednášek: Scriptum 
MUR Vol. V - ediční činnost 51 000 

A/rom Pražská společnost 
bloumající veřejnosti spolek Roma Big Top - Romaňi cerha - Romský 

stan 260 000 

A/slo Slovenské združenie 
Limbora (SZ Limbora) spolek Slovenčina moja, krásne zvuky máš 

72 000 
A/slo Slovensko-český klub spolek Rozumiete správne po slovensky? 150 000 

A/rom 
Univerzita Karlova v 
Praze, Filozofická 
fakulta 

veřejná vysoká 
škola 

Translatologické workshopy - Podpora 
romštiny prostřednictvím rozvoje 
jazykové a translatologické kompetence 
překladatelů 219 000 

celkem 1 690 000 
 
 
Vymezení programu: 

A) Vzdělávací aktivity 

B) Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků 

C) Podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích 

 



Příloha 3 

Seznam podpořených projektů v Dotačním programu na podporu vzdělávání v jazycích 
národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2014 

organizace právní forma projekt dotace (Kč) 

Ústav pro soudobé dějiny 
Akademie věd České republiky 

v. v. i. Národnostní menšiny, multikulturní výchova a lidská 
práva 163 000 

Sdružení přátel polské knihy o. s. S knihou na cestách 2014 104 000 

Občanské sdružení Zaedno o. s. Kamarádi, celoroční vzdělávací aktivity pro děti a mládež 
z národnostních menšin 500 000 

Líšeň o. s., o. s. Konečné řešení a současná Evropa 134 000 
Fakultní ZŠ Pedagogické 
fakulty UK Praha 13 

p. o. Multikulturní škola 72 000 

Člověk v tísni o. p. s. Dialogem k respektu - víceúrovňový vzdělávací program 
podporující rozvoj dialogu ve škole i o škole 1 500 000 

Židovské muzeum v Praze 

zájmové 
sdružení 
právn. 
osob 

ŽIDÉ, DĚJINY A KULTURA 238 000 

Slovenský literárny klub v ČR o. s. Literární soutěž Jána Kollára (jubilejní 10. ročník) 204 000 
Dokumentační a muzejní 
středisko slovenské menšiny 
v ČR 

o. s. Blízcí nejen jazykem/Blízki nielen jazykom 190 000 

Ukrajinská iniciativa v České 
republice 

o. s. Dětský klub Smoloskyp 2014 280 000 

Spolek Iglice o. s. 
Zpřístupnění maďarského jazyka a maďarské kultury 
dětem příslušníků maďarské menšiny včetně dětí ze 
smíšených česko-maďarských rodin 

410 000 

NESEHNUTÍ Brno o. s. Zábavným vzděláváním proti diskriminaci a xenofobii 450 000 
Sdružení Židovských 
odbojářů a vojáků v Praze 

o. s. Výstava „Židé v boji a v odboji“ na školách 40 000 

KHER o. s. o. s. Inkluze nebolí II. 124 000 
Živá paměť o. p. s. Zmizelí Romové a Romové dnes 300 000 
ZŠ a MŠ, Szkoła 
Podstawowa, Przedszkole 
Košařiska 

p. o. 
Mladý žurnalista „Młody dziennikarz“ aneb učme mladou 
generaci polské národnostní menšiny publikovat 
informace v mateřském jazyce 

40 000 

Sdružení D, Olomouc o. s. Interaktivní prožitkové programy Multikulturní výchovy na 
školách 2. a 3. stupně v Olomouckém kraji 206 000 

Památník Lidice p. o. MK Mezinárodní vědomostní soutěž pro mládež „Lidice pro 
21. století“ 350 000 

PIRIN o. s. Výuka bulharských lidových tanců a písní 62 000 
Památník Terezín p. o. MK Semináře pro pedagogy k výuce o holocaustu 1 475 000 

R-Mosty o. s. 
Metodická a informační podpora pedagogů, kteří se 
setkávají se sociokulturními specifiky romských žáků, 
formou akreditovaného semináře 

400 000 

Židovská obec v Praze (ŽOP) o. s. Rok s tradicemi našich předků 100 000 

ZŠ a MŠ s polským jazykem 
vyučovacím 

p. o. 
XXXII Igrzyska Lekkoatletyczne Uczniów Szkół Polskich 
w Republice Czeskiej- XXXII. Atletické hry žáků polských 
škol v České republice – projektový den 

99 000 

SŠ obchodu, řemesel, služeb 
a ZŠ, Ústí nad Labem 

p. o. Poznáním k přátelství – projekt multikulturní výchovy na 
ZŠ a SŠ č. 2 153 000 

ZŠ Kojetín p. o. Nechceme stát stranou 2 54 000 
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Romano džaniben o. s. Dějiny Romů ve výuce 2014 158 000 
Sdružení občanů chorvatské 
národnosti v ČR 

o. s. Rozšíření Slovníku Moravské Chorvatštiny o užití slov ve 
větách 150 000 

Terezínská iniciativa mezinár. 
sdružení Vzdělávací zájezdy českých škol do Památníku Terezín 700 000 

SDRUŽENÍ KRAJANŮ A 
PŘÁTEL RUSKÉ TRADICE V 
ČR (RUSKÁ TRADICE, o.s.) 

o. s. SLOVO NAŠIM DĚTJAM - příloha časopisu Russkoje 
slovo 100 000 

Pevnost - České centrum 
znakového jazyka 

o. s. KULTURA NESLYŠÍCÍCH 2014 293 000 

Diecézní charita Brno 
Evidovaná 
právnická 

osoba 
EXRAN IV 250 000 

PAHONIA o. s. Běloruská víkendová základní škola v Praze 66 000 

Oberig o. s. Interkulturní dialog ve škole 227 000 

Česká škola bez hranic o. s. Osudy Čechů v zahraničí v kontextu významných 
dějinných událostí 20. století 200 000 

Institut Terezínské iniciativy o. p. s 
Židovská škola v Jáchymově ulici – multikulturní 
zkušenost předválečného Československa jako zdroj 
výchovy v 21. století 

500 000 

Základní škola Litomyšl p. o. Žijeme tu společně III 79 000 
ZŠ H. Sienkiewicze s polským 
jazykem vyučovacím 

p. o. Demokratická škola aneb Školní parlament a třídnické 
hodiny v životě školy. 90 000 

Židovská liberální unie 
v České republice 

o. s. Kontinuita židovské menšiny v České republice po 
holocaustu a po r.1948 150 000 

1. ZŠ Rakovník p. o. Cizinci. Klapka. Jedem. 100 000 
ZŠ Vsetín p. o. Čtení čtení, nad něj není … nekončíme 49 000 

Asociace řeckých obcí o. s. Výuka řeckého jazyka dětí a mládeže, příslušníků řecké 
národnostní menšiny v ČR 332 000 

ZŠ Němčice nad Hanou p. o. Pestrobarevný svět 85 000 

Spolek Nicholase Wintona o. s. Vzdělávací projekt pro základní a střední školy 
„NICKYHO RODINA – Cesta bez návratu“ 500 000 

ZŠ a MŠ s polským jazykem 
vyučovacím – Szkoła 
Podstawowa i Przedszkole 

p. o. Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb 
„Výpravy za poznáním Těšínského Slezska“ 80 000 

Lyceum Řekyň v České republice o. s. Výuka řeckých tanců a hudební výchova 350 000 
Dokumenty, mládež & 
společnost, o. s. 

o. s. Dokument Zmizelí sousedé v českých školách - II. část 475 000 

ZŠ Praha 3, Havlíčkovo nám. p. o. Chceme žít spolu 300 000 
Kongres Poláků v České 
republice 

o. s. Zelená škola nad Baltem - Podpora vzdělávání žáků 
7. tříd polských menšinových škol v přirozeném prostředí 310 000 

SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou p. o. Společně se učit - společně žít 46 000 
BONA FIDE o. s. Pohádečko moje - Rozprávočka moja 100 000 
Etnická asociace ETNICA o. s. Škola oživených tradic 250 000 
Collegium Bohemicum, o. p. s. o. p. s. Po stopách německojazyčné menšiny 450 000 
ZŠ Meteorologická p. o. Kurzy vietnamštiny 70 000 
ZŠ Mníšek pod Brdy p. o. „Jeden za všechny, všichni za jednoho.“ 120 000 
EUROTOPIA Opava o. p. s Výchovou k toleranci 248 000 
Slovenské združenie LIMBORA o. s. Škola ozvěn domova 300 000 
ZŠ a MŠ Litvínov-Janov p. o. Svět pro všechny – místo pro život 253 000 

celkem 15 029 000 
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Příloha 4 

Ministerstvo kultury - Dota ční program na podporu kulturních aktivit p říslušníků 
národnostních menšin v roce 2014 

organizace, místo projekt dotace (Kč) 
běloruská 

Pahonia, Praha Pořádání kulturních, osvětových a společenských akcí 100 000 
bulharská 

Pirin, Brno Uchování bulharských lidových tradic a tanců 52 000 

Vazraždane, Praha 
Dny bulharské kultury 89 000 
Klub Vazraždane 90 000 

chorvatská 
Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR, 
Jevišovka 

Dokumentace chorvatské národnostní menšiny v České republice 170 000 
23. chorvatský kulturní den v Jevišovce (kiritof) 180 000 

maďarská 

Svaz Maďarů žijících v českých zemích, 
Praha 

Dny maďarské kultury – prezentace a šíření maďarské 
kultury v českém prostředí 231 000 

Kulturní, informační a dokumentační činnost maďarské 
menšiny v ČR 700 000 

německá 

Kulturní sdružení občanů německé 
národnosti, Praha 

Kulturní, dokumentační a informační činnost celostátního 
spolku německé menšiny v ČR 60 000 

Kulturní sdružení občanů německé národnosti Kraslice a 
Heimatchor 30 000 

Sdružení Němců – regionální skupina 
Hřebečsko, Moravská Třebová Hřebečské přástky - 20. ročník Dnů česko – německé kultury  73 000 

Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku, Praha Velké kulturní setkání německé menšiny 2014  260 000 

Svaz Němců – region Chebsko, Cheb Vandrující Chebští muzikanti 22 000 

polská 

GÓROLE, folklorní soubor, Mosty u 
Jablunkova 

Mezinárodní přehlídka lidových kapel a folklorních souborů 
2014 55 000 

Přehlídka amatérských divadelních souborů hrajících 
nářečím 15 000 

Kongres Poláků v České republice, Český 
Těšín 

Dokumentační centrum Kongresu Poláků v ČR 300 000 

Takoví jsme 2014 320 000 

Občanské sdružení uměleckých a zájmových 
aktivit, Třinec Podpora činnosti Polského pěveckého souboru HUTNIK 53 000 

Polské pěvecké sdružení Collegium 
Canticorum, Český Těšín Rozvoj umění sborového zpěvu 30 000 

Polský kulturně - osvětový svaz v ČR, Český 
Těšín 

Kulturně společenské aktivity Polského kulturně osvětového 
svazu v ČR 700 000 

Sdružení polské mládeže v ČR, Český Těšín 
Dny studentské kultury 30 000 

INDEPENDENT.PL – setkání s polskou nezávislou kulturou 27 000 

Sdružení přátel polské knihy, Český Těšín 
Já čtu tobě a ty mně/ Ja czytam tobie a ty mnie  10 000 

Výstava polské knihy 2014 44 000 

romská 

Slovo 21, z. s., Praha Světový romský festival KHAMORO 2014 900 000 

rusínská 

Folklorní soubor Skejušan, Chomutov Zájmové kulturní – mimoumělecké aktivity. Návrat ke 
kořenům 29 414 

Rusíni.cz – rusínská iniciativa v ČR, Praha Rusíni – O Nás s Vámi 27 640 
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ruská 

Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice v ČR, 
(Ruská tradice, o. s.), Praha Kulturně - společenská činnost Ruské tradice v roce 2014 215 000 

řecká 
Asociace řeckých obcí v České republice, 
Krnov Kulturní činnost řecké menšiny v ČR 670 000 

Lyceum Řekyň v ČR, Brno Zachování a rozvoj kultury řecké menšiny v ČR 130 000 

slovenská 

Dokumentační a muzejní středisko slovenské 
menšiny v ČR, Praha 

Slovenská historie a osobnosti k X. výročí vzniku DOMUS 
SM v ČR 93 000 

Folklorní sdružení PÚČIK, Brno 
Taneční dílna slovenských lidových tanců 40 000 

Tradície a zvyky slovenského ľudu uchované v ľudových 
piesňach a tancoch 40 000 

Folklorní soubor Šarvanci, Praha 
Folklorní večery pro veřejnost 60 000 

Pravidelná činnost souboru v roce 2014 80 000 

Jánošíkov dukát, občanské sdružení, Brno Medzinárodný festival slovenského folklóru v ČR – 
Jánošíkov dukát 2014 130 000 

Obec Slovákov v Českej republike, Praha Cena Mateja Hrebendu 2014 15 000 

Slovenské sdružení Limbora,Praha 
Dětské soubory Limborka a Malá Limborka v roce 2014 80 000 

Slovenské sdružení Limbora v roce 2014 130 000 

Slovensko – česká společnost, Praha Dny kultury slovenské menšiny v ČR v roce 2014 70 000 

Slovensko - český klub, Praha 
Dni slovenskej kultúry po Českej republike 110 000 

Komplexný program kultúrnych aktivit slovenskej 
národnostnej menšiny v ČR 105 000 

Slovenský literární klub v ČR, Praha 
Kvarteto 55 000 

Živá dielňa slovenských spisovateľov 50 000 

ukrajinská 

Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny, 
Praha 

Sbor sv. Vladimíra 80 000 

Spolková a osvětová činnost SUPU 50 000 

Ukrajinská iniciativa v České republice, Praha Dny ukrajinské kultury v ČR 2014 150 000 

vietnamská 

INFO-DRÁČEK, Praha Dny vietnamské kultury 130 000 

Nguyen Thanh Son – Hudební skupina, 
Varnsdorf 

Klub Sonca – podpora a výuka vietnamské národní hudby a 
tance 60 000 

ostatní + multietnické 

BONA FIDE, Praha Rozprávky 150 000 

Etnická asociace ETNICA, Praha  Praha srdce národů  210 000 

Matice slezská, Opava 45. slezské dny 50 000 
Sdružení členů a přátel FS Jackové, 
Jablunkov XVI. ročník mezinárodního folklorního festivalu  39 637 

Židovská liberální unie v ČR, Praha Židovské svátky a tradice 28 000 
CCJW – Společnost židovských žen ČR, 
Praha From ROOT to FRUITS - od KOŘENŮ k PLODŮM 100 000 

Slovensko – český klub Otváracia výstava sôch Ondreja Zimku v priestoroch 
Slovenského domu v Prahe a v uliciach Prahy 120 000 

jiné subjekty (předkladatelem není spolek) 

Dům kultury města Orlové, p. o., Orlová VIII. festival národnostních kultur v Orlové 45 000 
Turistické informační centrum města Brna, 
Brno Babylonfest 2014 23 868 

celkem 7 907 559 



3 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další dotace národnostním menšinám poskytnuté odborem regionální a národnostní 
kultury v roce 2014 

Ve výběrovém dotačním řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních 
uměleckých aktivit byla poskytnuta dotace jednomu spolku ve výši 15 000,- Kč. 

předkladatel, místo projekt dotace (Kč) 
Polské umělecké sdružení Ars Musica, 
Český Těšín 

Polsko / Wroclaw, 4. mezinárodní soutěž „Vratislavia 
Sacra“ 15 000 

V dotačním programu Podpora regionálních kulturních tradic byla poskytnuta dotace jednomu 
spolku ve výši 70 000,- Kč. 

předkladatel, místo projekt dotace (Kč) 

Česká asociace rusistů, Praha Čeští hudebníci v Rusku - jubilea významných osobností - 
250, 150 a 100 let 70 000 

Ve výběrovém dotačním řízení na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit byla 
poskytnuta dotace jednomu spolku ve výši 60 000,- Kč. 

předkladatel, místo projekt dotace (Kč) 
Česká asociace rusistů, Praha Festival ARS POETICA 60 000 

 



1 
 

Příloha 5 

Ministerstvo kultury - Projekty s tematikou národnostních menšin dotované v dalších 
oblastech v roce 2014 

○ Odbor umění, oddělení literatury a knihoven 

žadatel projekt dotace (Kč) anotace 

Obec Mosty 
u Jablunkova 

Nákup knihovního fondu 
pro polskou národnostní 
menšinu 

5 000 

Místní knihovna v Mostech u Jablunkova má dlouholetou 
tradici v práci s národnostními menšinami a v roce 2014 
opětovně nakoupila knihovní fond pro polskou národnostní 
menšinu za účelem rozšíření stávající nabídky. 

Městská 
knihovna 
Louny 

Světové dny v knihovně 35 000 

Cílem projektu je zpřístupnění českého společenského 
a kulturního života cizincům žijícím v Lounech a blízkém 
regionu. Otevřít pro ně prostory knihovny a pomoci tak při 
jejich vzdělávání.  

Městská 
knihovna 
Český Těšín 

Podpora národnostních 
menšin na Těšínsku 
a v Chorvatsku a spolupráce 
s partnerskými knihovnami 
zahraničí 

10 000 

Městská knihovna Český Těšín se dlouhodobě věnuje práci 
s národnostními menšinami - polskou menšinou na 
Těšínsku a českou menšinou v Chorvatsku. Spolupracuje 
s partnerskými knihovnami v Polsku, Slovensku a 
Chorvatsku.  

Městská 
knihovna 
Česká Lípa, 
p. o. 

Nákup knihovního fondu 
pro národnostní menšiny v 
Městské knihovně Česká 
Lípa s důrazem na 
literaturu v německém 
jazyce 

6 000 

Podle posledního sčítání lidu v roce 2011 představuje 
německá národnostní menšina druhou nejpočetnější 
národnostní skupinu v okrese Česká Lípa i v samotné 
České Lípě.  

Regionální 
knihovna 
Karviná 

Podpoření multikulturních 
aktivit Střediska polské 
literatury Regionální 
knihovny Karviná 

15 000 

Středisko polské literatury Regionální knihovny Karviná 
zajišťuje poskytování informačních služeb pro obyvatele 
regionu Těšínské Slezsko. Působnost střediska je 
opodstatněna metodickou pomocí pro polská oddělení 
knihoven v regionu. 

ZŠ a MŠ 
Stonava 

Nákup knihovního fondu 
pro nejmenší polské 
čtenáře v Místní knihovně 
Stonava 

10 000 

Nákup knih pro polskou národnostní menšinu za účelem 
obnovení a doplnění knihovního fondu se zaměřením na 
literaturu pro nejmenší (předškoláky a 1. stupeň), 
aktualizace fondu naučné literatury a zpestření nabídky pro 
členy Klubu přátel knihy (Klub Przyjaciół Książki). 

celkem 81 000  

○ Odbor církví 

příjemce název projektu dotace (Kč) anotace 
Federace 
židovských 
obcí v ČR, 
Praha 

Koncert ke Dni památky 
obětí holocaustu 
v Senátu, připomínka 
významného dne 

50 000 Slavnostní shromáždění u příležitosti Dne památky obětí 
holocaustu a současně významného dne ČR, s mnoha 
těmi, kteří přežili holocaust, se zástupci institucí 
a organizací ČR a s mezinárodní účastí. Koncert v Senátu.  

Židovská 
obec v Praze 

Cyklus varhanních 
koncertů v Jeruzalémské 
synagoze – 2. ročník  

36 000 Pravidelné koncerty sólové varhanní hudby, jednou 
měsíčně od dubna do října, v Jeruzalémské synagoze 
v Praze, bez vstupného. 

„David Aschkenas: 
Fotografie“ Výstava 
fotografií v Jeruzalémské 
synagoze 

24 000  Cyklus fotografií zachycuje zátiší pražského židovského 
prostředí i život v něm. Autorem - David Aschkenas. 

Židovská 
obec Teplice 

600 let Židů v Teplicích 100 000 Připomínka židovského osídlení města Teplice řadou akcí: 
mezinárodní konference, setkání rodáků, seminář, 
výstavy, koncert, vydání knihy o židovské komunitě v 
Teplicích. 
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Židovská 
obec Liberec 

Koncert k Evropskému 
dni židovské kultury 

16 000 Židovská obec Liberec pořádá koncerty hudby židovských 
autorů u příležitosti Evropského dne židovské kultury. 

Sion - Nová 
generace, 
Hradec 
Králové 

Dny pro Izrael 10 000 Pravidelná akce směřující ke zvýšení informovanosti o 
státu Izrael, jeho historii a současnosti, o židovské kultuře. 

ICEJ, 
Mezinárodní 
křesťanské 
velvyslanectví 
Jeruzalém, 
Praha 

Vrba-Wetzler Memorial 130 000 Založení tradice pochodů z Osvětimi do Žiliny po stopách 
Vrby a Wetzlera, židovských vězňů, kteří uprchli v roce 
1944 a přinesli světu zprávu o nacistickém vyhlazování. 

Společnost 
křesťanů a 
Židů, 
Praha 

Hudebně kulturní festival 
„Tichý hlas pro Svatou 
zemi“; Festival „Stánek 
míru - Sukat šalom“; 
Revue Společnosti 
křesťanů a Židů 

47 000 3 projekty zaměřené na vzájemné sbližování se a 
poznávání křesťanů a Židů. Revue Společnosti křesťanů 
a Židů - půlročník věnovaný tématům židovsko-
křesťanského dialogu.  

celkem 413 000  

○ Odbor výzkumu a vývoje 

Odbor výzkumu a vývoje ministerstva kultury na základě veřejné soutěže Programu 
aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) pro rok 2012 uzavřel 
v roce 2012 s příjemcem Univerzitou Karlovou v Praze, Právnickou fakultou smlouvu 
o poskytnutí účelové podpory na projekt s názvem Problémy právního postavení menšin 
v praxi a jejich dlouhodobý vývoj, Identifikační kód projektu: DF12P01OVV013. Projekt 
Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj, který byl podporován 
v roce 2013 částkou 2 292 tis. Kč (celková částka podpory do roku 2015 je 9 237 tis. Kč), 
vychází z priority 2.3 programu věnující se kultuře a kulturním tradicím národností a menšin 
v ČR. V rámci jeho řešení nebude přehlédnut ani nejnovější vývoj a vznik nových menšin 
přistěhovalectvím. Bude zkoumán historický vývoj a současnost, se zaměřením na právní 
aspekty při důrazu na sledování regionálních rozdílů. Vědecký výzkum bude propojen s praxí 
a předpokládají se oboustranné toky informací. Zapojení odborníci i studenti (nejčastěji oboru 
právo) totiž nejen budou poskytovat informace při přednáškách i konkrétní právní pomoci 
zájemcům (tzv. Street Law), ale současně je získávat při diskusích ale i ve formě jakési 
protislužby za poskytnuté právní rady. Zásadní roli hraje i využívání poznatků při vzdělávání 
a to nejen na vysokých školách, v rámci běžného či celoživotního studia či kurzů, ale 
i v dalších institucích. Důležité bude vytvoření odborných metodik jak pro výuku menšinové 
otázky, tak v ČR poněkud přehlížené Street Law, zejména pak příruček o právech menšin 
i mnohojazyčné přehledy o právu v ČR pro menšiny a přistěhovalce. Bližší informace 
projektu lze získat na DF12P01OVV013 Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich 
dlouhodobý vývoj.86 

Tento projekt je podporován bez vazeb na uvedená témata, zejména na dotační politiku 
resortu, tj. na podporu projektů na aktivitu národnostních menšin a na podporu integrace 
příslušníků romské menšiny v rámci dotačních programů. OVV s takovými dotačními tituly 
nedisponuje. 

○ Projekty s tematikou národnostních menšin dotované v oblasti kinematografie a médií 
v rámci programu Kulturních aktivit 

                                                 
86 http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=DF12P01OVV013 
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Festivaly v oblasti kinematografie a médií nejsou primárně zaměřeny na problematiku 
národnostních menšin, nicméně některé projekty se těmto otázkám významně věnují. 
Výjimkou v tomto ohledu je česko-polský projekt Kino na Granicy/Kino na Hranici, který se 
zaměřuje na kulturu obou národů a soužití národnostních menšin v obou zemích. Součástí 
festivalu jsou i slovenské a maďarské přehlídky. 

Podporovány jsou projekty zaměřené na dokumentární filmy (problematika národnostních 
menšin bývá jejich námětem), projekty, které seznamují s kulturními aktivitami národnostních 
menšin s vědomím, že poznání kultury a životního stylu národnostních menšin přispívá 
k lepšímu vzájemnému soužití.  

Významným projektem, podpořeným i v roce 2014, byl XV. ročník mezinárodního festivalu 
česko- německo-židovské kultury Devět bran 2014 (dotace 2 000 000,- Kč), podpořený již po 
dvanácté. 

Dalšími projekty, kde se často objevuje tematika národnostních menšin, jsou festivaly 
dokumentárních filmů. Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni realizovala 
16. mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, podpořený 
dotací 4 500 000,- Kč. 

Jihlavský spolek amatérských filmařů obdržel dotaci ve výši 3 500 000,- Kč na 
18. mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 2014.  

Další projekt, který stojí za zmínku je svým rozsahem ať do počtu diváků či do území, 
poměrně malý, tematicky je však zaměřený na národní kinematografii (Bardzo fajný festival 
v Praze). 
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Příloha 6 

Muzea a národnostní menšiny v roce 2014 

Činnost speciálně zaměřenou na národnostní menšiny vyvíjejí zejména tyto státní příspěvkové 
organizace v působnosti resortu kultury (Odbor muzeí a galerií): Muzeum romské kultury, 
Slezské zemské muzeum, Památník Terezín a Památník Lidice.  

○ Památník Lidice  

Památník Lidice, který je příspěvkovou organizací ministerstva kultury, spravuje v souladu 
s usnesením vlády ze dne 4. května 2009 Pietní místo v Letech u Písku. Jeho posláním je péče 
o uchování trvalé vzpomínky na utrpení Romů internovaných v bývalém cikánském táboře 
v Letech u Písku, včetně péče a úpravy pietního místa. Rok 2014 přinesl několik zajímavých 
akcí, podařilo se udržet návštěvnost památníku na srovnatelné úrovni jako v roce 2013.  

V Památníku Lety byla zahájena dne 24. března 2014 již pátá návštěvnická sezóna pod 
správou Památníku Lidice. Poprvé byla prodloužena provozní doba v Letech na celý rok. Na 
pietním území byl odhalen nový model letského tábora a v amfiteátru vysazeny dvě 
symbolické lípy, v Infocentru památníku Lety byla představena putovní výstava Pocta Marii 
Uchytilové a v kulturním domě v Letech kniha Přemysla Veverky Nelehká cesta za snem 
s doprovodným kulturním programem romské Etno kapely Roberta Kováče. 

Dne 12. května 2014 se uskutečnila vzpomínka na romské oběti z letského tábora na 
nouzovém pohřebišti v Letech u Písku. 

Dne 1. srpna 2014 se uskutečnila v Kulturním památníku Lety vzpomínková akce pod 
názvem Uctění obětí romského holocaustu a vzpomínka na zahájení a ukončení provozu 
cikánského tábora Lety. Památník Lidice z podnětu ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy pokračoval v činnosti Komise pro vybudování Památníku romského holocaustu 
v Hodoníně u Kunštátu, kde mohl prezentovat své dosavadní zkušenosti s vedením památníku 
v Letech, zaměřeného na historii romského holocaustu. 

V roce 2014 probíhala v Infocentru Památníku Lety další výstavní činnost. Konkrétně šlo 
o výstavu Humanita – Lidice. Ležáky. Lety, jejímiž autory jsou studenti Střední školy obchodu 
a služeb z Teplic.  

Památník Lidice taktéž v roce 2014 vyvíjel vzdělávací činnost (seminář pro pedagogy Tábory 
– nástroje persekuce), a také propagační činnost (například na celkem 8 veletrzích cestovního 
ruchu v ČR). 

○ Slezské zemské muzeum  

Problematikou národnostních menšin v českých zemích se dlouhodobě zabývalo někdejší 
pracoviště Slezského ústavu, jež patřilo v tomto výzkumném zaměření k předním institucím 
v republice. Na jeho tradice navazuje i dnešní Oddělení historického výzkumu Slezského 
zemského muzea. 

V roce 2014 byly jednou z priorit muzejního výzkumu závěrečné práce na dokončení projektu 
Grantové agentury ČR č. 409/09/0555 o obětech politické perzekuce v bývalém Sovětském 
svazu, jež pocházely z českých zemí, takže byla přednostně zkoumána především 
problematika české menšiny v bývalém SSSR. Např. s využitím ukrajinské odborné literatury 
a nově zpřístupněných materiálů v Archivu Bezpečnostní služby Ukrajiny, jež byly v červnu 
2014 v Kyjevě prostudovány, bylo verifikováno dalších téměř 200 příslušníků české menšiny 
popravených z politických důvodů sovětským režimem na Ukrajině, takže celkový počet 
dosud zjištěných Čechů popravených v SSSR již přesáhl 1300 osob. Tato zjištění se promítla 
do tří závěrečných monografií, jež poprvé v české historiografii tuto problematiku přehledně 
zmapovaly. Vytvořená databáze obětí perzekuce, jež obsahuje informace o již téměř 5 tisících 
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perzekvovaných, je pravidelně využívána k podávání informací příbuzným obětí, kteří se 
s dotazy obracejí na webové stránky muzea (v roce 2014 devět případů). Tento výzkum 
nezjišťoval pouze osudy příslušníků české menšiny v SSSR, ale zaměřil se rovněž na 
příslušníky jiných národnostních menšin, kteří se z českých zemí dostali do SSSR. Podařilo se 
tak zdokumentovat významná fakta zvláště o příslušnících slovenské, německé, židovské, 
maďarské a polské menšiny, např. doložit osudy více než stovky Poláků z Těšínska 
zastřelených v roce 1940 v Charkově a Bykovni u Kyjeva. Výsledky těchto výzkumů byly 
v roce 2014 představeny na několika seminářích a konferencích, např. na tiskové konferenci 
Ústavu pro studium totalitních režimů 17. července 2014 v Praze, nebo na konferenci „Podíl 
Volyňských Čechů na vzniku a obnově Československa“, pořádané místopředsedou Senátu 
Parlamentu ČR a Sdružením Čechů z Volyně 21. listopadu 2014 v Senátu PČR v Praze. 
Popularizaci této problematiky bylo věnováno i několik dokumentárních filmů, vysílaných 
v roce 2014 v České televizi (Zatajené popravy, Zločin jménem Katyň, Abiturienti), stejně 
jako účast ve studiovém pořadu Historie.cz Čechoslováci v sovětských gulazích v únoru 2014. 

Problematice židovské menšiny v českých zemích byla věnována veřejná vystoupení např. na 
semináři o prvním transportu evropských Židů, pořádaném Knihovnou Václava Havla 
a Ústavem pro studium totalitních režimů 24. října 2014 v Praze, nebo na semináři 
Českoslovenští Židé mezi oběťmi politických represí v Sovětském svazu, pořádaném Spolkem 
akademiků Židů a Federací židovských obcí 18. září 2014 v Praze.  

Problematika menšin se týkala rovněž vedení výuky na Slezské univerzitě v Opavě, kde byla 
obhájena např. bakalářská práce Nely Koudelkové Soudobé kulturní aktivity národnostních 
menšin na Karvinsku, nebo oponentury disertace Zdenko Maršálka Česká, nebo 
československá armáda? Národnostní složení československých vojenských jednotek 
v zahraničí v letech 1939–1945 na Filozofické fakultě UK v Praze.  

- Slovenská menšina 

PhDr. Oľga Šrajerová, CSc., se dlouhodobě věnuje problematice postavení Slováků v ČR 
coby národnostní menšiny. Sleduje otázky jejich identity, migrace, kulturně-společenských 
aktivit, jazykové problematiky a podobně. Během roku 2014 spolupracovala především se 
slovenskou menšinovou organizací Obec Slovákov v ČR. Podílela se na přípravě podkladů 
dotazníkového průzkumu projektu Prežije slovenčina v Česku?, který Obec Slovákov v České 
republice organizovala mezi svými členy. Dne 21. listopadu 2014 se jmenovaná zúčastnila 
mezinárodní konference nazvané stejně jako projekt: Prežije slovenčina v Česku?, kde 
vystoupila s příspěvkem Jazyk Slovákov v Česku (Z výsledkov výskumov Slezského ústavu 
SZM v Opave). Uváděný referát bude publikovaný v samostatném sborníku z konference. 

Její další aktivitou je vědecko-pedagogická činnost na Fakultě veřejných politik Slezské 
univerzity v Opavě, kde mj. vedla bakalářské a magisterské diplomové práce zaměřené na 
problematiku slovenské národnostní menšiny v Čechách.87 

- Polská menšina  

Polskou menšinou se na půdě Slezského zemského muzea intenzivně zabývá prof. PhDr. 
Mečislav Borák, CSc., o čemž svědčí předcházející zprávy k dané problematice. Již 
v minulých letech se podílel na realizaci několika výstav věnovaných katyňskému zločinu. 
Aktuálně probíhají přípravy další výstavy k uváděné problematice, která by měla být 
představena veřejnosti v dubnu 2015 v Českém Těšíně. Historie polské menšiny v ČR se 
týkala práce v ediční radě Bibliotheca Tessinensis v polském Cieszyně, jež v roce 2014 
vyvrcholila vydáním dalšího svazku pramenů k dějinám Těšínska, díla vědce z německo-
                                                 
87 Pavlína Vrtná: Vývoj a současná situace české národnostní menšiny na území Slovenské republiky a slovenské 
národnostní menšiny v České republice; Pavla Vyhnánková: Charakteristika činnosti výborů pro národnostní 
menšiny v Moravskoslezském kraji v letech 2000–2010; Pavla Richterová: Národní identita Slováků žijících 
v České republice na příkladu Moravskoslezského kraje; Karolína Novotná: Slovenská menšina a její kulturní 
život v České republice mezi lety 2008–2013. 
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polsko-českého prostředí L. Scherschnika. Zároveň byly započaty práce na rekonstrukci 
muzejní výstavy o obětech katyňského zločinu z řad příslušníků polské menšiny v českých 
zemích, jež bude ve spolupráci s Kongresem Poláků v ČR realizována v roce 2015. 

V roce 2014 byl ukončen projekt GA ČR Perzekuce čs. občanů v Sovětském svazu 1918–
1956, v průběhu jehož řešení se jmenovaný dotkl rovněž otázky perzekuovaných Poláků 
z českých zemí. V červenci 2014 byla uskutečněna k uzavřenému projektu tisková konference 
v Ústavu totalitních režimů v Praze. Do tisku byla také předána odborná studie Personální 
složení jednotek PWŚl na Těšínsku v letech 1938–1939, která bude po úspěšném recenzním 
řízení publikována v Časopise Slezského zemského muzea – sérii B. 

V souvislosti s polskou menšinou byly v roce 2014 realizovány tyto výstavy:  

○ Výstava Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska 
(od 1. 5. 2014 do 5. 10. 2014) 

Výstava představila široké veřejnosti přes pět stovek sbírkových předmětů – artefaktů 
demonstrujících hmotnou kulturu, etnografii, archeologii, historii, školství, muzejní činnost 
v různých rovinách; uměleckých děl; knih a pramenného materiálu; zoologických preparátů; 
entomologických exemplářů; minerálů; fosilií a dalších rozmanitých sbírkových předmětů. 
Základní periodizační schéma, uplatněné u výstavy i katalogu, se opírá nejen o klíčová data 
v dějinách SZM, ale rovněž o mezníky celospolečenské. 

První část výstavy Ve službách veřejnosti (1802) 1814–1882 se snažila připomenout počátky 
muzejnictví ve Slezsku, spojené s několika vynikajícími osobnostmi z řad tehdejších učenců, 
a pomocí sbírkových předmětů přiblížit návštěvníkům charakter nejstarších muzejních sbírek. 
Z osobností lze uvést jezuitského kněze, pedagoga a historika Leopolda Johanna 
Scherschnika, zakladatele nejstaršího veřejného muzea (Těšín, 1802) v někdejších zemích 
Koruny české; Scherschnikova nástupce Albina Heinricha, pozdějšího kustoda knihovny 
Františkova muzea v Brně a pochopitelně trojici zakladatelů nejstaršího muzea (Opavské 
gymnazijní muzeum, 1814) na území dnešní České republiky – topografa Slezska pedagoga 
a historika Faustina Ense; penzionovaného hejtmana, botanika a mineraloga Franze 
Mükusche von Buchberga a opavského purkmistra Johanna Josefa Schösslera.  

Navazující část výstavy s názvem Země muzeí 1882–1918 se názorně pokusila demonstrovat 
dobový fenomén posledních dvou desetiletí 19. století, kdy v jednom městě bylo zřizováno 
více muzeí. Výstava tak představila zajímavosti z městských muzeí v Bruntále, Krnově, 
Jeseníku, Frýdku-Místku či Ostravě. Nechybělo zde připomenutí tří opavských muzeí, která 
souběžně fungovala vedle již zmiňovaného Opavského gymnazijního muzea. Jednalo se 
o Muzeum císaře Františka Josefa pro umění a řemesla, Muzeum Matice opavské a Městské 
muzeum v Opavě. Z osobností byly například představeny kurátor a ředitel opavského 
uměleckoprůmyslového muzea Edmund Wilhelm Braun, Vincenc Prasek – zakladatel Muzea 
Matice Opavské a vůdčí osobnosti převážně jmenovaných městských muzeí: Moritz Hartel, 
Heinrich Kinzer, Julius Ochetz a Adolf Kettner.  

Třetí část instalace nazvaná Republika a okupace 1918–1945 se snažila prostřednictvím 
vystavených sbírkových předmětů objasnit změny a klíčové mezníky ve vývoji muzejnictví, 
které předurčovaly změny celospolečenské – rozpad monarchie a vznik samostatného 
československého státu, okupace a druhá světová válka. V této etapě byla zřizována různá 
specializovaná muzea; v opavském prostředí se kupříkladu jednalo o pobočku 
Československého zemědělského muzea (1924) či Muzeum památek národního osvobození, 
tzv. legionářské muzeum (1927). Z osobností je vzpomenut např. ředitel Karel Černohorský 
nebo národopisný a osvětový pracovník Josef Vochala, na jehož činnost navázalo dnešní 
Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku.  

Poslední část výstavy Dědictví 1945–2014 byla věnována poválečnému vývoji až po 
současnost. Po připomenutí válečné zkázy a zničení velkého množství sbírkových fondů 
následovalo představení dění v muzejnictví bezprostředně po válce i v dalších letech. 
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Probíhala postupná obnova sbírkového fondu, jež spočívala i v jeho rozšiřování například 
ziskem konfiskátů, nejčastěji ze zámků na Opavsku či z pozůstalostí regionálních výtvarných 
umělců. Byla prováděna rovněž repatriace původních sbírek, poškozené předměty byly 
restaurovány a repreparovány. Tehdejší muzeum, do jehož sbírky postupně přešly sbírkové 
fondy všech opavských muzeí, otevřelo během druhé poloviny 20. století v historické 
výstavní budově veřejnosti celkem dvě nové expozice, v roce 1955 a 1981. Tyto a celou řadu 
dalších událostí se pokusila přiblížit popisovaná výstava, která nakonec představila i později 
přičleněná pracoviště, kupříkladu Krajské arboretum v Novém Dvoře, Památník Petra 
Bezruče, Muzeum revolučních bojů a budování socialismu v Ostravě, dnešní Památník 
II. světové války v Hrabyni, Areál československého opevnění Hlučín-Darkovičky 
a tzv. Slezský ústav, bývalé pracoviště Československé akademie věd. 

○ Výstava Země a její pán. Struktury vlády a její projevy na území Rakouského Slezska do 
konce první světové války (od 12. listopadu 2014 do 23. března 2015) 

Výstava návštěvníkům představuje přes více než tři stovky sbírkových předmětů, především 
z uměleckohistorických a historických sbírek domácích a zahraničních, respektive polských 
muzeí a paměťových institucí. Prezentovaná výstava je rozdělena do pěti tematických částí 
podle nositelů zeměpanské moci. První je věnovaná panovnickým rodům, které se vystřídaly 
na historickém území Rakouského Slezska od středověku do roku 1918, mimo jiné opavským 
Přemyslovcům, braniborským Hohenzollernům, Lichtenštejnům, těšínským Piastovcům 
a také Habsburkům. Druhou část výstavy tvoří artefakty a objekty spojené s osobou 
církevního zeměpána. Mezi nejvýznamnější církevní vrchnosti na popisovaném teritoriu 
náleželi olomoučtí biskupové, jejichž jurisdikci podléhaly takzvané moravské enklávy ve 
Slezsku, vratislavští biskupové v rakouském dílu Niska a také Řád německých rytířů. Další 
část výstavy nabízí návštěvníkovi setkání s řadou zajímavých předmětů reprezentujících 
zástupce stavovské obce (především z řad šlechty). Otevírá příležitost poznat představitele 
významných šlechtických rodů, kteří často zastávali funkce v nejvyšších stavovských 
i zeměpanských úřadech. Dvě poslední části jsou věnovány postavení měst a vymezení jejich 
zeměpanských práv, a vztahům mezi vrchnostmi a poddanými. 

Na obou výstavách byly prezentovány sbírkové předměty nejen ze sbírek SZM, ale 
i z partnerských institucí. Předměty zapůjčily: M ěstské informační a kulturní středisko 
Městské muzeum Krnov, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Muzeum v Bruntále, Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego, Muzeum Těšínska, Vlastivědné muzeum Jesenicka, Muzeum 
Novojičínska, Vlastivědné muzeum Kyjov, Národní muzeum, Národní muzeum – Náprstkovo 
muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Ostravské muzeum, Muzeum Narodowe w 
Krakowie, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Muzeum w Raciborzu, Muzeum w Nysie, Národní 
památkový ustav – územní památková správa v Kroměříži, Národní památkový ustav – 
územní odborné pracoviště v Ostravě, Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Opava, 
Státní okresní archiv Jeseník, Státní okresní archiv Frýdek-Místek, Státní okresní archiv 
Karviná, Archiv města Ostravy, Statutární město Opava, Konvent Milosrdných bratří v Brně, 
Římskokatolická farnost Panny Marie Opava, Římskokatolická farnost Budišov nad 
Budišovkou, Klášter minoritů v Opavě, Diecezjalny Dom Formacyjny w Nysie. K oběma 
výstavám byly sestaveny a publikovány stejnojmenné katalogy (odborné monografie). 88 

○ Kvalitativní průzkum formou skupinové diskuze (focus group), uskutečněný na Jesenicku 
a Ostravsku (v rámci projektu NAKI – DF11P01OVV018) 

                                                 
88

 ŠÍL, Jiří a kol. Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice Slezska. Slezské zemské 
muzeum, Opava 2014, 485 s. 
MATEJKO-PETERKA, Ilona a kol. Země a její pán. Struktury vlády a její projevy na území Rakouského 
Slezska do konce první světové války. Slezské zemské muzeum, Opava 2014, 534 s. 
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V roce 2014 se podařilo zajistit přípravu a realizaci doplňujícího kvalitativního výzkumu 
otázek slezské identity, kolektivní historické paměti a vnímání tradičního stavitelství obyvatel 
českého Slezska formou focus group. Výzkum prováděla firma Augur Consulting s. r. o. Brno 
za spolupráce odborných pracovnic muzea. Jeho hlavním záměrem bylo doplnit a rozšířit 
informace o otázkách vztahu obyvatel Slezska k místu jejich pobytu; analyzovat jejich názory 
na region a jeho odlišnosti od ostatních regionů České republiky; postihnout jejich identifikaci 
se s ním; charakterizovat vztahy mezi lidmi různých národností žijících ve Slezsku, 
národnostní heterogenitu regionu, možnosti kulturního a společenského života. Druhým 
okruhem otázek sledovaných zmiňovanou výzkumnou metodou byly otázky dotýkající se 
historické, kolektivní paměti; znalosti historických událostí a osobností spojených se 
Slezskem; regionálních zvyků, tradic a pověstí. Posledním, v pořadí třetím probíraným 
okruhem se stala lidová architektura, přesněji tradiční stavitelství (interdisciplinární 
spolupráce se souběžně realizovaným průzkumem – dokumentací – roubených objektů 
tradičního stavitelství); byl zjišťován vztah obyvatel žijících ve Slezsku k dochovaným 
lidovým stavbám a jejich postoj k další existenci tradiční venkovské architektury. Ve 
spolupráci se jmenovanou agenturou byly zorganizovány dvě výzkumné skupiny ve dvou 
diametrálně odlišných lokalitách – na Jesenicku (ve Zlatých Horách) a na Ostravsku (přímo 
v Ostravě). Takto získané poznatky doplnily a rozšířily informace o problematice slezské 
identity a kolektivní paměti místních obyvatel. 

Zmiňovaný kvalitativní průzkum dílem navázal na sociologický výzkum kvantitativní. Na 
základě jeho vyhodnocení byly sestaveny následující vybrané tabulky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menšinová práva 
1 2 3 4 5 6 

Celkem 
v % Národnost respondenta 

Česká 5,8 21,1 7,8 1,8 45,5 18,0 100,0 

Slovenská 17,1 12,2 39,0 12,2 14,6 4,9 100,0 

Polská 0,0 16,7 33,3 0,0 50,0 0,0 100,0 

Slezská 8,3 25,1 8,3 8,3 50,0 0,0 100,0 

Moravská 0,0 10,0 0,0 0,0 90,0 0,0 100,0 
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- Mezinárodní konference Jagiellonowie i ich świat: Dynastia królewska w drugiej połowie 
XV i w XVI wieku, Oświęcim, Polsko (v rámci projektu NAKI – DF11P01OVV018) 

Konference se uskutečnila ve dnech 16.-18. října 2014 za podpory následujících 
institucí: Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Historyczny Uniwersytetu 
Warszawskiego, Muzeum Zamek w Oświęcimiu. 

- Dvouletý čtyřsemestrální přednáškový cyklus univerzity třetího věku s tematikou 
evropských královských rodů 19. a 20. století, Ostrava 

Od měsíce září 2014 probíhá na Filozofické fakultě Ostravské univerzity přednáškový cyklus 
univerzity třetího věku s tematikou evropských královských rodů 19. a 20. století, jehož se 
účastní zájemci z řad české, slovenské i polské národnosti.  

○ Památník Terezín 

- Semináře pro pedagogické pracovníky 

Památník ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy organizuje od roku 
2000 v návaznosti na usnesení vlády, kterým bylo uloženo ministru školství, mládeže 
a tělovýchovy zajišťovat v součinnosti s Památníkem systematické vzdělávání učitelů 
základních, středních a učňovských škol formou speciálně koncipovaných programů 
k problematice holokaustu, semináře pro české učitele k tomuto tématu. Na programu je 
pravidelně nejen problematika holokaustu, ale historie židovské menšiny v českých zemích 
vůbec. Z hlediska romské tématiky jsou do programu seminářů zakomponovány bloky 
(přednášky, workshopy) věnující se jak romskému holokaustu, tak i romským tradicím 
a současnosti. Od roku 2000 do konce roku 2014 prošlo těmito semináři 1939 pedagogů z ČR. 

○ Muzeum romské kultury 

Hlavními činnostmi Muzea romské kultury je výstavní a sbírkotvorná činnost, výzkumně-
dokumentační a sociálně-edukační činnost. 

- Výzkumná a dokumentační činnost muzea 

V roce 2014 byla zaměřena zejména na oblast významných romských osobností v oblasti 
sportu (v souvislosti s přípravou výstavy Svět bez hranic. Romové a sport). Dalšími oblastmi 
dokumentace a výzkumu byly: duchovní kultura a rodinné zvyklosti (několik pohřbů 
významných brněnských hudebníků), významné romské politické hnutí a osobnosti 
(vzpomínkový večer k 25 letům výročí založení Romské občanské iniciativy), romská hudba 
(festival Khamoro), romské výtvarné umění (Martin Matěj Holub, Věra Kotlárová), 
vzpomínky pamětníků – moravských Romů a Sintů (Růžena Čermáková), osidlování Čech 
a Moravy po 2. světové válce (v rámci participace na projektu O Leperiben / Paměť romských 
dělníků a výstavě Khatar san? Jak slovenští Romové přišli do českých zemí za prací a co se 
dělo potom v Ostravě a Brně) a religiozita (pouť v Saintes Maries de la Mer ve Francii). 

- Sbírkotvorná činnost 

Nejvýznamnější sbírkotvorné počiny se týkaly Fondu výtvarného umění, kdy byl zakoupen 
soubor několika děl zesnulého výtvarníka Rudolfa Dzurka, dále soubor děl zesnulého sochaře 
Ondreje Gadžora nebo velkoplošný obraz mladé romské výtvarnice Věry Kotlárové, který 
sama považuje ze své dosud nejzdařilejší dílo. 

- Výstavní činnost 

Muzeum romské kultury nabízí svým návštěvníkům jednak stálou expozici a dále také 
přechodné výstavy. Ve stálé expozici byly v roce 2014 zprovozněny audioguidy v českém, 
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německém a anglickém jazyce. Závěrem roku byla ve všech výstavních prostorách obnovena 
zastaralá videotechnika.  

Během roku 2014 nabídlo muzeum přímo v prostorách budovy tyto přechodné výstavy: 

25. září 2013 – 12. ledna 2014 Šymon Kliman: Beatiful people fotografická výstava 

25. října 2013 – 23. února 2014 VĚŘTE - NEVĚŘTE / PAŤAN - 
MA PAŤAN. Romové a média 

výstava zaměřená na mediální obraz 
Romů, vývoj romských médií a práci 
romských novinářů 

16. ledna – 7. března 2014 Zapomenutá sousedství. 
Holocaust na Tišnovsku 

výstava připomínala obyvatele 
Tišnovska, kteří se v době 2. světové 
války stali obětí rasistické nenávisti 

20. března – 21. září bez hranic. Romové a sport autorská výstava na téma Romové a sport 
seznámila veřejnost s významnými romskými 
sportovci 

8. dubna – 21. září Cikánský mýtus výstava historických pohlednic s romskou 
tematikou z vlastní sbírky 

23. října 2014 – 20. března 2015 Století pohrom – století zázraků 
Rudolfa Dzurka  

výstava obrazů ze skleněné drti a dřevořezeb 

Muzeum navíc nabízí výstavy putovní – v roce 2014 byly prezentovány na těchto místech: 

8. listopadu 2013 – 2. března 2014 Roma rising Muzeum Komenského v Přerově 

6. ledna 2014 - 28. února Roma rising Knihovna města Ostravy 

30. ledna – 27. února Genocida Romů v době druhé 
světové války 

Lungo Drom Prachatice a komise sociální 
a prevence kriminality MěÚ Prachatice 

2. – 30. dubna Prezentační panely o MRK Knihovna Jiřího Mahena, pobočka Brno-
Černovice 

9. dubna – 30. října Genocida Romů v době druhé 
světové války 

Evropské centrum romské hudby v Praze 

2.– 7. května Genocida Romů v době druhé 
světové války 

Divadlo Líšeň v Brně 

26. července Prezentační panely MRK textil, knihy, festival Romská píseň, 
Rožnov pod Radhoštěm 

11. – 12. září Krásné časy? Výstava, Big Roma Top – Romský stan, 
Nový Bor 

15. září - 31. prosince Genocida Romů v době druhé 
světové války 

Divadlo Líšeň v Brně 

20. září Prezentační panely MRK textil, knihy, Den soužití, Přerov – Kozlovice 

14. – 30. října Prezentační panely MRK soubor výtvarných prací dětí z 1. ZŠ 
v Jarovnicích, součást výstavy Katici, ty 
to zvládneš, České centrum Praha 

5. října – 21. listopadu Krásné časy?, Prezentační panely 
MRK 

nízkoprahové Centrum pro rodinu a děti, 
Český Krumlov 

13. listopadu Roma Rising Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 

- Výběr akcí pro veřejnost v roce 2014:  

8. 4. Mezinárodní den Romů 

V roce 2014 se oslavy MDR konaly v rámci Týdne romské kultury, jež byl zaštítěn veřejnou 
ochránkyní práv a zahrnoval: vázání stužek na Strom tolerance, vernisáž výstavy „Cikánský 
mýtus“, módní přehlídku nové oděvní značky Gypsy mama, den otevřených dveří v MRK, 
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několik komentovaných prohlídek stálé expozice, Živou knihovnu - besedu s několika 
zajímavými romskými osobnostmi, romský ples, výstavu Prezentačních panelů v Knihovně 
Jiřího Mahena, pobočka Brno-Černovice. 

28. 4. Jom ha-šoa 

V r. 2014 se poprvé v Brně na Moravském náměstí uskutečnila akce Jom ha-šoa, během níž 
proběhlo veřejné čtení jmen obětí holocaustu u příležitosti Jom ha-šoa ve ha-gvura, Dne 
holocaustu a hrdinství, při kterém byla čtena jména obětí romského a židovského holocaustu. 
Akce byla iniciována Institutem terezínské iniciativy a organizačně se na ní podílelo Židovské 
muzeum v Praze – brněnská pobočka a Muzeum romské kultury.  

13.5. Týden města – Daruj židli pro Ghettofest  

V rámci festivalu Týden města se MRK spolupodílelo na organizaci a zajištění akce s názvem 
Daruj židli pro Ghettofest, jehož je MRK již potřetí partnerem. V rámci zabydlování 
veřejného prostoru uměleckými a společenskými akcemi se konal v prostoru před MRK 
koncert romské skupiny Čohanas a návštěvníkům akce byla k dispozici také improvizovaná 
outdoorová kavárna, kam mohli nosit starší nábytek a židle pro vybudování venkovní kavárny 
přímo na festivalu Ghettofest.  

15.5. Beseda se zaměstnanci úřadu Veřejné ochránkyně práv – vzdělávání Romů 
Besedu se zaměstnanci úřadu Veřejné ochránkyně práv na téma vzdělávání realizovalo 
muzeum na popud Anny Šabatové. Neformální setkání mělo podobu kulatého stolu 
a probíhalo formou sdílení zkušeností, ze stran MRK především z procesu podpory dětí 
z doučování a jejich rodin, komunikace se školami atd.  

17. 5. Brněnská muzejní noc 

Jako každý rok se také letos stalo MRK součástí oblíbené akce Brněnská muzejní noc. 
Návštěvníkům byl nabídnut pestrý program – vstup do stálé expozice a přechodných výstav 
Svět bez hranic, Romové a sport a Cikánský mýtus, dále byl pro děti připraven výtvarný 
ateliér a pro všechny návštěvníky ateliér fotografický, ve večerních hodinách pak proběhla  
Živá knihovna s romskými sportovci, konalo se taneční vystoupení street dance skupiny 
Dance the yard a koncert rokycanské romské kapely Le Čhavendar. 

27.5. Vernisáž výstavy Století pohrom – století zázraků Rudolfa Dzurka v Museu Kampa 

V rámci festivalu Khamoro se MRK podílelo ve spolupráci s jeho organizátorem SLOVO 21 
na produkci a tvorbě retrospektivní výstavy obrazů Rudolfa Dzurka, jehož díla MRK vlastní. 
Vernisáž výstavy se konala za přítomnosti významných hostů: ministra pro lidská práva Jiřího 
Dientsbiera, mecenášky Medy Mládkové nebo ředitelky SLOVO 21 Jeleny Silajdžic.  

6. - 8.6. Festival Ghettofest 

Festival Ghettofest, kterého je Muzeum romské kultury pravidelným partnerem se v roce 
2014 konal po celý víkend. Program, který se odehrával v MRK, byl následující: 
komentované prohlídky Stálé expozice “Příběh Romů”, debata o gentrifikaci lokality Mizení 
ghetta, vernisáž fotografií Fotokroužku Muzea romské kultury, Romadlo – divadelní 
představení dětského ochotnického kroužku pod vedením režiséra Jiřího Honzírka, 
improvizační divadelní představení skupiny Džem theatre, streetballový turnaj a promítání 
dokumentu Školitelé světa spojeného s diskuzí. 

31. 7. Vzpomínkový večer – „Nane oda lavutaris“ 

V návaznosti na projekci filmu Rom hraje zpívá tančí (1971) byly v dalším chronologickém 
sledu vybrány další archivní videa (z videotéky ČST Studio Brno) a promítnuty veřejnosti 
a zejména pozvaným pamětníkům. Po projekci a besedě následoval koncert v kavárně Beng! 

8. – 12. 9. Čtvrté sochařské sympozium 
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V roce 2014 se konal další, 4. ročník sochařského sympozia, které bylo věnováno in 
memoriam slovenskému romskému řezbáři Ondreji Gadžorovi. Sympozia se zúčastnili tři 
umělci – Božena Přikrylová, Ivan Berky – Dušík a Matěj Martin Holub. Výsledkem 
celotýdenní práce byla sochařská díla, která se poté stala součástí sbírkové a nesbírkové 
kolekce muzea. Součástí sympozia byly také dva workshopy pro děti ze základních škol, mezi 
takovými bylo i vysoké procento žáků romských. 

4. 10. Mikroměsto 

Druhý ročník akce Mikroměsto se odehrál hned na 4 místech tzv. brněnského Bronxu. Na bazénu 
Ponávka, v klubu Clubwash, v Café pod Platanem a konečně v Muzeu romské kultury. Na 
každém místě probíhalo čtení ukázek z etnických literatur (židovská, indiánská, hispánská 
a romská). Četli především herci z brněnských divadel – Gabriela Ježková, Ondřej Jiráček, Ivana 
Hloužková a romský hudebník, písničkář a spisovatel Gejza Horváth. Na akci navázal křest 
20. ročníku recenzovaného romské časopisu Romano Džaniben v prostorách muzea.  

27.11. Cena Muzea romské kultury + vzpomínkový večer věnovaný legendárnímu primáši 
Eugenu (Jankovi) Horváthovi 

Cenu za rok 2014 muzeum udělilo významnému brněnskému primáši Eugenu Horváthovi, 
kterému byla udělena in memoriam. Během celého slavnostního večera účinkovala rodinná 
cimbálová muzika Milana Horvátha se zpěvačkou Lenkou. V rámci večera se promítal k této 
příležitosti muzeem vytvořený videomedailon Me bašavav jileha / Já hraji srdcem.  

Během roku muzeum pokračovalo v pravidelném cyklu Filmových čtvrtků v Moravské 
zemské knihovně, v rámci nichž probíhá projekce vybraných snímků a diskuse k tématu: 

30. ledna Mladý, hrdý, nácek dokument Davida Modella + debata na téma pravicový 
extremismus v Evropě s politoložkou Petrou Papiežovou 

13. února Šitkredit dokument Martina Řezníčka + debata s ředitelem 
Občanské poradny Brno Davidem Oplatkem 

27. března Ó ty černý ptáčku dokument Břetislava Rychlíka  

24. dubna Všechny moje děti dokument Ladislava Kaboše  

15. května V provazech ringu a Bojovníci z Karviné dokumenty Martina Chlupa připravené k výstavě MRK 
Svět bez hranic. Romové a sport + beseda s romským 
kickboxerem a raperem, Luckreciem Changem 

12. června. Podoby asimilace Romů archivní dokumenty na téma + diskuze zástupců tří 
generací romských osobností, Ing. Karla Holomka, 
Milana Ščuky, MBA a Mgr. Alice Herákové  

11. září Cesta ven hraný film Petra Václava + diskuze s představitelem 
hlavní mužské role Davidem Ištokem 

16. října Můj přítel Fabián film Jiřího Weisse z roku 1953 + diskuze s filmovou 
kritičkou Věrou Adinou Šefranou 

20. listopadu Dlouhá cesta domů bulharský dokument režisérky Borjany Punchevy + 
diskuze s právničkou Úřadu pro mezinárodněprávní 
ochranu dětí Markétou Kučerovou Košutovou 

11. prosince Verdikt v Maďarsku dokument režisérky Eszter Hajdú + diskuze s 
právníkem JUDr. Mgr. Štěpánem Výborným  

- Vzdělávací a lektorská činnost 

Také v roce 2014 muzeum vedle klasické lektorské muzejní činnosti (interaktivní prohlídky 
výstav pro školy a jiné animace, vzdělávací akce pro široké spektrum veřejnosti, přednášky) 
realizovalo činnost směřovanou na práci s převážně romskými dětmi z okolí muzea.  

- Stálé vzdělávací programy 



10 
 

V roce 2014 nabízelo muzeum tyto stálé vzdělávací a aktivační programy pro skupiny dětí 
a mládeže: 

Programy zaměřené na historii a tradice Příběh Romů  MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, VŠ 

Programy zaměřené na druhou světovou 
válku a holocaust Romů 

Porajmos – šoa – holocaust 8. – 9. třída ZŠ a SŠ 

Doprovodná animace k putovní výstavě 
Genocida Romů 

8. – 9. třída ZŠ a SŠ 

Zmizelí Romové a Romové dnes   

Ceija Stojka  

Aktivně proti rasismu a předsudkům 

Můžeme se domluvit? 8. – 9. třída ZŠ a SŠ 

Koláž 2. stupeň ZŠ 

Řekni ne! 2. stupeň ZŠ 

Tematické programy 

Paramisi 1. stupeň ZŠ 

Lačho lav sar maro 4. – 6. třída ZŠ 

Hravé obrazy 1. stupeň ZŠ 

Není muže nad kováře 1. stupeň ZŠ 

Paťan – Ma paťan / Věřte – nevěřte  

Vzdělávací programy k přechodným výstavám 

Svět bez hranic. Romové a sport 1. stupeň ZŠ, předškoláci MŠ

Skládané obrázky  

Století pohrom – století zázraků  

- Vzdělávací akce, přednášky pro veřejnost, studenty ZŠ, SŠ a posluchače VŠ: 

21. března Dějiny Romů I., pro studenty Kabinetu multikulturní výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně 
22. a 23. března  Jak vyučovat o romském holocaustu, Památník Terezín 
4. dubna Dějiny Romů II., pro studenty Kabinetu multikulturní výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně 
23. dubna Dějiny Romů I., pro studenty Historického ústavu Filozofické fakulty MU v Brně 
29. dubna III. ročník pedagogické konference Učíme o Moravě, Gymnázium INTEGRA BRNO 
30. dubna Dějiny Romů II., pro studenty Historického ústavu Filozofické fakulty MU v Brně 
6. května Přednáška pro zahraniční studenty na New York University in Prague  
29. května Přednáška pro zahraniční studenty Dartmore Institute for Central European Studies, o.p.s. v Praze 

31. července–1. srpna Přednášky pro účastníky konference romské mládežnické organizace TERNYPE v Krakově 
4. září Přednáška „Konečné řešení cikánské otázky“ v Osvětimi, Židovském muzeum v Praze 
15. – 18. září Přednáška pro workshop a sympozium New Research on Roma and the Holocaust, Washington 

D.C., USA 
30. září Přednáška Romský holocaust v českých zemích v rámci výstavy Nucená práce, Praha 
8. října Přednáška Prameny k dějinám Romů, pro studenty oboru Moderní dějiny Historického ústavu MU v Brně 
22. října Přednáška Romové a školství v meziválečném Československu, pro pedagogy a budoucím 

pedagogy v Divadle hudby Olomouc 
30. října Přednáška Pronásledování protektorátních Romů v roce 1944, mezinárodní sympozium Válečný rok 

1944 v okupované Evropě a v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro studium totalitních režimů 
5. listopadu Přednáška Dějiny Romů I., pro studenty Historického ústavu Filozofické fakulty MU v Brně 
11. listopadu beseda o holocaustu Nechat se strhnout, v rámci pravidelných setkání Mládeže Církve bratrské 

v Brně 
12. listopadu Přednáška Dějiny Romů II., pro studenty Historického ústavu Filozofické fakulty MU v Brně 
14. listopadu Dějiny Romů I., pro studenty Kabinetu multikulturní výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně 
18. listopadu Přednáška Dějiny Romů 1918-1945, Lauderovo gymnázium v Praze 
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28. listopadu Dějiny Romů II., pro studenty Kabinetu multikulturní výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně 
8. prosince Přednáška pro zahraniční studenty na New York University in Prague 

- Sociálně-edukační činnost  

Individuální doučování: Muzeum se dlouhodobě věnuje sociálně-edukační činnosti, 
především v oblasti individuálního doučování romských dětí. Aktivity MRK pokračovaly 
v roce 2014 ve dvou hlavních proudech – podpora školní úspěšnosti dětí, které docházejí do 
škol v bezprostřední blízkosti Muzea (segregované školy) a dále proces desegregace - 
podpora romských dětí na mainstreamových školách (tyto aktivity byly hrazeny z ceny 
Nadace Erste). V roce 2014 docházelo do muzea na doučování celkem 57 dětí (1-3x týdně). 
Doučování zajišťuje koordinátorka projektu a celkem 51 dobrovolníků. 

Dětský muzejní volnočasový klub: V roce 2014 provozovalo lektorské oddělení muzea nadále 
dětem z okolí Dětský muzejní klub, v němž se scházejí zejména romské děti pět dnů v týdnu 
v rozličných kroužcích. Kromě těch pak probíhají výlety, návštěvy kulturních institucí apod. 
V roce 2014 probíhal keramický, taneční a výtvarný kroužek, divadelní kroužek Romadlo a 
nově také fotokroužek, kde se děti učí základy fotografování. Výsledky prezentovala výstava 
Dyk foto v muzejní kavárně Café Beng a v brněnském kině Scala (15. srpna – 15. září). 
Koncem školního roku se konala slavnostní besídka k ukončení školního roku s udílením cen 
a diplomů nejúspěšnějším žákům a frekventantům kroužků. V srpnu uspořádali týdenní 
dětský tábor na základně Chlébské. Kalendářní rok byl zakončen tradiční Mikulášskou 
besídkou, která měla úspěch jak u dětí, tak u rodičů. 

- Výběr z další činnosti muzea: 

Péče o pietní místa a připomínka holocaustu: 

7. 3. Pietní shromáždění k uctění obětí romského holocaustu  

Každým rokem MRK připomíná datum prvního hromadného transportu Romů z Brna a okolí 
do koncentračního tábora v Osvětimi dne 7. 3. 1943. Pietní shromáždění proběhlo ve 4. sálu 
stálé expozice, který je věnovaný období holocaustu za 2. světové války. Jako hosté 
promluvili ministr kultury Daniel Herman, zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav 
Křeček, ředitelka Sekce pro lidská práva Úřadu vlády Martina Štěpánková, ředitel 
Společenství Romů na Moravě Karel Holomek a ředitel Památníku Terezín Jan Munk.  

24. 8. Pietní shromáždění k uctění obětí romského holocaustu v místech bývalého 
protektorátního tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu 

Pietní shromáždění k uctění obětí romského holocaustu v místech bývalého protektorátního 
tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu se uskutečnilo 24.8.2014. Akce byla zahájena 
v místě bývalého tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu bohoslužbou, kterou sloužil 
farář československé církve husitské Martin Kopecký. Na místě hromadného pohřebiště na 
Žalově vystoupili se svými projevy veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., 
1. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jan Zikl, ředitelka Odboru lidských 
práv a ochrany menšin Úřadu vlády Mgr. Andrea Baršová, ing. Emil Kulfánek, místopředseda 
ÚV ČSBS, ředitel Památníku Terezín Ph.D. Jan Munk, CSc. a vyslanec chargé d´affair 
Velvyslanectví Německa v ČR dr. Robert Klinke. O hudební doprovod se postarali Zdeněk 
a Margita Lázokovi. V areálu bývalého tábora proběhlo také setkání náměstka ministra 
školství a zástupců Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského 
s veřejností. Pietní shromáždění bylo ukončeno u pamětní desky na hřbitově v nedalekých 
Černovicích 
Ředitelka MRK PhDr. Jana Horváthová je členkou Komise pro vybudování Památníku 
v Hodoníně u Kunštátu. Pro Národní pedagogické muzeum a knihovnu Jana Amose 
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Komenského byla ze strany historičky Jany Horváthové zpracována odborná oponentura 
k návrhu scénáře stálé expozice pro Památník v Hodoníně u Kunštátu. 

Zanedbatelná rovněž není i publikační a vydavatelská činnost, spolupráce s tuzemskými i 
zahraničními institucemi. 

 

Resort přispěl v roce 2014 Muzeu (prostřednictvím Odboru muzeí a galerií) na tyto projekty: 
projekt dotace (Kč) anotace 

Romové slaví svátek muzeí 20 000 Akce byla součástí Brněnské muzejní noci a pro návštěvníky byla 
poskytována zdarma. Hlavním bodem programu byla výstava Svět bez 
hranic, jež zpracovává dosud nemedializované téma romských 
sportovců a sportovních klubů a spolků, v nichž se pohybují Romové. 
Na výstavu navázal program v dětském ateliéru a také živá knihovna 
s romskými sportovci. Kromě uvedeného proběhly během večera též 
koncert romské kapely Le Čhavendar, taneční vystoupení romské 
street dance skupiny Dance the yard a pro diváky byla otevřena stálá 
expozice muzea Příběh Romů a výstava Cikánský mýtus. 

Romové a sport 100 000 Výstava proběhla v termínu od 20. března do 21. září. Akce byla 
zaměřena na prezentaci zapojení romských sportovců do nejrůznějších 
sportovních odvětví, v nichž dosáhli uznání a ocenění nejen 
v Československu / České republice, ale i v zahraničí. Výstava byla 
tvořena divácky atraktivní formou pomocí audia, videa, obrazového a 
písemného materiálu. Hlavní část výstavy byla zaměřena na 
prezentaci romských sportovců působících v období posledních 50. let 
a bylo možné se seznámit se 4 sportovními odvětvími – kick-box, box, 
fotbal a sportovní gymnastika. Část výstavy byla věnována též 
handicapovaným romským sportovcům 

○ Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha  

Příspěvková organizace ministerstva kultury v působnosti odboru regionální a národnostní 
kultury využívá k podpoře a propagaci kulturních aktivit národnostních menšin mediální 
prostor ve svém internetovém periodiku Místní kultura. Místní kultura informuje čtenáře o 
všech opatřeních resortu, týkajících se národnostních menšin. 

Prostor poskytuje aktivitám specializovaných institucí např. RKI – Rumunský kulturní institut 
v Praze: Trademark Romania – Umění a tradice v Horezu, Recitál poezie v rumunském 
jazyce, Muzeum romské kultury:  Jak vypadá mýtus o „cikánech“?, Domu národnostních 
menšin:  Knihovna a vzdělávací centrum v DNM. 

Dále propaguje kulturní akce menšin. V roce 2014 to byly např. první ročník Filmového festivalu 
s romskou tematikou, Mezinárodní festival slovenského folkloru v Rožnově pod Radhoštěm, 
Benefiční večer pro Ukrajinu, Britská komunita v ČR ctí památku československých veteránů II. 
světové války, Multikulturní týden 2014 v Pardubicích, Ukrajinský večer v Brně, Festival 
bulharských filmů 2014, Festival Nad Prahou půlměsíc a další. 
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Příloha 7 

Ministerstvo kultury - Dota ční program na podporu rozšiřování a přijímání informací 
v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin 

nebo o národnostních menšinách ve společnosti v roce 2014 

BĚLORUSKÁ MENŠINA 

o Kryvija 

Realizátorem projektu je spolek Pahonia, 
jde o první projekt ve prospěch běloruské 
menšiny. Od počátku byly problémy 
a navíc během roku zemřel realizátor 
projektu. Spolek nakonec odevzdal 
vypořádání dotace, nedodal však doklady 
dle účelového určení a prostředky, které 
vracel na účet ministerstva, dorazily 
pozdě. Tím došlo k porušení rozpočtové 
kázně a případ šetří místně příslušný finanční úřad. Znamená to, že nemohou dostat dotaci pro 
rok 2015. 
 

BULHARSKÁ MENŠINA 

o Roden glas 

Vydavatelem časopisu je spolek Bulharská 
kulturně osvětová organizace v ČR. 
Z dotace bylo hrazeno vydání 6 čísel 
a přílohy, Pravoslavného kalendáře. 
Spolek měl potíže se získáním 
dostatečného množství peněz na dokrytí 
projektu a nakonec vrátil na účet 
ministerstva 17 804,- Kč, aby byl 
zachován 70% podíl. Časopis se však těší 
oblibě a díky pravidelnému okruhu témat 
přitahuje i početnou čtenářskou obec, zejména z řad starší generace. Senioři navíc dostávají 
časopis bezplatně. 

o Balgari 

Realizátorem projektu je spolek 
Vazraždane. V roce 2014 vyšel časopis 
5x, měl jedno dvojčíslo. Podařilo se 
stabilizovat náklad i prodejnost a celý 
časopis je s odstupem uveřejňován na 
webu. Tím je také dostupný nejen na 
území ČR, ohlasy jsou z celého světa. 

                                                 
89 V číselné části tabulek jsou požity následující zkratka: R nebo pokud není nic jiného uvedeno – rozhodnutí, 
S skutečnost, ks/č – kusů za číslo, ks/r – kusů za rok. 

Kryvija89  
výše dotace 34 000,- Kč 
vydání 4x ročně 
cena výtisku za příspěvky 
celkový náklad 100 ks/č, celkem 400 ks, S 310 ks/č 
celkové náklady - rozpočet 54 860,- Kč  / S 54 860,- Kč 
podíl dotace na projektu R do 70 %, S 58 %  
příjmy z prodeje bezplatná distribuce, za příspěvky 
remitenda neuvedena, vše rozešlou a rozdají 
vklad realizátora projektu 6 000,-Kč 

Roden glas Rodný hlas 
výše dotace 464 000,- Kč, vráceno 30.1.2015  17 804,- 

Kč; 446 196,- Kč použité prostředky 
vydání 6 čísel, příloha – Pravoslavný kalendář  
cena výtisku 20,- Kč volný prodej 
celkový náklad 1 000 ks/číslo, celkem 6 000 ks + 500 ks příloha 
celkové náklady - rozpočet R 665 000,- Kč / S 637 432,- Kč 
podíl dotace na projektu R 70 % / S 70 %  
příjmy z prodeje 11 040,- Kč 
příjmy (z inzerce, jiné) inzerce 10 600,-Kč 
remitenda 5 ks/č,  zdarma 900 ks/číslo 
vklad realizátora projektu 169 587,- Kč 

Balgari Bulhaři  
výše dotace 678 000,- Kč 
vydání  6 čísel (jedno dvojčíslo) – 5x 
cena výtisku 30,- Kč / dvojčíslo 60,- Kč 
celkový náklad 600 ks / číslo, celkem 3 000 ks  
celkové náklady - rozpočet 969 000,- Kč / S 965 505,- Kč 
podíl dotace na projektu R do 70 %, skutečnost 70 % 
příjmy z prodeje 91 830,- Kč 
příjmy (inzerce, jiné) 31 000,- Kč 
remitenda neuvedena 
vklad realizátora projektu 100 575,- Kč 
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MAĎARSKÁ MENŠINA 

o Prágai Tükor90 

Vydavatelem je spolek Svaz Maďarů 
žijících v Českých zemích. Jde o časopis 
s kulturním a společenským zaměřením, 
který přispívá k zachování kulturní 
identity Maďarů žijících v ČR. Časopis 
o rozsahu cca 80 a více stran, je tištěn 
v maďarštině a každé číslo obsahuje 
i krátkou sumarizaci v češtině a angličtině.  
Je velmi dobře přijímán maďarsky 
mluvícím etnikem. Čtenáři oceňují 
tradiční rubriky, ale i texty v současné maďarštině, daří se i mírně zvyšovat počet 
předplatitelů. Projekt byl podpořen i ze strany ministerstva zahraničí Maďarské republiky. 

NĚMECKÁ MENŠINA 

o Landes-Zeitung91 

Vydavatelem novin je spolek 
Shromáždění Němců v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku. Během roku došlo 
ke změně formátu, z novin se přešlo na 
magazín. Tím se ušetřily finanční 
prostředky, ty byly vráceny během roku a 
dále poskytnuty jinému projektu. Spolek 
považuje za přínos zasílání novin na státní 
i soukromá vzdělávací zařízení v ČR, tím 
přispívá nejen ke zkvalitnění výuky 
mateřského jazyka, ale i k účelnému 
využití periodika a získání budoucích platících odběratelů novin. Projekt je financován 
prostřednictvím velvyslanectví i přímo ze Spolkové republiky Německa. 

o Eghalånd Bladl 

Vydavatelem  je  sdružení Svaz Němců – 
Region Chebsko, jedná se o regionální 
tiskovinu distribuovanou v rámci německy 
mluvící komunity Chebska, ale volně 
dostupnou i ostatním zájemcům. Rozesílá 
se v rámci vlastních sil sdružení. Dotace 
sice umožnila kvalitnější tisk časopisu. 
Celý náklad je rozebrán, předplatitelů je 
okolo 140 a zbytek je rozdán zdarma. Pro 
potřebu spolku, zůstává 10 kusů, jako 
archiv. 

                                                 
90 http://www.pragaitukor.com/archive/pt200805/index.php 
91 http://www.landeszeitung.cz/ 

Prágai Tükor Pražské zrcadlo 
výše dotace 1 034 000,- Kč 
vydání 6x ročně 
cena výtisku 30,- Kč, předplatné 20,- Kč 
celkový náklad 1000 ks / číslo, celkem 6 000 ks 
celkové náklady - rozpočet 1 483 400,- Kč S 1 483 400,- Kč 
podíl dotace na projektu R do 70 % / S 69,7 % 
příjmy z prodeje 75 100,- Kč 
remitenda 58 ks /č, celkem 348 ks , 10 440,- Kč 
vklad realizátora projektu 60 000,- Kč 

Landes-Zeitung/LandesEcho Zemské noviny/Zemské echo 
výše dotace 1 555 000,- Kč (vrátili 167 000,- Kč) 
vydání 9x LZ a 3x LE , celkem 12 x  
cena výtisku 22 Kč dvojčíslo, předplatné o 0,50 Kč levnější  
celkový náklad 2 000 kusů /číslo, celkem 24 000 ks  
celkové náklady - rozpočet 2 377 000,- Kč / S 2 377 000,- Kč 
podíl dotace na projektu  do 70 %, S 65,4 % 
příjmy z prodeje 331 026,-Kč 
příjmy (jiné, inzerce) 368 974,-Kč  
remitenda  5 031 ks/r 
vklad realizátora projektu 145 345,- Kč 

Eghalånd Bladl Chebský list 
výše dotace 71 000,- Kč, použito 63 109,- Kč  
vydání měsíčník / 12 čísel 
cena výtisku 12,50 Kč 
celkový náklad minimálně 180 ks/číslo, 

celkem 2 160 ks 
celkové náklady - rozpočet 107 000,- Kč / S 85 582,- Kč 
podíl dotace na projektu R do 70 % / S 46,7 % 
příjmy z prodeje / předplatné 40 795,- Kč,  
vratka 7 891,- Kč , 18.1.2015 
remitenda 11,8 % - 21 ks/č -252 ks/r, 3 150,- Kč 
vklad realizátora projektu 8 242,- Kč 
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POLSKÁ MENŠINA 

o Głos Ludu92 

Vydavatelem novin byl spolek Kongres 
Poláků v ČR. Noviny vycházejí 3x týdně, 
bylo vydáno 149 čísel. Kongresu Poláků, 
vedle vkladu sdružení, se daří získat 
velkou částku i z prodeje a inzerce. 
Dotace v tomto roce byla zvýšena během 
2. kola o 385 700,- Kč a následně ještě 
částkou 167 000,-Kč, která se vrátila 
z jiného projektu. Velkým problémem je 
stále distribuce, kdy si monopolní 
distributor, Česká pošta, diktuje ceny 
a podmínky. Problémy budou s velkou 
pravděpodobností přetrvávat i do dalších 
let. Internetový portál, který přivádí i čtenáře z řad mladší generace, pro kterou tištěná podoba 
již není určující je již nedílnou součástí. Noviny v listinné podobě však nadále zůstávají pro 
mnohé, zejména starší čtenáře, jediným kontaktem s živým polským slovem. Přispívají 
k udržování polštiny a jsou pro menšinu siným integračním prostředkem. Vydávání těchto 
novin je menšinou považováno za prioritní. Projekt tentokrát nebyl podpořen z polské strany. 

o Zwrot93 

Kulturní měsíčník Zwrot vydává spolek 
Polský kulturně osvětový svaz v ČR, výše 
dotace dovolila udržet rozsah i barevnost 
časopisu a náklad se podařilo stabilizovat. 
Periodikum má své webové stránky 
a nejen tím se daří získávat čtenáře z řad 
mladší generace. Časopis je nedílnou 
součástí regionu. Byl podporován 
i z polské strany, z Fondu pro zabezpečení 
kulturní celistvosti národních skupin ve 
světě, částkou 742 325,- Kč. 

ROMSKÁ MENŠINA 

o Kereka-Kruh 

Uvedený časopis vydává spolek 
Demokratická aliance Romů v ČR. 
Dotace umožnila vydání 8 čísel. Časopis 
je distribuován do škol i předškolních 
zařízení, je třeba i nadále věnovat 
soustavnou péči skutečné práci 
s periodikem. Část nákladu je dále při 
akcích sdružení bezplatně rozdávána. 
 
 
 

                                                 
92 http://www.glosludu.cz/ 
93 http://www.pzko.cz/index.php/Kontakt-Zwrot/ 

Głos ludu Hlas lidu 
výše dotace 5 552 700,- Kč 
vydání 3x týdně, minimálně 149 čísel 
cena výtisku 7,- Kč, sobotní vydání 11,- Kč 
celkový náklad R minimálně 3 700ks/číslo, 149 čísel,  

celkem 551 300 ks 
S 149 čísel, celkem  561 744 ks 

celkové náklady - rozpočet 9 530 000,- Kč / S 9 746 181,-Kč  
podíl dotace na projektu R do 65% / S 56,97 % 
příjmy z prodeje 3 393 047,- Kč 
příjmy z inzerce, služby inzerce  700 065 ,- Kč 
remitenda 80 508 ks á 7 Kč  563 556,- Kč  
vklad realizátora projektu 100 000 ,- Kč 

Zwrot Návrat 
výše dotace 1 150 000,-Kč 
vydání 12 x, měsíčník 
cena výtisku prodej 30,- Kč 
celkový náklad  1 600 ks / číslo, celkem 19 200 ks  
celkové náklady - 
rozpočet 

2 488 000,- Kč / S 2 520 775,- Kč 

podíl dotace na projektu R do 60 % / S 45,6 % 
příjmy z prodeje 432 350,- Kč 
příjmy z inzerce, jiné  reklama 26 900,- Kč,  
remitenda 3,03 %, 582 ks á 30,- Kč, 17 460,- Kč  
vklad realizátora projektu 140 000,- Kč 

Kereka Kruh 
výše dotace 1 375 000,- Kč 
vydání 8 x  
cena výtisku 12,- Kč  
celkový náklad 3 000 ks / číslo, celkem 24 000 ks 
celkové náklady 1 965 300,- Kč / S 1966 152,- Kč 
podíl dotace na projektu R do 70 %, S 70 % 
příjmy z prodeje 291 887,- Kč 
příjmy (jiné)  
remitenda 3 634 ks / číslo, distribuováno bezplatně 
vklad realizátora projektu/dar 15 000,- Kč 
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o Romano hangos 94 

Vydavatelem byl spolek Společenství 
Romů na Moravě. Jde o novinový formát, 
který s ohledem na zvýšení dotace vyšel 
během roku 18x. Redakční práce leží 
v podstatě na šéfredaktorovi a postupně 
rozšiřující se základně přispěvatelů. Je to 
cesta, jež by mohla směřovat k posílení 
čtenářské základny. Většina periodika je 
distribuována bezplatně. Noviny jsou, 
s časovým odstupem a v barevné verzi, 
prezentovány i na webu. Část prostředků 
byla vrácena na účet ministerstva. I tento 
projekt byl předmětem diskuse v mediích, 
co do výše prostředků a kvality periodika. 
Kontrola na místě nezjistila porušení 
rozpočtové kázně, ale nemohla odpovědět na všechny okruhy na ministerstvo zaslaných 
připomínek. To postoupilo případ k došetření místně příslušnému finančnímu úřadu. 

○ Romano džaniben95 

Vydavatelem je spolek Romano džaniben. 
Dotace byla poskytnuta po roční odmlce. 
Realizátoři navázali na předchozí ročníky, 
ale ani v roce 2014 se nezdařilo získat do 
projektu předpokládané finanční 
prostředky, na žádost byla udělena 
výjimka, ministr kultury povolil zvýšení 
podílu dotace na projektu na 77%. 
Odborné články jsou zdrojem nejen pro 
odbornou veřejnost, daří se pomalu 
rozšiřovat předplatné, dochází i k zájmu o 
archivní výtisky. Vklad realizátora projektu je po finanční stránce nízký, přínosem je vysoký podíl 
práce pracovníků a studentů romistiky a zejména zachycení a uchování romštiny v tištěné podobě. 

RUSÍNSKÁ MENŠINA 

o Podkarpatská Rus96 

Realizátorem projektu je spolek 
Společnost přátel Podkarpatské Rusi. 
Byla vydána 4 čísla, jde o periodikum 
bezplatně distribuované v rámci 
menšiny, za příspěvek pro sdružení, 
součástí je i příloha v rusínském jazyce. 
Upozorňuje a snaží se mapovat tradice 
a zvyky této národnostní menšiny, 
v rámci menšiny slouží i ke hledání 
rusínských kořenů známých, příbuzných 
nebo přátel. Ohlasy jsou zaznamenávány nejen ze severní Moravy, ale i ze Slovenska. Projekt 

                                                 
94 http://www.srnm.cz/cz/romanohangos.htm 
95 http://www.dzaniben.cz/ 
96 http://www.podkarpatskarus.cz/noviny.htm 

Romano hangos Romský hlas 
výše dotace 660 000,- Kč, vratka 32 300,- Kč,  

použité prostředky 844 700,- Kč 
vydání 18 x, z toho 2x dvojčíslo  
cena výtisku  15,- Kč / dvojčíslo 22,- Kč 
celkový náklad 3 100 ks / číslo, celkem 55 800 ks 
celkové náklady 1 253 000,- Kč / S 1 206 832,- Kč 
podíl dotace na projektu R do 70 / S 70 %  
bezplatně distribuováno 3 000 ks / číslo 
příjmy z prodeje 17 548,- Kč 
příjmy (inzerce/dary/ granty 
kraje a města) 

6 250,- Kč / 75 793,- Kč / 
122 428,- Kč 

remitenda není uveden počet kusů jen  1%, 
558 ks; 8 804,- Kč  

vklad realizátora projektu 140 113,- Kč 

Romano džaniben Romské vědění 
výše dotace 454 000,- Kč 
vydání 2 x 
cena výtisku  160,- Kč  
celkový náklad 300 ks / číslo, celkem 600 ks 
celkové náklady 589 600,- Kč / S 586 600,- Kč 
podíl dotace na projektu R do 77 % 
příjmy z prodeje 9 440,- Kč 
příjmy jiné - reklama 69 400,- Kč / z toho 60 000,- Kč 
remitenda 77 ks/r, 12 320,- Kč 
vklad realizátora projektu bezplatně rozesíláno 110 ks/čísla  

Podkarpatská Rus 
výše dotace 90 000,- Kč 
vydání 4x ročně 
cena výtisku cena dobrovolná, v rámci sdružení za příspěvky 
celkový náklad 700 ks / číslo, celkem 2 800 ks 
celkové náklady 128 000,- Kč / S 127 941,- Kč 
podíl dotace na projektu R 70 % / S 70%  
příjmy z prodeje příspěvky  
remitenda 650 ks za příspěvky, zbytek rozdán při akcích  

vklad realizátora projektu 38 400,- Kč 
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má menší rozsah, ale je obohacením spektra v rámci národností žijících na území ČR. Zatím 
projekt nebyl uspokojivě vypořádán, čeká se na dodání zbývajících dokladů. 

RUSKÁ MENŠINA 

o Artek 

Vydavatelem je Spolek rusky mluvících 
studentů a jejich příznivců Artěk. Projekt 
má svůj okruh čtenářů mezi rusky 
mluvící komunitou, zejména mladší. 
Tomu odpovídá i obsahová náplň 
periodika. Podíl skutečně prodaných 
výtisků je malý, většina nákladu je 
distribuována na více než 120 míst kde 
se rusky mluvící komunita sdružuje, 
adresy jsou dostupné na webových 
stránkách spolku i knihoven. Čtenáři 
oceňují rozsah a kvalitu informací a pomoc, kterou jim časopis poskytuje při začleňování 
nejen do místní ruské komunity, ale i do majoritní společnosti. Dotace, její výše a způsob 
poskytnutí byly předmětem zájmu ze strany médií, kdy tento projekt byl spojován s předsedou 
spolku, i když ten v médiích vystupoval jako soukromá osoba.  

o Russkoje slovo 97 

Vydavatelem je spolek Sdružení krajanů 
a přátel Ruské tradice s celostátní 
působností v ČR, který pokračuje 
v rozvíjení kulturních a společenských 
tradic spolkové činnost a napomáhá 
i nové generaci krajanů z Ruska 
adaptovat se v prostředí ČR. Příjmy 
z prodeje jsou stále poměrně nízké, téměř 
70% nákladu je distribuováno bezplatně. 
Projekt je financován z inzerce, darů 
a prostředků spolku. 

ŘECKÁ MENŠINA 

o Kalimera98  

Vydavatelem periodika je Řecká obec 
Praha. Tiskovina je bezplatně 
distribuována členům obce za příspěvky, 
je rozesílána i jiným řeckým obcím na 
území ČR, je dostupný i v řeckých 
obchodech či tavernách. I v tomto roce 
bylo vydáno 6 čísel, která se vedle života 
menšiny věnovala i kulturním tradicím 
a otázkám, které zajímají členy sdružení. 
Slouží potřebám nejen pražské obce, ale 
celé řecké diaspory. 

                                                 
97 http://www.ruslo.cz/magazine/ 
98 http://www.ropraha.eu/index.php?section=kalimera 

Artek „Pionýrský tábor“ 
výše dotace 320 000,- Kč 
vydání 6x ročně 
cena výtisku 50,- Kč 
celkový náklad  1500 ks / číslo, celkem 9 000 ks 
celkové náklady 650 192,- Kč / S 680 114,- Kč 
podíl dotace na projektu R do 70 % / S 47 % 
příjmy z prodeje 52 150,- Kč 
příjmy (jiné) 277 964,- Kč 
remitenda žádná, zdarma rozdáno  8 023 ks 
vklad realizátora projektu 30 000,- Kč 

Russkoje slovo Ruské slovo 
výše dotace 1 650 000,- Kč 
vydání 12 x 
cena výtisku 50,- Kč 
celkový náklad 1 000 ks / číslo, celkem 12 000 ks 
celkové náklady  2 362 000,- Kč / S 2 389 387,- Kč 
podíl dotace na projektu R do 70 % / S 69,3 % 
příjmy z prodeje 37 976,- Kč 
příjmy (jiné, z inzerce …) reklama   609 400,- Kč 
remitenda neuvedena  
vklad realizátora projektu 91 992,- Kč 

Kalimera Dobrý den 
výše dotace 257 000,- Kč 
vydání 6x ročně 
cena výtisku 60,- Kč / za příspěvky 
celkový náklad 1000 ks / číslo, celkem 6 000 ks 
celkové náklady 413 000,- Kč / S 425 659,- Kč 
podíl dotace na projektu R do 70 %, S 60,3 %  
příjmy z prodeje bezplatná distribuce, za příspěvky 
příjmy (ostatní) 113 259,-Kč 
remitenda neuvedena, vše rozešlou a rozdají 
vklad realizátora projektu 55 400,-Kč 
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SLOVENSKÁ MENŠINA 

○ Listy 99 

Vydavatelem je spolek Dokumentační 
a muzejní středisko slovenské 
národnostní menšiny v České republice. 
Nově je koncipován tak, aby vedle 
udržení mateřského jazyka byl přínosem 
i pro mladý obor slavistiky v ČR. 
Časopis píše i o dalších projektech 
sdružení. Z každého čísla je bezplatně 
distribuováno cca 250 kusů, zejména 
starším členům sdružení, případně 
školám a knihovnám.  

o Slovenské dotyky100 

Časopis vydá spolek Slovensko-český 
klub v ČR. Charakter časopisu se 
nemění, byl zaměřen nejen na členy 
slovenské komunity, ale i na celou 
společnost v ČR. I v tomto roce časopis 
vyšel pouze 8x, podařilo se zachovat 
vysoký náklad. Časopis je příznivě 
přijímán. Projekt byl podpořen i ze 
Slovenské republiky (Úřadem pro 
Slováky žijící v zahraničí), částkou 
1 500,- EUR. Přispěl i dotační program 
Úřadu vlády ČR částkou 60 000,- Kč na přílohy. Časopis má sice i svou internetovou podobu, 
pro většinu starší generace je však rozhodující tištěná podoba časopisu. 

o Slovenská mozaika101 

V rámci projektu, jehož realizátorem je 
spolek BONA FIDE, byla podpořena 
výroba 25 premiérových relací ve 
slovenštině, které byly vysílány na 
Studio Z rádia BBC. Dříve byl obdobný 
projet vysílán Českým rozhlasem, ale po 
zrušení stanice Leonardo už se nenašel 
prostor k vysílání. Další prostředky byly 
získány z dotačního programu, jehož 
gestorem je Úřad vlády ČR. 
Ohlasy jsou příznivé a všechny relace 
jsou k poslechu na webových stránkách 
spolku a v archivu vysílání. 

 

                                                 
99 http://www.klubsk.net/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=10&Itemid=14 
100 http://www.czsk.net/dotyky/archiv.html 
101 http://www.zet.cz/ 

Listy 
výše dotace 1 480 000,- Kč 
vydání 10 x  
cena výtisku 30,- Kč 
celkový náklad 1 900 ks/číslo / celkem 19 000 ks 
celkové náklady 2 249 700,- Kč / S 2 129 884,- Kč 
podíl dotace na projektu R do 70 %, S 69,5 % 
příjmy z prodeje časopis distribuován za příspěvky 
příjmy z projektu - reklama, inzerce 540 000,- Kč 
remitenda 127 ks/č   38 100,- Kč/r    
vklad realizátora projektu 30 000,- Kč 

Slovenské dotyky 
výše dotace 1 390 000,- Kč 
vydání  8x  
cena výtisku 18,- Kč, předplatné 10,- Kč  
celkový náklad 8000 ks/číslo, celkem 64 000 ks 
celkové náklady 3 150 000,- Kč / S 2 717 137,- Kč 
podíl dotace na projektu  do 70 %, S 51 % 
příjmy z prodeje 1 036 181,- Kč 
příjmy z inzerce, od partnerů 160 000,- Kč 
remitenda 1,5 % 120 ks/číslo; 17 280,- Kč/rok 
vklad realizátora projektu 15 409,- Kč 

Slovenská mozaika 
výše dotace 72 300,- Kč 
účelové určení  2x30 min, rozhlasový pořad ve slovenštině, 

 24 premiér, S 25 premiér  
vysílání relací vysílá Studio Z na rádiu BBC 
celkové náklady 390 000,- Kč 
podíl dotace na projektu do 70%, s dotací  Úřadu vlády 
honoráře honoráře  
vklad realizátora projektu 7 000,-Kč 
Dotace z programu Podpory implementace 
Evropské charty regionálních menšinových 
jazyků 

201 000,- Kč 
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SRBSKÁ MENŠINA 

o Srpska reč102 

Vydavatelem periodika byl spolek Srbské 
sdružení Sv. Sáva. Jde o jediný projekt 
podporovaný v rámci srbské menšiny. 
Dotace umožnila vydání 6 čísel. Náklad 
zůstal, je rozesíláno cca 150 kusů 
bezplatně, mírně se podařilo zvýšit 
i počet předplatného. Časopis má 
ustálenou podobu, věnuje se aktivitám 
spolku v České republice, přináší 
aktuality i ze Srbska, publikuje i fejetony 
a zajímavosti. Diasporou je velmi dobře 
přijímán. 

UKRAJINSKÁ MENŠINA 

o Porohy103 

Vydavatelem periodika je spolek 
Ukrajinská iniciativa v ČR. Časopis má 
stálý okruh čtenářů, má pravidelné 
rubriky, které zahrnují kulturně-
historické, politicko-analytické, sociálně-
migrační okruhy, které jsou pro členy 
menšiny zde žijící a pracující důležité, 
s akcentem na aktuální situaci na 
Ukrajině, je tiskovina velice žádaná. 
Novinový formát se osvědčil. Zvýšení 
dotace umožnilo vydání mimořádného 
čísla k 10 a 20 ti letému výročí v historii spolku. 

o Ukrajinský žurnál104 

Tento projekt je realizován spolkem 
RUTA. Nepodařilo se získat 
předpokládané finanční krytí, a tak byla 
na žádost ministra kultury udělena 
výjimka, podíl dotace byl zvýšen na 78 
% hodnoty projektu. Časopis má stabilní 
čtenářskou obec i rozšiřující se okruh 
přispěvatelů. Je vyhledáván 
 i zájemci z řad Ukrajinců, kteří přichází 
na území ČR za prací. Časopis je 
přístupný webu a také a facebooku. 
Spolek si velmi cení dvou mimořádných 
čísel, která se podařilo vydat, ta vyšla v ukrajinštině a v angličtině. Ukrajinsky mluvící 
komunita vítá informace nezatížené žádnou propagandou. 

                                                 
102 http://sv-sava.cz/casopis-srpska-rec 
103 http://www.ukrajinci.cz/porohy 
104 www.urkzurnal.eu 

Srpska reč Srbské slovo 
výše dotace 640 000,- Kč 
vydání  6 x 
cena výtisku 60,- Kč 
celkový náklad 400 ks / číslo, celkem 2 400 ks  
celkové náklady 915 000,- Kč / S 915 167,- Kč 
podíl dotace na projektu  do 70 % / S ? % 
příjmy z prodeje 106 782 ,- Kč 
příjmy, služby, dary 149 000,- Kč 
remitenda 300ks/rok   18 000,- Kč  
vklad realizátora projektu 20 000,- Kč  

Porohy Prahy 
výše dotace 746 000,- Kč,  
vydání  12x + 1 mimořádné číslo  
cena výtisku 20,- Kč 
celkový náklad  1000 ks / číslo, celkem 13 000 ks 
celkové náklady 1 065 800,- Kč / S 1 065 800,- Kč 
podíl dotace na projektu do 70% / S 70 % 
příjmy z prodeje 180 800,- Kč 
příjmy z inzerce, jiné 139 000,- Kč 
remitenda 650 ks/r  13 000,- Kč  
vklad realizátora projektu 20 000,- Kč  

Ukrajinský žurnál 
výše dotace 1 400 000,- Kč 
vydání  8 + 2 tematická čísla 
cena výtisku 30,- Kč 
celkový náklad   1 200 ks/číslo; celkem 9 600 ks  

2 x 3 000 ks mimořádná čísla 6 000 ks  
celkové náklady 1 795 000,- Kč / S 1 881 250,- Kč 
podíl dotace na projektu  do 78 %, S 78 %  
příjmy z prodeje, předplatné 91 500,- Kč 
příjmy z inzerce, jiné 329 100,- Kč 
remitenda 4 139 ks, poslední číslo stále v distribuci 
vklad realizátora projektu 60 739,- Kč 
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VIETNAMSKÁ MENŠINA 

o Vůně lotosu 

Vydavatelem je Viet Media, s.r.o. Jde 
o projekt ve prospěch vietnamské 
menšiny, poprvé podpořený v rámci 
tohoto dotačního programu. Příloha, 
vkládaná do dvou časopisů – Tuan Tin 
Moi a The Gioi Tre, se zaměřila na 
prezentaci osobnosti vietnamské 
komunity žijící v ČR, nabídla kulturní 
přehled a články, povídky či pohádky, 
určené k rozšíření případně udržení 
rodného jazyka pro druhou generaci 
Vietnamců, kteří se již narodili v ČR. 

ŽIDOVSKÁ MENŠINA 

o Maskil105 

Vydavatelem titulu je spolek Bejt 
Simcha. Jde o kulturní měsíčník, který je 
distribuován zdarma do všech 
židovských obcí a institucí v ČR, do 
domovů seniorů, na fakulty judaistiky při 
Husitské teologické fakultě UK v Praze 
či studentům Lauderova gymnasia 
v Praze. Projekt je dále financován ze 
sponzorských darů jednotlivců, nadací a 
fondů v celkové hodnotě 77 375,-Kč. 
Časopis nabízí čtenářům, i mimo 
židovskou komunitu, vyvážený poměr vzdělávacích textů, informací o kulturním dění a životě 
komunity a je i platformou diskusí na aktuální témata v rámci židovské komunity. 

příjemce dotace projekt dotace v Kč 
BĚLORUSKÁ MENŠINA 
Pahonia, spolek Kryvija 34 000 
BULHARSKÁ MENŠINA  
Bulharská kulturně osvětová organizace, o. s. Roden glas 464 000 
Vazraždane, o. s. Balgari 678 000 

celkem 1 142 000 

MAĎARSKÁ MENŠINA 
Svaz Maďarů žijících v českých zemích, o. s. Prágai Tükör - Pražské zrcadlo 1 034 000 
  
NĚMECKÁ MENŠINA 
Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, o. s. Landeszeitung / LandesEcho 1 388 000 
Svaz Němců – region Chebsko Eghaland Blådl 71 000 

celkem 1 459 000 

POLSKÁ MENŠINA 
Kongres Poláků, o. s. Głos ludu 5 552 700 
Polský kulturně osvětový svaz v ČR, o. s. ZWROT 1 150 000 

                                                 
105 http://www.maskil.cz/ 

Vůně lotosu (příloha vkládaná do časopisu) 
výše dotace 490 000,- Kč 
vydání 8 x 
cena výtisku vkládáno do časopisů  
celkový náklad 2 500 ks./číslo, celkem 20 000 ks 
celkové náklady 993 800,- Kč S 993 800,- Kč 
podíl dotace na projektu  do 70 %, / S 45,8 % 
příjmy z prodeje vkládáno jako příloha 
vratka 34 220,- Kč 
remitenda 50 ks/číslo 
vklad realizátora projektu 503 800,- Kč 

Maskil Vzdělání 
výše dotace 220 000,- Kč 
vydání 10x  
cena výtisku zdarma v komunitě, platby v knihkupectvích 
celkový náklad 650 ks / číslo, celkem 6 500 ks 
celkové náklady 363 226,- Kč / S 360 234,- Kč 
podíl dotace na projektu R do 70 %, S 61 % 
příjmy z inzerce  4 000,- Kč 
příjmy z prodeje 2 480,- Kč 
remitenda bezplatná distribuce komunitě 550 ks / č 
vklad realizátora projektu 56 379,- Kč 
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celkem 6 702 700 

ROMSKÁ MENŠINA 
Demokratická aliance Romů, o. s. Kereka 1 375 000  
Romano Džaniben Romano Džaniben 454 000 
Společenství Romů na Moravě, o.s. Romano hangos 660 000 

celkem 2 489 000 

RUSÍNSKÁ MENŠINA 
Společnost přátel Podkarpatské Rusi, o. s. Podkarpatská Rus 90 000 
RUSKÁ MENŠINA 
Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice, o. s. Ruské slovo 1 650 000 
Spolek rusky mluvících studentů ARTEK Artek 320 000 

celkem 1 970 000 

ŘECKÁ MENŠINA 
Řecká obec Praha, o. s. Kalimera 257 000 
SLOVENSKÁ MENŠINA 
Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR o. s Listy Slovákov a Čechov 1 480 000 
Slovensko-český klub, o.s. Slovenské dotyky 1 390 000 
BONA FIDE, o.s  Slovenská mozaika 72 300 

celkem 2 942 300 

SRBSKÁ MENŠINA 
Srbské sdružení sv. Sáva, o. s.  Srpska reč - Srbské slovo 640 000 
UKRAJINSKÁ MENŠINA 
Ukrajinská iniciativa, o. s . Porohy 746 000 
RUTA, o. s.  Ukrajinský žurnál 1 400 000 

celkem 2 146 000 

ŽIDOVSKÁ MENŠINA 
Bejt Simcha, o. s. Maskil 220 000 
  

celkem přiděleno a vyplaceno 22 000 000 Kč 
 

 



Příloha 8 

Ministerstvo kultury - Program na podporu integrace příslušníků romské komunity 
v roce 2014 

organizace, místo projekt dotace (Kč) 

Demokratická aliance Romů v ČR, Valašské 
Meziříčí Romská píseň 2014 119 780 

Farní charita Lovosice VI. ročník festivalu Savore Jekhetane 23 673 

KoCeRo - Komunitní centrum Rovnost o. p. s., 
Český Krumlov Poznejte nás 35 000 

„Liberecké fórum“, Liberec III. ročník hudebního festivalu národnostních 
menšin 40 000 

Občanské sdružení dětí a mládeže „Začít spolu“, 
Broumov 

Divadlení 58 111 

Připomínáme si Mezinárodní den Romů 48 000 

Občanské sdružení Květina, Oldřichov u Duchcova Tančíme a prezentujeme romskou kulturu 20 000 

o. s. Miret, Bystré Čhavorenge 2014 80 000 

Občanské sdružení „Sdružení Romů Severní 
Moravy“, Karviná 15. karvinský romský festival 2014 120 000 

Občanské sdružení Vzájemné soužití, Ostrava „Respektujme a poznávejme se navzájem“ 30 000 

Oblastní charita Ústí nad Labem Romský tanečně-hudební festival - Rotahufest 37 882 

Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a 
mládeží brněnské diecéze, Brno Taneční kroužek Romane čhave 50 000 

Ponton, občanské sdružení, Plzeň Miro Suno 14 000 

Rodina v centru, o. s., Nový Bor Celodenní hudební workshop pro veřejnost a 
večerní koncert romské kapely 19 000 

R-Mosty, o. s., Praha 3 Bašaven čhavale! Součást volnočasových 
kulturních aktivit Nízkoprahového klubu R-Mosty 100 000 

Romano džaniben, Praha 3 Anne Sutherlandová: Romové - Neviditelní 
Američané 204 000 

Sdružení Romano jasnica, Trmice 10. různobarevný festival 93 000 

Sdružení romských občanů v Lysé nad Labem Taneční soubor Mirikle 50 000 

Slunowrat Tábor, Tábor 8. ročník festivalu romské kultury v Táboře 
Kerekate - v kruhu 80 000 

Společenství Romů na Moravě, Brno 
Django Fest XIII. ročník 39 700 

Romani giľi Olomouc 37 000 

Výbor pro odškodnění romského holocaustu v 
ČR, Hořice 

Pietní akt v Letech u Písku a prezentace 
výstavy „Zaniklý svět“ 57 000 

Muzeum romské kultury, Brno 
Soubor propagačních materiálů a propagace 
unikátní výstavy Století pohrom – století zázraků 
Rudolfa Dzurka 

125 000 

celkem 1 481 146 
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Příloha 9 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Program na podporu integrace romské 
komunity v roce 2014 

organizace  právní forma projekt dotace (Kč) 
Občanské sdružení SLOVO 21 o.s. Dža dureder  363 300 
Ponton, občanské sdružení o.s. Mluví celá rodina – Vakeren calo familija 99 200 
Salesiánské středisko volného 
času Don Bosco 

škol.práv.osoba Oratoř na ulici 253 200 
Oblastní charita Šluknov cirkev.práv.osoba Předškolní klub Ambrela 470 000 
ZŠ Ostrava na Vizině příspěvková org. Společná cestička k lepšímu vzdělání  271 000 
SŠ živnostenská Sokolov příspěvková org. Podpora romských žáků  81 000 
ZŠ Němčice nad Hanou příspěvková org. Dva ví víc než jeden 150 000 
Sdružení Romano jasnica o.s. Předškolní centrum „Šneček“ v Trmicích  560 000 
Oblastní charita Kutná Hora cirkev.práv.osoba Volnočasové aktivity Centra Maják 300 000 
o.s.Barry&spol. o.s. Kouzelné housličky 300 000 
Diecézní charita ostravsko-
opavská cirkev.práv.osoba Kdo si hraje, nezlobí 100 000 
Sdružení Podané ruce, o.s. o.s. ROMANODROM – volnočasové aktivity 200 000 
Tosara o.s. Předškolní kroužky pro děti  100 000 
Charita Šternberk cirkev.práv.osoba Jiloro-Srdíčko 200 000 
MŠ Přerov, Komenského 25 příspěvková org. Hola, hola, škola volá! 70 000 

Šance pro Tebe  o.s. 
Předškolní příprava a včasná péče na 
Chrudimsku 400 000 

Romské sdružení „Indigo Děčín“ o.s. Předškolní příprava - Poznáváme svět 300 000 
Kapa help o.s. nízkoprahové centrum Metro 250 000 
Komunitní centrum Chánov o.s. PAPRSEK  362 000 
Čhavorikani Luma  o.s. Komunitní Centrum Krupka  250 000 
Charita Olomouc cirkev.práv.osoba Aktivně k integraci 350 000 
Středisko pomoci ohroženým 
dětem ROSA o.s. 

Předškolní příprava romských dětí ve 
vyloučené lokalitě 100 000 

Občanské sdružení Salinger o.s. Komunitní centrum Amaro Phurd - Pražská 240 000 
Nová škola o.p.s Asistent pedagoga v inkluzivní škole 300 000 
Aufori o.p.s Učí (se) celá rodina 250 000 
Občanské sdruž. dětí a mládeže 
„Začít spolu“ o.s. 

Předškolní příprava romských dětí v 
Broumově 340 000 

Dům romské kultury o.p.s. Vzdělávání – cesta do budoucnosti 300 000 
KoCeRo – komunitní centrum 
Rovnost o.p.s. Nuda není pro nás  300 000 
IQ Roma servis, o. s. o.s. „Od startu k cíli“ 300 000 
Občanské sdružení Vzájemné 
soužití o.s. „Co už brouček umí II“ 340 000 
Sdružení pro mimoškolní aktivity 
Palaestra o.s. Sportovně-vzdělávací komunitní centrum 400 000 
ROMEA o.s. Vzděláním k úspěšné integraci  117 000 
Církevní středisko volného času 
sv. J. Bosca škol.práv.osoba Pestrý život v Majáku 150 000 

Demokratická aliance Romů ČR o.s. 
Podpora vzdělávání romských dětí a 
mládeže Centrem AVARDE 280 000 

Děti a Rodina o.s. Vzdělávací centrum Vilík 300 000 

Petrov, občanské sdružení  o.s. 
Předškolní vzdělávání a odpolední 
Doučování  350 000 

Oblastní charita Přerov cirkev.práv.osoba Dejme dětem šanci 100 000 
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ZŠ Ústí nad Labem příspěvková org. PŘEDLICE SOBĚ 9 160 000 
Diakonie ČCE – středisko Vsetín cirkev.práv.osoba Muzika nás baví! 75 000 
ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí  příspěvková org. Chceme dojít dále  150 000 

STOP o.s. 
Podpora vzdělávání žáků ze sociokulturně 
znevýhodněného prostředí 450 000 

Občanské sdružení Kleja o.s.  Volnočasové a vzdělávací centrum Klička 480 000 
Armáda spásy v České republice o.s. „Já to umím“ v Komunitním centrum Přerov 150 000 
Charita Valašské Meziříčí cirkev.práv.osoba Most mezi dítětem a školou 150 000 
Beleza Ostrava o.s. o.s. „Vzdělání je naše cesta“  250 000 
Kostka Krásná Lípa, p. o.  příspěvková org. Podpora studia 2014 100 000 
os Květina o.s. Klub Květina 268 000 

Rodina v centru, o.s. o.s. 
Podpora romských rodin s dětmi na 
ubytovně  250 000 

Občanské sdružení Lačho lav 
Větřní 

o.s. Šance pro Větřní 88 000 
Salesiánské středisko Štěpána 
Trochty-DDM škol.práv.osoba Hrajeme si a učíme 150 000 
Člověk v tísni, o.p.s. o.p.s. Vzdělání je základ 350 000 
RomPraha o.s. Komplexní poradenství romským rodinám  230 000 
Romské sdružení Čačipen o.s. Předškolní klub Pod Kopečkem 350 000 
Naděje o.s. Naděje - bludiště 200 000 

Občanské sdružení Romodrom 
o.s. 

Romodrom pro děti – Centrum předškol. 
vzdělávání  350 000 

Sdružení romských občanů Lysá 
nad Labem  o.s. Volný čas dětí a mládeže v roce 2014  200 000 

celkem 13 997 700 
 



Příloha 10 

Ministerstvo práce a sociálních věcí a národnostní menšiny 

Pokud jde o provádění legislativních a nelegislativních opatření a plnění úkolů uložených v 
usneseních vlády, MPSV pokračovalo v roce 2014 v realizaci Národní strategie ochrany práv 
dětí (schválena usnesením vlády č. 4 ze dne 4. 1. 2012) a Akčního plánu k naplnění Národní 
strategie ochrany práv dětí na období 2012 - 2015 (schválena usnesením vlády č. 258 ze dne 
11. 4. 2012). K právům dětí náležejících k národnostním menšinám se v Národní strategii 
ochrany práv dětí a v prováděcím Akčním plánu vztahují zejména 

- Cíl 4: Vyrovnání příležitostí pro děti a mladé lidi ze znevýhodněného sociálního prostředí, a 

- Cíl 9: Podpora náhradní rodinné péče. 

V rámci naplňování aktivit k cíli 4 jsou průběžně realizovány vzdělávací programy pro 
zaměstnance orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD"), a to se zaměřením na 
práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, včetně práce s dětmi, které jsou příslušníky 
národnostních menšin. Školení zaměstnanců OSPOD probíhalo jako součást Individuálního 
projektu „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny" 
financovaného z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Individuální projekt je 
realizován v období od 1. července 2012 do 31. října 2015. Základem školení zaměstnanců 
OSPOD je metodika vyhodnocování situace dítěte a rodiny a příprava individuálních plánů 
ochrany dítěte v návaznosti na úpravu § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně děti, a úpravu § 1 a § 2 vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení 
zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Od 1. ledna 2014 je forma záznamu o vyhodnocení 
situace dítěte a rodiny a individuálního plánu ochrany dítěte závazně upravena jako povinná 
součást spisové dokumentace OSPOD ve směrnici MPSV 106 o stanovení rozsahu evidence dětí 
o obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí 
(publikována ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obci č. 5/2013). Z hlediska dětí - 
příslušníků národnostních menšin je podstatné, že součástí vyhodnocování prováděného 
OSPOD je rovněž analýza rodinného prostředí dítěte, určení individuálních potřeb dítěte, 
posouzení ekonomické a sociální situace rodiny a hodnocení identity dítěte, pokud jde 
o vnímání dítěte z pohledu jeho příslušnosti k určitému etniku, národnosti, kultuře nebo víře. 

V rámci naplňování cíle 9: Podpora náhradní rodinné péče je jednou z významných aktivit 
převzetí a adaptace systému PRIDE pro nábor, přípravu a vzdělávání zájemců o pěstounskou péči 
a osvojení. Cílem systému PRIDE je naplňování individuálních potřeb dětí umístěných v náhradní 
rodinné péči, posilování rodin, ať se jedná o rodiny původní, pěstounské či osvojitelské, 
zvyšování kvality pěstounské péče prostřednictvím průběžného vzdělávání a poskytování 
doprovodných služeb. Adaptace systému PRIDE by měla vést ke zvýšení celkového počtu 
zájemců o náhradní rodinnou péči, včetně nalezení a přípravy dostatečného počtu pěstounů 
a osvojitelů pro děti se specifickými potřebami, mezi něž se řadí také děti náležející k etnickým 
a národnostním menšinám. V roce 2014 pokračovalo školení dalších lektorů PRIDE a pilotní 
ověřování tohoto systémů v přípravách budoucích pěstounů a osvojitelů ve vybraných krajích, 
konkrétně v kraji Královéhradeckém, Moravskoslezském, Zlínském, Jihočeském, 
Jihomoravském, Karlovarském, Olomouckém, Pardubickém a Středočeském. Ke zvyšování 
kvality pěstounské péče přispívají rovněž dohody o výkonu pěstounské péče, které s pěstouny 
a dalšími pečujícími osobami uzavírají OSPOD nebo osoby pověřené výkonem sociálně-právní 
ochrany dětí. Dohody o výkonu pěstounské péče upravují práva a povinnosti pěstounů při 
zajišťováni péče o svěřené děti, zejména práva na poskytnutí podpůrných služeb a poradenské 
pomoci a povinnosti v oblasti průběžného vzdělávání pěstounů a při udržování kontaktů dítěte 
s rodiči a dalšími osobami blízkými. Na realizaci dohod o výkonu pěstounské péče se podle § 47d 
zákona č. 359/1999 Sb. poskytuje státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 48 000 Kč 

                                                 
106 Směrnice č.j. 26780 - 21 ze dne 19. září 2013 
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na kalendářní rok (za jednu uzavřenou dohodu), v roce 2014 byl státní příspěvek na výkon 
pěstounské péče poskytnut v celkovém objemu 452 144 000,- Kč. 

V průběhu roku 2014 se dařilo nadále navyšovat počty dětí v pěstounské péči, když v listopadu 
2014 se v pěstounských rodinách nacházelo celkem 14 326 dětí, v porovnání s počtem 13 063 
dětí k 31. prosinci 2013. Současně s tím narůstal i počet pěstounů a osobně pečujících 
poručníků, kterých bylo v listopadu 2014 již 11 064, oproti počtu 9 879 pěstounů a poručníků 
k 31. prosinci 2013. Krajské úřady pokračovaly v roce 2014 také ve vyhledávání a odborném 
posuzování zájemců o pěstounskou péči na přechodnou dobu, která slouží k zajištění dočasné 
rodinné péče dětem v případě přechodných překážek na straně rodičů nebo v období před 
svěřením dítěte do dlouhodobé pěstounské péče nebo do péče před osvojením. Ke konci roku 
2014 již bylo v evidenci krajských úřadů zařazeno 300 osob, které mohou vykonávat 
pěstounskou péči na přechodnou dobu. Přetrvávajícím problémem zůstává praxe při realizaci 
osvojení dětí z České republiky do ciziny (řádově se jedná o 30 až 40 dětí za rok), kdy na 
základě novelizovaného znění zákona č. 359/1999 Sb. musí docházet k důkladnějšímu a širšímu 
vyhodnocení možnosti umístění dítěte do náhradní rodinné péče v ČR, a to nejen z hlediska 
aktuálního stavu, ale i z hlediska reálného výhledu do budoucna. V současné době jsou do péče 
zahraničních zájemců o osvojení svěřovány v řadě případů děti náležející k romskému etniku. 
Je však nezbytné, aby postupně docházelo ke snižování počtu dětí, které jsou v ČR předávány 
do péče před osvojením žadatelům ze zahraničí, a to až k dosažení stavu, kdy osvojení dítěte do 
ciziny bude představovat pouze zcela výjimečné a ojedinělé řešení situace dítěte. 

○ Operační program lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaný operační program 

- Rozpočtová kapitola 313 - ministerstvo práce a sociálních věcí 

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytuje MPSV ze své rozpočtové 
kapitoly 313 finanční podporu registrovaným poskytovatelům sociálních služeb, a to bez 
ohledu na národnostní či etnickou příslušnost uživatelů sociálních služeb. Z údajů 
poskytnutých od MPSV lze přímo identifikovat, kolik finančních prostředků bylo 
přerozděleno ve prospěch poskytovatelů sociálních služeb zabývajících se cílovou skupinou 
uživatelů z etnických menšin. Vzhledem k tomu, že některé organizace upřednostňují uvádění 
cílové skupiny osob žijících v sociálně vyloučených komunitách, jejichž uživatelé jsou často 
i obyvatelé sociálně vyloučených romských lokalit, jsou v níže uvedené tabulce uvedeny 
alokace za rok 2014 na podporu poskytovatelů těch sociálních služeb, jejichž uživateli jsou 
převážně příslušníci etnických menšin a osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách. 

Dotační podpora sociálních služeb nejčastěji využívaných etnickými menšinami a osobami 
žijícími v sociálně vyloučených komunitách, které mají jako hlavní cílovou skupinu etnické 
menšin a osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách: 

Typ sociální služby Výše podpory (Kč) 
Azylové domy (2) 1 175 250 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (5) 2 183 700 
Odborné sociální poradenství (24) 11 405 900 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (17) 8 190 300 
Sociální rehabilitace (6) 2 984 300 
Terénní programy (63) 60 354 080 

celkem 86 293 530 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny alokace za rok 2014 na podporu poskytovatelů těch 
sociálních služeb, které uvádějí jednu ze svých cílových skupin etnické menšiny. V registru 
poskytovatelů sociálních služeb bylo v roce 2014 celkem 389 sociálních služeb, které uvádějí 
jednu z cílových skupin etnické menšiny. 
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Dotační podpora sociálních služeb nejčastěji využívaných etnickými menšinami: 
Typ sociální služby Výše podpory (Kč) 

Azylové domy (14) 12 854 450 
Domy na půl cesty (3) 3 911 000 
Kontaktní centra (6) 4 069 000 
Krizová pomoc (4) 2 242 000 
Nízkoprahová denní centra (3) 2 389 157 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (78) 57 994 750 
Noclehárny (6) 7 668 000 
Odborné sociální poradenství (101) 49 248 800 
Pečovatelská služba (1) 760 000 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (60) 41 314 100 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (1) 1 105 000 
Sociální rehabilitace (19) 7 312 200 
Telefonická krizová pomoc (11) 8 400 200 
Terénní programy (66) 50 491 900 

celkem 249 760 557 

- Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 

V rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost má MPSV (Odbor implementace 
fondů EU) jako zprostředkující subjekt na starosti administraci grantových a regionálních 
individuálních projektů Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost v prioritní ose 1 
Adaptabilita, oblasti podpory, 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných 
podniků, v prioritních osách 2a a 2b Aktivní politiky trhu práce, oblasti podpory 2.1 Posílení 
aktivních politik zaměstnanosti a v prioritní ose 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, 
oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace, 3.2 Podpora sociální integrace romských 
lokalit a 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce. 

Zlepšení postavení národnostních menšin v ČR na pracovním trhu se týká zejména prioritní 
osy 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, ostatní prioritní osy, které spravuje 
zprostředkující subjekt ministerstvo, se týkají situace národnostních menšin pouze nepřímo. 

- Individuální projekty v oblasti podpory 3.1 

Národnostní menšiny jsou v oblasti podpory 3.1 zpravidla jednou z několika podporovaných 
skupin, žádná výzva není přímo na národnostní menšiny zaměřena. 

V oblasti podpory 3.1 v roce 2014 probíhala realizace 4 projektů Ministerstva spravedlnosti 
(Probační a mediační služba) v celkové výši 81 mil. Kč. U výzev č. 5 a A9 zaměřených na 
podporu krajů při plánování a poskytováni sociálních služeb, vzdělávání pracovníků a dalších 
procesů, bylo podpořeno 81 projektů v celkové výši 7 363 mil. Kč. 

- Grantové projekty v oblasti podpory 3.1 

Od roku 2008 došlo k vyhlášení 20 výzev. V roce 2014 byly vyhlášeny 3 výzvy, které se 
primárně netýkaly národnostních menšin (výzva č. D5 - podpora vzdělávání poskytovatelů v 
oblasti duševně nemocných, výzva č. D2 - podpora transformovaných sociálních služeb, 
výzva č. D7 — podpora inovačních procesů). 

- Individuální projekty v oblasti podpory 3.2 

V oblasti podpory 3.2 byly realizovány projekty z výzev č. 15 a B4 zaměřené na podporu 
krajů, v rámci kterých bylo do současné doby podpořeno 16 projektů, ve výši 368 mil. Kč. 

V rámci výzvy č. 90 probíhá realizace projektu Úřadu vlády, který realizuje Agentura pro 
sociální začleňování v romských lokalitách ve výši 63 mil. Kč. 
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V realizaci jsou i projekty z výzvy č. 55. Výzva navazuje na oblast intervence 3.1 
Integrovaného operačního programu (IOP) - Služby v oblasti sociální integrace, aktivita pod 
písm. b) investiční podpora sociálně vyloučených lokalit. Podpora projektů směřuje na 
podporu poskytování vybraných sociálních služeb se zaměřením na návrat osob zpět do 
společnosti, na trh práce a udržení na trhu práce či přístup ke službám umožňující návrat na 
trh práce, dále k podpoře dalších činností a aktivit umožňující prevenci sociálního vyloučení 
nebo přímou pomoc příslušníkům sociálně vyloučených lokalit. Podpořeno bylo celkem 19 
projektů v celkové výši 239 mil. Kč. Příjemci podpory jsou obce. 

- Grantové projekty v oblasti podpory 3.2 

V rámci výzev 19 a A8 bylo podpořeno celkem 80 projektů v celkové výši 471 mil. Kč. 
Podpora projektů je zaměřena na podporu příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit, 
kterým je omezen přístup ke službám a na trh práce, dále na podporu zajištění dostupnosti 
sociálních služeb a dalších nástrojů směřujících k integraci příslušníků sociálně vyloučených 
romských lokalit a na podporu oblasti prevence sociálního vyloučení a oblasti prevence 
kriminality. Zároveň se podpora zaměřuje na posílení místní spolupráce. Výzva A8 přímo 
navazuje na oblast intervence 3.1 Integračního operačního programu (IOP) Služby v oblasti 
sociální integrace, aktivita pod písm. b). 

- Popis zaměření jednotlivých oblastí podpory 

- Oblast podpory 3.1 

Oblast podpory se zaměřuje na podporu začleňování sociálně vyloučených osob nebo osob 
ohrožených sociálním vyloučením s cílem jejich návratu do společnosti a na trh práce. Podpora 
se zaměří především na poskytování sociálních služeb a tvorbu a realizaci sociálně 
preventivních programů pro cílové skupiny osob, dále na podporu zvyšování odborné a profesní 
kvalifikace pracovníků v sociální oblasti a na podporu procesů řízení a managementu 
organizací a subjektů poskytujících služby, především při vstupu do podnikatelského prostředí s 
cílem posílení možností integrace cílových skupin. Oblast podpory se také zaměří na podporu 
systémových a národních aktivit v oblasti poskytování služeb zaměřených na sociální integraci. 

Specifické cíle podpory: 

 Přímá podpora osob ohrožených sociálním vyloučením nebo vyloučených ze společnosti ٭
a z trhu práce. 

 .Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb ٭

 .Podpora oblasti prevence sociálního vyloučení a oblasti prevence kriminality ٭

 Podpora systémových aktivit v systému sociálních služeb především ve vztahu k zákonu o ٭
sociálních službách, souvisejícím právním normám a k transformaci sociálních služeb. 

 Posílení managementu a řízení subjektů a organizací poskytujících služby pro cílové ٭
skupiny nebo podporujících poskytování sociálních služeb. 

V oblasti podpory 3.1 jsou z hlediska národnostních menšin stěžejní grantové výzvy 
zaměřené na podporu sociální integrace a sociálních služeb (výzvy č. 21, 43, 67, 86). Projekty 
z uvedených výzev jsou v současnosti v realizaci (výzva č. 67, 86) a některé projekty jsou již 
ukončené (výzva č. 21, 43). Jednou z cílových skupin byla ve výzvě uvedena cílová skupina 
etnické menšiny a osoby z odlišného sociokulturního prostředí mimo aktivity zaměřené na 
příslušníky sociálně vyloučených romských komunit/lokalit, kterým je věnována samostatná 
oblast podpory 3.2, a etnické a národnostní menšiny, které dlouhodobě žijí na území ČR. 
Žadatelé zde mohli žádat finance na aktivity směřující k prevenci sociálního vyloučení nebo 
na přímou podporu dané cílové skupiny se zaměřením na trh práce. 

V individuálních projektech krajů zaměřených na podporu vzdělávání zadavatelů, 
poskytovatelů, uživatelů v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování, podporu 
sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěch sociálního začleňování cílových skupin a 
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procesů poskytování sociálních služeb, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni 
jsou cílovými skupinami též etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturniho prostředí, 
imigranti a azylanti. Předložené projekty se na tyto cílové skupiny primárně nezaměřují. 

- Oblast podpory 3.2 

Sociálně vyloučené romské komunity jsou označovány za skupinu nejvíce ohroženou riziky 
provázejícími sociální vyloučení. Cílem této oblasti podpory je především intenzivní podpora 
a rozvoj stávajících i nových sociálně preventivních programů a sociálních služeb 
realizovaných v sociálně vyloučených romských lokalitách a komunitách. Podpora bude 
směřována na přímou podporu jednotlivců v procesu sociálního začleňování, na vzdělávání 
subjektů působících v dané oblasti, ale i na samotné vzdělávání cílové skupiny. 
Nezanedbatelná oblast podpory bude také směřována na změnu negativního přístupu a postoje 
veřejnosti a na změnu veřejného mínění majoritní společnosti proti sociálně vyloučeným 
romským komunitám. Podporované aktivity budou významně doplňovány jednotnou 
systémovou podporou z národní úrovně. 

Specifické cíle podpory: 

 Přímá podpora příslušníků sociálně vyloučených romských komunit, kterým je omezen ٭
přístup ke službám a na trh práce. 

 Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb směřujících k integraci ٭
příslušníků sociálně vyloučených romských komunit, včetně podpory v přístupu k 
investiční podpoře. 

 .Podpora oblasti prevence sociálního vyloučení a oblasti prevence kriminality ٭

 Podpora systémových aktivit systému sociálních služeb pro příslušníky sociálně ٭
vyloučených romských komunit, především ve vztahu k zákonu o sociálních službách, 
souvisejícím právním normám a k transformaci sociálních služeb, včetně podpory 
evaluace efektivnosti služeb. 

 Posílení kapacity a řízení subjektů a organizací poskytujících nebo podporujících ٭
poskytování služeb směrujících k integraci příslušníků sociálně vyloučených romských 
komunit, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni. 

V oblasti podpory 3.2 je stěžejní grantová výzva č. 19. Výzva je zaměřena na podporu 
vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb působících v oblasti sociální 
integrace příslušníků romských lokalit, dále pak na podporu sociálních služeb a dalších 
nástrojů ve prospěch sociální integrace příslušníků sociálně vyloučených romských 
komunit/lokalit a v neposlední řadě na podporu procesů poskytování sociálních služeb, 
včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni. Ve sledovaném období (rok 2014) 
jsou některé projekty z výzvy č. 19 stále v realizaci. 

- Oblast podpory 3.3 

Projekty s cílovou skupinou „Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí" se 
zaměřují převážně na romskou menšinu. Některé z projektů jsou však zároveň cíleny i na jiné 
skupiny, kterých je v oblasti podpory 3.3 celkem 11. Členové národnostních menšin se 
naopak účastní i projektů zaměřených na jiné cílové skupiny, např. na Fyzické osoby starší 50 
let, Osoby do 25 let věku a mladistvé do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní 
kvalifikace a Osoby se zdravotním postižením. 

Cílem těchto projektů je řešit sociální vyloučení na trhu práce. Nejčastějšími aktivitami jsou 
motivační kurzy, pracovní diagnostika, vzdělávací kurzy a rekvalifikace, poradenství, 
odborné praxe, místa na zkoušku, zprostředkování zaměstnání a tvorba pracovních míst, 
obvykle s čerpáním mzdových příspěvků. 

Vedle projektů s cílovou skupinou „Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního 
prostředí" jsou realizovány i obdobné projekty s cílovou skupinou Imigranti a azylanti, které 
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lze také částečně zařadit do podpory národnostních menšin. Takových projektů bylo v roce 
2014 na oblasti podpory 3.3 realizováno 7. 

Bližší informace k projektům realizovaným v roce 2014 zaměřeným na národnostní menšiny 
jsou uvedeny v přehledové tabulce níže. 

Přehled projektů na oblasti podpory 3.3 realizovaných v roce 2014 a zaměřených na cílovou skupinu Etnické 
menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí 

projekt číslo projektu žadatel dotace (Kč) 
Výzva č. 75 
Podpora pracovní integrace romské menšiny 
prostřednictvím odborného vzdělávacího 
programu a poradenství 

CZ.1.04/3.3.05/75.00015 Sdružení Romů Severní 
Moravy 

5 964 666,64 

Práce má zelenou CZ. 04/3.3.05/75.00026 METER Silesia, s.r.o. 4 631 533,04 
Učení je cesta CZ.1.04/3.3.05/75.00130 Kostka Krásná Lípa, p.o. 5 954 767,20 
Učíme se prací CZ.1.04/3.3.05/75.00168 IQ Roma servis, o.s. 5 131 872,90 
Perspektiva pracovního uplatnění pro sociálně 
vyloučené osoby 

CZ.1.04/3.3.05/75.00289 PROGRES Šumperk 5 256 387,00 

START - komplexní program podpory cílové 
skupiny ze sociálně vyloučené lokality Litvínov 
- Janov 

CZ.1.04/3.3.05/75.00292 COMENIA CONSULT 
MOST s.r.o. 

5 456 268,80 

Výzva č. 96 
Podpora pracovní integrace romské menšiny 
ze Vsetínska 

CZ.1.04/3.3.05/96.00004 Demokratická aliance 
Romů ČR 

4 279 944,96 

Další šance pro romskou menšinu z Karviné CZ.1.04/3.3.05/96.00016 Sdružení Romů Severní 
Moravy 

5 933 070,56 

Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů v 
Karlovarském kraji 

CZ.1.04/3.3.05/96.00060 KLUB HANOI 3 133 558,44 

Chceme v Bělotíně žít i pracovat II CZ.1.04/3.3.05/96.00075 Obec Bělotín 5 874 240,00 
Šance pro nezaměstnané ze Supíkovic - 
rekvalifikace a kursy, odrazové můstky k 
zaměstnání 

CZ.1.04/3.3.05/96.00087 Obec Supíkovice 5 901 952,40 

Pomoc sociálně vyloučeným romským 
obyvatelům Opavy k pracovní integraci 

CZ.1.04/3.3.05/96.00092 DŽIVIPEN 5 992 618,00 

Žiji a pracuji v Odrách - Dživav the kerav buči 
Odrende 

CZ.1.04/3.3.05/96.00129 Město Odry 4 589 116,76 

REALITA CZ.1.04/3.3.05/96.00138 JOB ASISTENT s.r.o. 5 983 767,20 
Hurá do práce! CZ.1.04/3. 3.05/96.00148 Město Luže 5 602 336,00 
Profese pro tebe CZ.1.04/3.3.05/96.00149 JOB ASISTENT s.r.o. 5 494 989,60 
Místo gauče volím KOUČE -Komplexní 
program na podporu zaměstnanosti ohrožené 
mládeže v Žatci a v Mostě 

CZ.1.04/3.3.05/96.00159 o.s.Mosty sociálně 
psychologické centrum 

5 976 435,60 

Komplexní program podpory k posílení 
pracovní integrace sociálně vyloučených osob 
v Ústeckém kraji 

CZ.1.04/3.3.05/96.00181 Naděje - M, o.p.s. 4 870 712,85 

Příležitost pro nezaměstnané v Moravském 
Berouně a ve Šternberku 

CZ.1.04/3.3.05/96.00207 INTERWORK 
SERVICE s.r.o. 

5 266 098,40 

TEPROM - Terénní pracovníci v Olomouckém 
a Moravskoslezském kraji 

CZ.1.04/3.3.05/96.00239 SocioFactor s.r.o. 5 061 365,20 

Perspektiva pracovního uplatnění etnických 
menšin 

CZ.1.04/3.3.05/96.00266 IMPAKT Společnost pro 
aktivizaci periferií 

5 412 823,32 

Pracovní integrace sociálně vyloučených na 
Javornicku 

CZ.1.04/3.3.05/96.00270 Občanské sdružení 
Ester 

4 597 374,40 

Návrat do práce - návrat do společnosti 2 CZ.1.04/3.3.05/96.00300 Český západ, o.p.s. 5 836 444,00 
Šance pro lepší zaměstnatelnost ohrožených 
osob 

CZ.1.04/3.3.05/96.00304 Rodiče a děti Kadaně, 
občanské sdružení 

5 972 492,00 
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Výzva č. D6 
Pomoc sociálně vyloučeným romským 
obyvatelům Opavy k pracovní integraci II 

CZ.1.04/3.3.05/D6.00075 DZIVIPEN o.p.s. 3 999 145,08 

Vychovávejme příkladem! CZ.1.04/3.3.05/D6.00090 Město Velké Hamry 1 513 479,80 
NOVÝ HORIZONT - příležitost pro 
nezaměstnané z Janova 

CZ.1.04/3.3.05/D6.00309 LIBUŠE 3 055 751,60 

Práce na Liberecku CZ.1.04/3.3.05/D6.00362 Oblastní charita Most 3 997 805,76 
Komplexní program podpory k posílení 
pracovní integrace sociálně vyloučených v 
Ústeckém kraji 

CZ.1.04/3.3.05/D6.00078 Naděje - M, o.p.s. 3 865 282,64 

Najít cestu CZ.1.04/3.3.05/D6.00270 Sociální firma Slunečnice,o.s. 3 608 826,67 
Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů 
v Jihomoravském kraji 

CZ.1.04/3.3.05/D6.00355 KLUB HANOI 3 698 049,20 

COOL JOB PROGRAM pro nezaměstnanou 
mládež z Ústeckého kraje 

CZ.1.04/3.3.05/D6.00356 o.s. Mosty sociálně 
psychologické centrum 

3 993 683,20 

CS Etnické menšiny, ale nikoliv romská 
Přehled projektů na oblasti podpory 3.3 realizovaných v roce 2014 a zaměřených na cílovou skupinu Imigranti a azylanti 

projekt číslo projektu žadatel dotace (Kč) 
Výzva č. 75 

' Podpora a zařazení vietnamských imigrantů na 
trh práce profesním vzděláváním 

CZ.1.04/3.3.05/75.00005 KLUB HANOI 3 073 286,40 

Integrace cizinců na trh práce v Jihočeském kraji CZ.1.04/3.3.05/75.00082 ERUDICOs.r.o. 5 367 644,80 
Podpora uplatnění cizinců v Ústeckém kraji v 
řemeslných profesích. 

CZ.1.04/3.3.05/75.00091 Poradna pro integraci, 
občanské sdružení 

5 015 142,84 

Začínáme znovu! CZ.1.04/3.3.05/75.00160 Organizace pro pomoc 
uprchlíkům, o.s. 

4 715 864,00 

Výzva č. 96 
Uplatnit se bez překážek CZ.1.04/3.3.05/96.00123 Organizace pro pomoc 

uprchlíkům, o.s. 
5 674 308,90 

Vzdělávání - šance pro práci! Podpora 
znevýhodněných cizinců při vstupu na trh 
práce v Ústeckém kraji. 

CZ.1.04/3.3.05/96.00220 Contact Line, o.p.s. 3 358 955,56 

Výzva č. D6 
Vzdělávání - příležitost pro zaměstnání - Zlepšení 
zaměstnávání cizinců v Ústeckém kraji 
prostřednictvím vzdělávání. 

CZ.1.04/3.3.05/D6.00042 Contact Line, o.p.s. 3 851 657,04 

Přehled počtu grantových projektů na Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního 
prostředí v oblasti podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce za celé 
programové období OP LZZ (k 29. lednu 2014) 

GG 3.3 OP LZZ 

  Počet projektů Souhrnná výše dotací za projekty 
v příslušné výzvě (Kč) 

1. Výzva 31 (projekty v r. 2014 již ukončené) 4 17 064 978,80 
2. Výzva 56 (projekty v r. 2014 již ukončené) 6 33 184 890,65 
3. Výzva 68 (projekty v r. 2014 již ukončené) 8 40 421 759,12 
4. Výzva 75 7 37 880 462,78 
5. Výzva 96 18 95 779 339,69 
6. Výzva D6  8 27 732 023,95 
Celkem v OP LZZ na oblasti 3.3 realizovaných projektů 
(ukončených i stále v realizaci) 51 252 063 454,99 



Příloha 11 
Reflexe národnostních menšin 

Tato příloha je tvořena výlučně texty zástupců národnostních menšin. Ty nejsou z věcného 
hlediska korigovány, ve výjimečných případech k nim je přičiněna poznámka pod čarou. 
Jednotliví autoři jsou jmenovitě uvedeni v poznámkách pod čarou. 

- Zhodnoťte činnost organizací vlastní národnostní menšiny (kromě jiného jejich vzájemnou spolupráci, 
způsob komunikace v rámci menšinového společenství, způsob financování jejich činnosti atd.). 

BĚLORUSKÁ MENŠINA
107 

Členové spolku Pahonia se velmi aktivně zúčastní veřejného života. Vzájemná spolupráce 
a způsob komunikace v rámci menšinového společenství byla pozitivní. Financování 
činnosti organizace bylo z dotací a soukromé. Kvalita práce jiných organizací je různá. Jedny 
pořádají pravidelná setkání s představiteli běloruských organizací, institucí a úřadů, jiné 
nedělají nic. 

BULHARSKÁ MENŠINA
108 

V roce 2014 vycházely na území ČR tři časopisy bulharské menšiny: časopis Balgari (vydává 
spolek Vazraždane), časopis Roden glas (vydává spolek BKOK Praha) a časopis pro děti 
Kamarádi (vydává spolek Zaedno). Hlavním zdrojem finančních prostředků na vydávání 
obou časopisů jsou Ministerstvo kultury a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  

Časopis Balgari vychází v písemné a elektronické podobě.109 Distribuuje se téměř po celé 
České republice, posílá se také Karlově universitě, Velvyslanectví Bulharské republiky, 
Bulharskému kulturnímu institutu a Bulharské škole v Praze. V roce 2014 vyšlo 6 čísel 
s jednou přílohou Soudobé bulharské povídky. V říjnu 2014 dostal časopis Balgari na Setkání 
bulharských médií v Sofii ocenění za nejlepší bulharské periodikum vydávané v cizině.  

Dětský časopis Kamarádi, jejž spolek Zaedno úspěšně vydává již 3 roky, se stal žádaným 
i oblíbeným společníkem mnoha dětí a jejich dospělých příbuzných či pedagogů, a to nejen 
v Praze. Sdružení vybudovalo funkční partnerství s mnoha NNO a institucemi. Trvale dostává 
pozitivní odezvy od dětí, rodičů, pedagogů ZŠ, vedoucích klubů volnočasových aktivit 
a dětských knihoven, kam je časopis zasílán. O časopis je čím dál větší zájem – momentálně 
je celý náklad rozesílán výhradně na objednávky. S finančních důvodů není možno, aby 
všichni potenciální zájemci dostali časopis v tištěné podobě. Proto se vyvíjí a zdokonaluje 
interaktivní verze časopisu, která je dostupná na PC nebo tabletu komukoliv a kdykoliv. Byl 
finančně podpořen ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a nově i Úřadem vlády 
(program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků). 

Sdružení navzájem komunikují a vedou i nadále archiv své činnosti. I v roce 2014 byla 
udržována internetová stránka sdružení Zaedno.110 Stránka obsahuje třináctiletý archiv akcí 
sdružení a také video a foto galerie a přehled aktualit.  

Ve spolku Bulharská kulturně osvětová organizace sv. Cyrila a Metoděje probíhá 
systematizace a třídění shromážděného archivu. Zde je dokumentace mapující dosti podrobně 
minimálně posledních 35 let dějin bulharského společenského a spolkového života v ČR a je 
předmětem zájmu odborníků.  

Na financování kulturních a dalších aktivit bulharské menšiny se v roce 2014 výrazně 
podílely ministerstvo kultury, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrát hl. m. 

                                                 
107 Text zpracoval Adam Kalita, člen Rady. 
108 Text zpracovala Světlana Lazarova, členka Rady; od některých organizací se nepodařilo získat informace. 
109 www.blgari.eu 
110 www.zaedno.org 
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Prahy a Magistrát města Brno. Bohužel nemalý počet spolků pracoval bez veřejných 
a státních dotací: spolek Bulharská beseda, spolek Bulharská kulturně osvětová organizace 
sv. Cyrila a Metoděje, spolek Bulharská pravoslavná obec aj. musely zabezpečit svoji činnost 
vlastními prostředky.  

Spolek Bulharský kulturně osvětový klub Ostrava je kompaktní a sjednocený. Má svou vlastní 
budovu, kde působí a sám finančně zabezpečuje klubovou činnost. Poskytuje každoročně 
finanční pomoc na kulturně-osvětovou činnost bulharským klubům v Ústí/n. Labem a Mostu. 
V roce 2014 poskytl pomoc v nouzi po povodních v Bulharsku ve výši 50 000,- Kč. Dne 
7. března 2014 dostala předsedkyně Klubu státní vyznamenání Bulharka roku 2013 v Sofii. 

Některé bulharské organizace jako např. spolek Bulharská kulturně osvětová organizace sv. 
Cyrila a Metoděje, spolek Zaedno a spolek Vazraždane se v roce 2014 aktivně zúčastňovaly 
kulturního života nejen svých měst i na území České republiky, ale také důstojně 
prezentovaly bulharskou menšinu na četných akcích v cizině. Spolek Bulharská kulturně 
osvětová organizace sv. Cyrila a Metoděje navázal úspěšně spolupráci s Cyrilometodějskými 
bulharskými spolky v Západní Evropě, a ve spolupráci s nimi organizoval výstavy 
bulharských malířů v Essenu, Bruselu a Düsseldorfu. Na půdě Université Libre de Bruxelles 
v Belgii byla představena česká a bulharská hudba.  

Další bulharské spolky se soustředily na utužování vztahů mezi členy, jako např. spolky 
Bulharská pravoslavná obec, Bulharský kulturně osvětový klub, Bulharská beseda, aj. 

Folklorní soubor při spolku Zaedno působil v roce 2014 velmi intenzívně. Jeho členové se 
potkávají jednou až dvakrát týdně a je jich již kolem 35. I nadále pravidelně probíhají tradiční 
akce, které sdružení organizuje už dlouhá léta. Ke sdružení se postupně přidávají noví členové 
a sympatizanti. Radostné je, že se někteří z nich ujímají i organizační činnosti. 

Činnost většiny sdružení je zaměřena na uchování bulharské kultury a její prezentaci před 
českou veřejností. Je zajímavý fakt, že dochází k postupnému omlazení a obměně členské 
základny spolků, jako např. Bulharské kulturně osvětové organizace sv. Cyrila a Metoděje.  

CHORVATSKÁ MENŠINA
111 

V roce 2014 se organizace Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR věnovala tradičním 
a dlouhodobým projektům (viz bod 2). Aktivity byly realizovány se záměrem aktivizovat 
zejména mladší generaci příslušníků, resp. potomků příslušníků menšiny, což se daří.  

MAĎARSKÁ MENŠINA
112 

Maďarskou menšinu v roce 2014 reprezentovaly stejné organizace jako v roce předchozím. 
Jsou to Svaz Maďarů žijících v českých zemích, politicko-občanské hnutí Coexistentia-Soužití 
– Maďarská sekce, Česko-maďarská obchodní komora, Spolek maďarských lékařů v ČR, 
Společnost Artura Görgeyho, Nadace Rákóczi, Spolek Iglice v Praze a pražský spolek 
Maďarské reformované církve. 

Kromě těchto organizací stále aktivně působí dva maďarské studentské spolky: Spolek Endre 
Adyho v Praze a Spolek Ference Kazinczyho v Brně. Tyto spolky sdružují vysokoškolské 
studenty maďarské národnosti v uvedených městech. Ve většině případů se jedná o občany 
Slovenské republiky. Tyto spolky aktivně spolupracují s ostatními maďarskými organizacemi.  

Svaz Maďarů žijících v českých zemích vyvíjí již řadu let rozsáhlou kulturní činnost 
s celostátní působností. Především jde o kulturní a vzdělávací aktivity zaměřené na zachování 
maďarského jazyka. Tento záměr se projevuje v činnostech všech organizačních jednotek, 
existujících v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Teplicích a Lovosicích. Hlavním finančním 
zdrojem pro činnost Svazu jsou prostředky poskytované resortem kultury na základě projektu. 
                                                 
111 Text zpracoval Ing. et Ing. Jan Kopřiva, předseda Sdružení občanů chorvatské národnosti. 
112 Text zpracoval Vojtěch Szaló, člen Rady. 
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Finanční podpora je rozdělována s ohledem na plánované akce u jednotlivých organizačních 
jednotek podle vnitřních pravidel. Je zřejmé, že absolutní výše přidělených financí úplně 
nepokryje předpokládané potřeby, ani jejich strukturální rozdělení. 

NĚMECKÁ MENŠINA 
113 

Německá menšina je organizována ve dvou organizacích, Shromáždění Němců v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku (SN) a v Kulturním sdružení občanů německé národnosti v ČR 
(KSONN). Obě organizace německé menšiny v ČR pracují samostatně. Z původně 
konkurenčního vztahu se vyvinul vztah partnerský. V současnosti probíhá interní diskuse 
o možném budoucím sloučení obou organizací. Oba subjekty se navzájem informují o své 
činnosti, vyměňují si materiály, posílají si pozvánky na hlavní akce a vzájemně hostují na 
svých akcích. V regionech mají některé místní skupiny nebo jednotlivci dvojí členství (např. 
Skalná u Chebu). Podobně existují průniky mezi německou menšinou a českou většinou 
a mezi německou menšinou v ČR a organizacemi v Německu a Rakousku. Spolupráce napříč 
organizacemi a státy funguje především tam, kde je finanční a organizační zázemí, kde je 
činnost spolků podněcována schopnými a obětavými lidmi 

SN, jako střešní organizace se sídlem v Praze, sdružuje 23 německých svazů a 14 setkávacích 
středisek. Vrcholným orgánem SN je konference delegátů neboli Zemské shromáždění, jež se dle 
platných stanov svolává dvakrát do roka. Konferenci tvoří jednotliví zástupci německých sdružení 
podle předem stanoveného klíče. Delegáti jsou ve svých domovských organizacích voleni valnou 
hromadou na příslušné volební období. Počet delegátů je dán dle stanoveného klíče, předem 
schváleného Zemským shromážděním. V současné době čítá Zemské shromáždění 45 delegátů. 
Tito volí Prezídium SN a dále prezidenta/prezidentku SN. Volební období je tříleté. Prezídium má 
7 členů. Statutárním zástupcem SN je prezident SN. Seskupené svazy SN vykazují cca 6 000 
organizovaných členů. SN je zřizovatelem dvou obecně prospěšných společností, a sice Bohemia 
Troppau a Busow. První z nich se zabývá ekonomicko-hospodářskou činností a podporuje 
podnikání v řadách německé menšiny v ČR. Busow je společnost sociálně zaměřená a zabývá se 
zejména projekty v oblasti vzdělávání, volnočasových aktivit pro mládež a seniory, především 
příslušníků německé menšiny v ČR. SN je zřizovatelem gymnázia Thomase Manna a ZŠ česko-
německého porozumění v Praze. SN je vydavatelem periodika Landeszeitung, v současné době 
jediného celostátního periodika německé menšiny na území ČR.  

V několika svazech, potažmo setkávacích střediscích německé menšiny, menšina v roce 2014 
zaznamenala generační výměnu vedení příslušných organizací (Německé svazy v Opavě, 
Chebu, Plzni či Trutnově). V této souvislosti se zvýšila i projektová aktivita regionálních 
svazů, což je jeden z dlouhodobých cílů SN.  

Komunikace s předsedkyní KSONN je na velmi dobré úrovni. V roce 2014 byl ve spolupráci 
uskutečněn společný projekt v DNM. Důležitým nástrojem vzájemné komunikace je také 
periodikum Landeszeitung (od podzimu 2014 LandesECHO), jehož je SN vydavatelem. 

Činnost KSONN se soustřeďuje na kulturu, udržování tradic, oslavu tradičních svátků, 
poznávací zájezdy, církevní poutě, na spolupráci při výzkumu historie česko-německých 
vztahů, regionální historie, na spolupráci s výzkumnými institucemi, muzei, školami a médii. 
Příkladem úspěšné organizace sdružení je místní skupina Kraslice v Karlovarském kraji.  

POLSKÁ MENŠINA 
114 

Zastřešující organizací polské národnostní menšiny je Kongres Poláků v ČR. Jeho stanovy 
umožňují všem příslušníkům polské menšiny bez ohledu na členství v jakémkoliv spolku 
vyvíjet činnost a ovlivňovat dění v této organizaci, jak na místní, tak na centrální úrovni. 

                                                 
113 Text zpracovali Martin Dzingel a Petr Rojík, členové Rady. 
114 Text zpracoval Dariusz Branny a Evžen Delong, členové Rady.  
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Členem Kongresu je přes 30 spolků, z těchto mezi největší patří: Polský kulturně osvětový 
svaz v ČR, Matice školská a Polské turisticko-sportovní sdružení Beskid Śląski. V současné 
době se řeší změna vnitřního uspořádání Kongresu s ohledem na požadavky největší členské 
organizace - PZKO. Cílem této změny je vznik spolku sdružujícího jen spolky s vlivem dle 
členské základny bez možnosti ovlivňování činnosti ze strany nesdružených osob. Kongres 
Poláků je financován z dotací, sponzorských darů a rovněž z příjmů z pronájmu prostor. 

Základním pilířem činnosti polské menšiny v České republice je činnost Polského kulturně-
osvětového svazu v ČR (PZKO). Tento dvanáctitisícový zapsaný spolek se svými 80 místními 
skupinami realizuje svoje statutární cíle konáním významných kulturně-společenských 
aktivit, dokumentační a informační činností. Jedná se i o folklorní festivaly, včetně 
mezinárodních, činnost dětských souborů i dospělých, činnost pěveckých souborů, kapel, 
amatérských divadelních souborů apod. Uvedené aktivity mají dlouhodobou tradici 
a setkávají se s velkým ohlasem. Podporou těchto aktivit je naplňována též Státní kulturní 
politika v České republice.  

PZKO úzce spolupracuje s Maticí školskou a jinými organizacemi. Činnost PZKO je pro 
polskou menšinu zásadní. V ČR neexistuje žádná polská organizace, ve které by nevyvíjeli 
svou činnost rovněž i členové PZKO. 

PZKO uplatňuje komunikaci v rámci polského menšinového společenství prostřednictvím 
svých místních skupin, měsíčníku ZWROT a webových stránek.115 

Činnost PZKO je financována z dotací, grantů, realizace projektů v rámci evropských fondů, 
vlastních prostředků a sponzorských darů). 

ROMSKÁ MENŠINA 
116 

Zástupce nepopisuje romské organizace, zmiňuje, že „všechny aktivity v roce 2013, a to jak 
v kulturní sféře, tak i ve spolupráci s obcemi a kraji, v oblasti zaměstnanosti, vzdělávaní, z důvodů 
podfinancování nemohly být realizovány tak, jak by chtěli, z důvodu krácení finančních dotací. 
Některá romská občanská sdružení musela vyhlásit insolvenci z důvodu nedostatku financí.“ 
Viní z toho bývalého ministra práce a sociálních věcí.  

Činnost romských organizací je podle autora tohoto textu limitována přetlakem činností tzv. 
proromských organizací, které z uvolněných prostředků státu, ale i institucí EU a dalších, 
odčerpávají cca 90% prostředků. V tomto směru s největším objemem financí pracovala 
Agentura pro sociální začleňování. I přesto, že v roce 2013 a 2014 organizace čerpaly na 
projekty spojené s Romy každý rok cca 500 mil. Kč, romských ghett přibývá (dnes již více 
jak 400), přičemž dochází ke zhoršování kvality života Romů v ČR všeobecně. 

RUSÍNSKÁ MENŠINA 
117 

V rusínské menšině se v současné době aktivně profiluje a vyvíjí činnost několik organizací: 
Společnost přátel Podkarpatské Rusi, Rusíni.cz - Rusínská iniciativa, folklorní soubor 
Skejušan, Sotružestvo Rusiniv.  

Nejstarší a nejdéle působící je Společnost přátel Podkarpatské Rusi (SPPR), která 
vznikla v roce 1991. Tehdy ještě jako celostátní – tj. československá organizace, sdružující 
Rusíny, Čechy i Slováky žijící převážně v ČR. Stanovy organizace určily její hlavní cíle: 
soustředit občany České republiky rusínského, českého i slovenského původu, kteří mají 
rodové kořeny na někdejší Podkarpatské Rusi i české zájemce o tento region. Poskytnout 
zázemí pro jejich aktivity, zejména kulturní a vzdělávací, a podporovat je. Popularizovat 
území, historicky zvané Podkarpatská Rus - její historii, kulturu, národní svéráz - zvykosloví 

                                                 
115 www.pzko.cz 
116 Text zpracoval Štefan Tišer, člen Rady, svá tvrzení nijak nedokládá, druhá členka Rady, Ivona Parčiová nereagovala. 
117 Text zpracovala Dagmar Březinová, členka Rady. 
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i přírodní krásy. Snažit se o prohlubování kontaktů a vztahů mezi občany a organizacemi 
z této oblasti a Českou republikou. Vydávat časopis a publikace s odpovídajícím tematickým 
zaměřením. V době vzniku a ještě řadu let poté to byla jediná organizace s obdobným 
národnostním i zájmovým zaměřením, proto sdružovala – a nadále sdružuje – Rusíny i Čechy. 
Společnost pořádá tematické přednášky a besedy, společenská setkání, výstavy, filmové 
projekce i jiné kulturní aktivity, od vzniku DNM většinu svých aktivit pořádá v prostorách 
tohoto zařízení a vedle toho se vlastním podílem účastní projektů jím organizovaných resp. 
Magistrátem hl. m. Prahy (každoroční setkání a seminář národnostních menšin, Muzejní noc, 
Svět knihy). Podílí se rovněž na činnosti programové rady DNM. Ten umožňuje větší 
spolupráci s dalšími organizacemi, ať již rusínskými, či s organizacemi jiných národnostních 
menšin a poskytuje vhodný prostor. 

Rusíni.cz - Rusínská iniciativa sdružuje zejména mladé lidí – Rusíny, občany SR, kteří přijeli 
do České republiky většinou za prací z východního Slovenska, kde žije silná komunita 
Rusínů, převážné z regionu Prešova (Svidník, Humenné, Medzilaborce atd.), a již zde zůstali. 
Mnozí zde vystudovali a našli i zaměstnání. Někteří mají trvalý pobyt, nebo české občanství. 
Z neformálního přátelského setkávání s krajany a přáteli postupně vznikla organizace s cílem 
rozšiřovat informovanost o Rusínech. Zájmem sdružení je ochrana a propagace kulturních 
hodnot a tradic Rusínů. V rámci projektů Rusíni v ČR – mlčící menšina uspořádali řadu akcí. 
Populární je každoroční rusínský ples, na který jsou zvány různé folklorní soubory. 
Uspořádali přednášky s odborníky z oblasti etnografie, jazykovědy apod. V DNM v rámci 
projektu Rusíni o nás s Vámi zorganizovali Den Rusínů s besedami, filmovou projekcí 
i ochutnávkou rusínské kuchyně, workshopy (ukázka lidových řemesel), hudební vystoupení. 

Skejušan, folklorní soubor, založila v Chomutově skupina několik nadšenců v roce 1991. 
Pojmenovali jej podle vesničky Skejuš v Rumunsku, kde žila silná rusínská komunita. Soubor 
má v repertoáru nepřeberné množství rusínských lidových písniček, s kterými vystupuje doma 
i v zahraničí. Jejich cílem je seznámení majoritní společnosti s rusínskými písněmi 
a tradicemi Rusínů. V pásmu Rok na dědině vyprávějí o rusínských zvycích v době svátků 
i všedních dnů (svatba, zabíjačka, Vánoce). Prezentují tak svou domovinu, jazyk, zvyky 
a tradice, svou národní identitu v Čechách i v zahraničí. 

Sotružestvo Rusíniv sdružuje Rusíny, kteří přijeli do ČR většinou za prací, nemají české 
občanství a ani nemají zájem o něj zažádat. Většinou mají své rodiny na Zakarpatské 
Ukrajině, které žijí z finančních příspěvků vydělaných zde. Momentálně se ale vlivem 
nepříznivé politické situace na Ukrajině projevuje nervozita a nechuť ke spolkové práci. Mám 
se vrátit domů nebo zůstat v Čechách? Co moje rodina? Nebudu povolán do války? Dále 
přetrvávají problémy na úřadech s registrací organizace a při získávání finanční podpory. 
V souvislosti s nepříznivou politickou situací a válkou na Ukrajině řada těchto imigrantů 
neřeší a ani se nechce zabývat svou identitou. Staví se jednoznačně proti ruské agresi na 
stranu Ukrajiny a celé demokratické Evropy. 

RUSKÁ MENŠINA 
118 

V roce 2014 se v ruskojazyčné komunitě stále projevovaly a prohlubovaly rozpory, 
přetrvávající z předchozích let. Tyto rozpory plynou zejména z následujících skutečností: 

• komunita není homogenní a projevují se zcela protichůdné názory a neslučitelné systémy 
hodnot; 

• názorové rozpory se prohloubily v souvislosti s dramatickým vývojem situace na Krymu 
a Ukrajině; 

• v souvislosti s možností získat občanství ČR při zachování občanství RF a za současné 
napjaté geopolitické situace vyvstala otázka loajality občanů vůči oběma státům současně; 

                                                 
118 Text zpracoval Alexej N. Kelin, člen Rady. 
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• komunita dodnes nemá zcela jasno, jaký je rozdíl mezi příslušníky národnostní menšiny 
podle české legislativy a krajany Ruské federace (соотечественники) podle koncepce 
Ruského světa, definované jejím resortem zahraničních věcí, takže je velice obtížné 
definovat, které organizace lze pokládat za organizace ruské národnostní menšiny;  

Jistá naděje na zlepšení tohoto stavu plyne z doporučení Rady organizovat, ve spolupráci 
s Právnickou fakultou UK seminář Právo a zájem států o menšiny - krajany za hranicemi. 
Předpokládá se, že po jeho uskutečnění vznikne potřeba v této osvětové činnosti pokračovat. 

ŘECKÁ MENŠINA 
119 

Řecká menšina je v ČR organizována v rámci Asociace řeckých obcí v ČR (dále jen AŘO 
v ČR). Organizačními jednotkami AŘO jsou řecké obce v Brně, Bohumíně, Havířově, 
Krnově, Karviné, Javorníku, Jeseníku, Ostravě, Šumperku, Zlatých Horách a Praze. 
Komunikují vzájemně prostřednictvím AŘO. Pravidelně se konají setkání rady AŘO se 
zástupci jednotlivých řeckých obcí, jakožto i s učiteli řeckého jazyka. Vzájemná spolupráce 
členů řecké národnostní menšiny je na velmi dobré úrovni. 

Asociace řeckých obcí a jednotlivé řecké obce jsou financovány ústředními orgány státní 
správy, orgány místní krajské a obecní samosprávy, soukromými sponzory a v neposlední 
řadě členskými příspěvky. Mezi hlavní cíle AŘO v ČR patří prohlubování a podpora 
přátelských vztahů mezi Řeky žijícími v České republice a Českou republikou, zejména na 
poli kulturním a společenském. Dalším cílem je podpora a rozvoj řecké identity 
prostřednictvím kulturních a vzdělávacích akcí, zachování a rozvíjení řeckého jazyka. 
V tomto smyslu byla činnost našich organizací v roce 2014 úspěšná. Podařilo se zrealizovat 
mnoho projektů, které měly příznivý ohlas nejen u příslušníků řecké národnostní menšiny 
žijící v ČR, ale také u české majoritní veřejnosti a u ostatních národnostních menšin. 

SLOVENSKÁ MENŠINA 
120 

Slovenské spolky o organizácie v ČR nemajú zameranie a štruktúru, ktorá by vytvorila jasnú 
hierarchiu a centrálne vedenie. Chvála Bohu za pestrosť, aj keď sú aj takí, ktorí snívajú 
o akejsi forme národnej fronty s vedúcou úlohou jednej strany. Dôvodov pre nevhodnosť 
centrálneho riadenia je viacero – sú tu dôvody historické, politické, ale aj rôznorodosť 
zamerania spolkov.  

Popis aktivít jednotlivých spolkov je popisom z uhla pohľadu autora, podľa mne dostupných 
údajov. Je dobre možné, že neuvedie všetky existujúce spolky, ale snáď odhadne mieru ich 
dôležitosti a pôsobenia v slovenskej komunite. Nik nemá oznamovaciu povinnosť hlásiť 
každú svoju aktivitu a ich centrálna evidencia je iba v pamäti vesmíru. 

- Rozdelenie podľa miesta pôsobenia – regionálne (pražské a mimopražské) 
Pražské: Bona Fide, ČeskoSlovenská scéna, Detvan, DOMUS, Etnická asociácia Etnica, 
Folklórny súbor Šarvanci, Gréckokatolícka farnosť u Najsvätejšej Trojice, Klub slovenskej 
kultúry, Obec Slovákov v ČR, Obec Slovákov v Prahe, Skupina priamych účastníkov SNP, 
Slovenská rímskokatolická farnosť, Slovenské združenie Limbora, Slovensko-česká spoločnosť, 
Slovensko-český klub, Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor, Slovenský literárny klub v ČR, 
SomvPrahe.sk, Spoločnosť Jána Kollára, Spoločnosť M.R. Štefánika, Zväz Slovákov. 

Mimopražské: Folklórne združenie Púčik, Folklórní soubor Dunajec Olomouc, Folklórní 
soubor Šmykňa Ostrava, Regionálna obec Slovákov v Hradci Králové, Regionálna obec 
Slovákov Brno, Slovensko-český klub Plzeň, Slovenské katolícke centrum Plzeň. 

- Rozdelenie podľa doby vzniku - rozdelenie historické 

                                                 
119 Text zpracoval Adriano Mandilas, člen Rady. 
120 Text za menšinu v roce 2015 zpracoval Jaroslav Miňo, člen Rady, Naděžda Vokušová je pouze okomentovala. 
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Pred rokom 1989: Detvan, Limbora, Klub slovenskej kultúry. 
Po roku 1989: všetky ostatné spolky 

Treba povedať, že všetky spolky vznikli ako samostatné právne subjekty až po revolúcii. 
Spolky pred rokom 1989 fungovali ako skupiny pod zriaďovateľmi, ako im to umožňoval 
bývalý režim. 

- Rozdelenie podľa oblasti zamerania aktivít (kultúrne aktivity, vzdelávacie aktivity, publikačná 
a vydavateľská činnosť, historická a dokumentačná činnosť, náboženské aktivity) 

Oblasť pôsobenia jednotlivých slovenských spolkov je rôznorodá a mnohé z nich vyvíjajú 
aktivity vo viacerých smeroch. Bude to zrejmé pri popise ich aktivít.  
Trochu užšie vyhranené sú spolky náboženského rázu, ktorých činnosť spočíva v práci 
s ľuďmi, v oblasti, ktorá je im prirodzene daná – práca s dospelými i deťmi podľa ich 
vierovyznania, väčšinou bez grantovej podpory, snáď s výnimkou podpory obnovy ich 
majetku charakteru historických pamiatok. Sú to: 
- Gréckokatolícka farnosť u Najsvätejšej Trojice v Prahe 
- Slovenská rímskokatolícka farnosť 
- Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prahe 
- Slovenské katolícke centrum Plzeň 
Pravdepodobne všetky ostatné spolky majú ambície pracovať viac menej vo všetkých 
ostatných menovaných oblastiach - kultúrou počínajúc a dokumentačnou činnosťou 
(minimálne svojich aktivít) končiac. 
Je tu niekoľko spolkov, ktorých hlavnou programovou náplňou je vydávanie mesačníka pre 
Slovákov. Tieto časopisy sú často veľmi úzko zamerané a slúžiace predovšetkým priaznivcom 
toho ktorého zoskupenia: 

• Slovenské listy –vydáva spolok Domus (pôvodne časopis Klubu slovenskej kultúry a DAS) 
• Korene – vydáva Obec Slovákov121  
• Slovenské dotyky – vydáva Slovensko-český klub 

- „Globálne“ rozdelenie 
Existuje ešte jedno charakteristické rozdelenie. Hneď po revolúcii začiatkom 90. rokov začalo 
v Prahe fungovať neformálne zoskupenie slovenských spolkov Fórum slovenských aktivít - 
FOSA. Toto fórum zo začiatku tvorili: KSK, Limbora, Zväz Slovákov, Detvan, Demokratická 
aliancia Slovákov, ECAV.... 

Nikdy doň nevstúpili Obec Slovákov ani Slovensko-český klub. Tieto spolky stáli oveľa 
neskôr za vytvorením nového kontra fóra s názvom Slovenské fórum (SFO). Do týchto dvoch 
fór sa postupne po svojom vzniku a podľa vzťahov a nasmerovania začlenili ďalšie spolky. 
Dnes patria do FOSA: Domus, Detvan, Bona Fide, KSK, Limbora, Etnica, ČeskoSlovenská 
scéna, Slovensko-česká spoločnosť, Somvprahe.sk, Obec Slovákov v Prahe, Zväz Slovákov 
122 a do SFO: Slovensko-český klub, Obec Slovákov, Slovenský literárny klub, Spoločnosť 
Jána Kollára, Spoločnosť M.R. Štefánika, Spoločnosť priamych účastníkov SNP, Šarvanci. 
Možno povedať, že tieto dve skupiny navzájom veľmi nespolupracujú.  
                                                 
121 Komentář P. Liptáka: Časopis Korene, vydávaný Obcou Slovákov v ČR nikdy nebol a nie je: „Veľmi úzko 
zameraným a slúžiacim predovšetkým priaznivcom tohto „zoskupenia.“ Je to presne naopak! Slúži celej slovenskej 
komunite a je zaujímavým zdrojom informácií o slovenskej menšine v ČR aj pre štátne orgány (vrátane slovenských) 
a vedecké inštitúcie. Počet jeho odoberateľov  i počet jednotlivých čísiel, vydávaných v každom roku, je v súčasnosti 
limitovaný nižším nákladom, čo je spôsobené tým, že  jeho tlač je hradená výlučne z prostriedkov poskytovaných 
Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na jeho tlač a distribúciu Obec Slovákov v ČR nedostáva od ČR žiadne 
finančné prostriedky. Záujem o časopis v regiónoch prevyšuje počet tlačených exemplárov. 
122 Komentář P. Liptáka: Obec Slovákov v ČR od samého počiatku a po celú dobu jeho aktívnej činnosti na nej 
participovala svojou aktívnou účasťou. Členom FOSA sa nemohol stať žiadny subjekt, pretože FOSA nikdy 
nemalo právnu subjektivitu a teda ani členské organizácie. 
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V roku 2013 došlo k prehĺbeniu rozporov medzi týmito fórami nešťastnou podporou projektu 
tzv. Slovenského domu v Prahe, ktorý sa stal vlastníctvom Slovensko-českého klubu. Najskôr 
podporou zo Slovenska a neskôr aj ČR. Slovensko-český klub, ktorý sa stal vlastníkom tohto 
domu všade prehlasuje, že „dom“ má byť pre všetkých. Od začiatku je zrejme, že bude slúžiť 
hlavne SČ-klubu a spolkom s ním spojených. Nakoniec s nikým zo spolkov vo FOSA ani o ich 
potrebách a prípadnej možnosti využitia domu nikto z autorov projektu nehovoril. Z toho je tiež 
zrejmý jeho účel a nasmerovanie. Prvá skupina sa pokúsila zabrániť tomuto jednostrannému 
nasmerovaniu nemalého a nebývalého objemu finančných prostriedkov, bohužiaľ márne. 
Vytvorilo to pomerne veľkú nerovnosť, ostrú a hlbokú brázdu v slovenskom svete, podporenú 
jednostranne vládnymi prostriedkami a bude otázkou budúcnosti, ako si s ňou poradíme a kam 
to jednotlivé spolky, kultúrne a ďalšie aktivity našej národnostnej menšiny, dovedie. 

Najdiskutovanejší bude pohľad na mieru dôležitosti aktivít toho ktorého spolku. Na tento bod 
by som sa díval podľa nasmerovania aktivít jednotlivých spolkov, ani nie tak podľa ich popisu 
v stanovách, ale podľa toho s čím a ku komu smerujú ich aktivity navonok a komu slúžia.  

Najskôr sú tu aktivity mieriace priamo k príslušníkom slovenskej národnostnej menšiny a na 
druhej strane k širokej verejnosti. Máme tu aktivity prezentujúce vlastnú činnosť Slovákov 
žijúcich v ČR a na druhej „agentúrnu“ činnosť prezentujúcu umenie, či slovenskú 
profesionálnu kultúru často dovezenú zo Slovenska pre českého diváka. V spektre 
slovenských spolkov máme spolky venujúce sa pravidelnej činnosti pre deti a mládež, spolky 
s nepravidelnou činnosťou ale i spolky stretávacie, ktorých cieľom je stretnúť sa čas od času 
prediskutovať aktuálne alebo historické témy – položiť vence, postaviť bustu, či odkryť 
pamätnú plaketu známej osobnosti. Každá z týchto aktivít má svoj osobitý význam a váhu. 
Zreteľnejšie to vyznie pri konkrétnom popise jednotlivých spolkov. 

Väčšina spolkov vykonáva svoju činnosť za prispenia či podpory grantov, alebo dotácií. Či už 
na úrovni štátnych orgánov, alebo v prípade regionálnych zoskupení za podpory krajov či 
miest. Nechýba pravda ani podpora aktivít od sponzorov, alebo zdroje plynúce z vlastnej 
činnosti, vlastné príspevky na činnosť, alebo zdroje „in kind“ . 

Komentář k výše uvedenému textu vypracovala členka Rady Naděžda Vokušová. Pro 
nemožnost skloubit tyto pasáže je uveden – tam, kde to nelze - v poznámkovém aparátu.123 
Kromě toho připojila následující text: 

                                                 
123 Zoznam slovenských spolkov je neúplný, v prípade pražskych chýbajú Slovak World Network, Pro Futuro, 
Spoločnosť Ivana Hálka, Slovenské analytické centrum, Združenie Slovákov v Prahe, ale i Svetové združenie 
Slovákov v zahraničí. V prípade mimopražských najstarší slovenský folklórny súbor v ČR – FS Poľana z Brna, 
regionálne štruktúry Obce Slovákov v ČR, ale aj kolektívni členovia Slovensko-českého klubu jako Klub 
slovenských dotykov v Českých Budějoviciach, Klub slovenských dotykov v Brne, Spoločnosť priateľov 
Slovenska v Kroměříži, Slovensko-český klub na Vysočine, Slovensko-český klub v Ostrave (uvedený je len ten 
v Plzni), o. s. Jánošíkov dukát. 
Rozdelenie z historického hľadiska nezodpovedá skutočnosti. Študentský spolok Detvan bol zaregistrovaný 
v deväťdesiatych rokoch a nie je právnym nástupcom Detvanu z 19. storočia, nehľadiac na to, že dnes už ako 
študentský spolok nevyvíja činnosť. 
Historicky celkom nesprávny je výklad, týkajúci sa Fóra slovenských aktivít a Slovenského fóra. Fórum 
slovenských aktivít vzniklo v roku 1993 a jeho zakladajúcimi členmi boli v rozpore s tým, čo uvádza Jaroslav 
Miňo, všetky významné organizácie, vrátane Obce Slovákov v ČR, rovnako v rozpore s jeho údajmi sa jeho 
členom po svojom vzniku hneď v roku 1996 stal aj Slovensko-český klub, jako dokladajú početné zápisy 
z rokovaní. Spoločne sa hľadala nová forma fungovania tejto inštitúcie a tak vznikol projekt Slovenského fóra, 
ktorý podpísali zástupcovia Obce Slovákov v ČR, Klubu slovenskej kultúry a Slovensko-českého klubu (existuje 
podpísaná dohoda). Následne Klub slovenskej kultúry a Limbora odmietli napriek tejto predbežnej dohode do 
Slovenského fóra, založeného za prítomnosti veľvyslanca SR v Prahe L. Balleka, nevstúpili.  Nepravdivý je aj 
uvádzaný zoznam členov jednotlivých fór. ČeskoSlovenská scéna nie je členom Fóra slovenských aktivít, naopak 
bola zakladajúcim členom Slovenského fóra (ktoré nikdy nepoužívalo skratku SFO). Medzi členov Slovenského 
fóra patria aj FS Púčik, Slovak World Network, Pro Futuro, Spoločnosť Ivana Hálka, Slovenské analytické 
centrum, Združenie Slovákov v Prahe, Evanjelická cirkev a. v. v ČR, o. s. Jánošíkov dukát a všetky regionálne 
štruktúry Obce Slovákov v ČR a kolektívni členovia Slovensko-českého klubu. 
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Slovenský dom v Prahe je najdôležitejší projekt slovenskej národnostnej menšiny v Českej 
republike od jej konštituovania v roku 1993, obsahom ktorého je zriadenie kultúrneho centra 
tejto minority. Ide o prepojené priestory na dvoch podlažiach domu s neobarokovou fasádou 
v susedstve Náměstí Republiky. Po takomto projekte roky volala celá slovenská menšina 
v ČR a podobný dom majú všetky porovnateľné slovenské komunity v okolí, či už ide 
o Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Chorvátsko, Poľsko alebo Ukrajinu, do roku 2014 okrem tej 
najpočetnejšej v Česku. Priestory po rozsiahlej rekonštrukcii zahŕňajú aj multifunkčnú sálu, 
ktorá v podobe divadelnej sály či kinosály pojme 110 divákov, ktorá však slúži aj pre nácvik 
folklórnych či divadelných súborov, na vzdelávacie účely s lavicami či na spoločenské účely 
so stolovou úpravou, rovnako dom zahŕňa foyer, sklad, knižnicu a archív, ale tiež prijímaciu 
recepciu a galériu, no a tiež kancelárske priestory a šatne pre hostí, ale aj pre účinkujúcich. Je 
to obrovský posun pre fungovanie slovenskej krajanskej komunity v Prahe a širšie v Česku. 
Projekt sa realizoval s recipročnou podporou ČR a SR na základe politickej dohody 
prezidentov o potrebnosti podobnej myšlienky. Podpora sa uskutočňuje formou štandardných 
grantových konaní prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Ministerstva 
kultúry Českej republiky. Celková podpora presiahla v prepočte 18 miliónov Kč.124 

Recipročnú podporu zriadenia Slovenského domu v Prahe dohodli prezidenti ČR a SR Miloš 
Zeman a Ivan Gašparovič, realizovala sa prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich 
v zahraničí a Ministerstva kultúry Českej republiky.  Prezidenti Zeman a Gašparovič 
poklepali na konci mája 2014 poslednú tehlu Slovenského domu v Prahe. Od októbra 2014 
vykonáva Slovenský dom v Prahe pravidelnú činnosť. Vykonáva ju nielen vlastník 
nehnuteľnosti, Slovensko-český klub, ale i absolútna väčšina ostatných slovenských 
spolkov.125 Spolupracujú i jednotlivé inštitúcie ako Veľvyslanectvo SR v Prahe, Slovenský 
inštitút, Katedra stredoeurópskych štúdií UK v Prahe a ďalšie. 

Projekt zastrešil ako vlastník objektu Slovensko-český klub ako zavedená organizácia, ktorá 
od roku 1996 vydáva časopis Slovenské dotyky, Magazín Slovákov v ČR, i množstvo kníh, 
spoluvydáva literárny časopis Zrkadlenie-Zrcadlení, organizuje festivaly Dni slovenskej 
kultúry v celom rade českých miest a najrôznejšie ďalšie kultúrne a vzdelávacie aktivity. Klub 
doň vložil i nemalé vlastné a sponzorské prostriedky.  

Činnosť domu riadi riaditeľ, ktorého menuje vlastník, vznikli však aj dva dôležité orgány. 
Grémium a programová rada. Grémium je v istom zmysle najvyšším dozorným orgánom 
domu a tvorí ho predseda Slovensko-českého klubu a zástupcovia ČR a SR - konkrétne 
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR alebo Úradu pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí na jednej a zástupca Ministerstva kultúry ČR na druhej strane. Menovaní 
boli predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a námestníčka ministra kultúry ČR. 
Programová rada je širším orgánom, určujúcim programové zameranie domu. Okrem riaditeľa 
domu a zástupcu vlastníka ju budú tvoriť predstavitelia slovenských spolkov v ČR, 
zástupcovia spolupracujúcich inštitúcií, vrátane orgánov SR a ČR a významné osobnosti - 
 predovšetkým slovenského pôvodu - žijúce v ČR. Celkovo 17 členov. 

Slovenský dom v Prahe je zriadený naozaj pre všetkých. V jeho štatúte sa to píše jasne, 
nedvojznačne a záväzne: „Slovenský dom v Prahe poskytuje svoje priestory všetkým 
registrovaným subjektom, ktoré reprezentujú slovenskú krajanskú komunitu v Českej republike, a 
to iba za cenu prevádzkových a režijných nákladov. Priestory Slovenského domu v Prahe budú za 
primeraných podmienok k dispozícii aj významným osobnostiam a subjektom zo Slovenskej 
republiky zo všetkých oblastí spoločenského života. V oboch prípadoch je cieľom obohatiť 
kultúrny život slovenskej národnostnej menšiny v Českej republike, prezentovať slovenskú 
kultúru v Prahe a posilňovať česko-slovenské a slovensko-české vztahy.“ 

Považuje za potrebné vyjadriť za podporu tohto projektu menom slovenskej menšiny vďačnosť. 

                                                 
124 Pozn. předkladatele: o tom, že na Slovensku existuje recipročně zřízená instituce české menšiny, není nic známo. 
125 Pozn. předkladatele: původně byl v textu zmíněn i spolek Bona Fide, který to ovšem popírá. 
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SRBSKÁ MENŠINA 
126 

Srbské sdružení sv. Sáva již jedenáctým rokem sdružuje příslušníky srbské menšiny na území 
celé Republiky. Sdružení pomáhá udržení národnostní identity srbské menšiny v ČR a 
prezentuje srbskou kulturu a tradici majoritní společnosti. Pečuje o jazyk a tradici Srbů 
žijících v Republice. I v roce 2014 mělo rozsáhlou, bohatou a kvalitní kulturní a osvětovou 
činnost. Sdružení je financováno z členských příspěvků a osobních darů svých členů. Rovněž 
se zúčastňuje grantových výběrových řízení jednotlivými projekty.   

V roce 2011 však vzniklo další sdružení - Srbské kulturní centrum - s cílem rozšířit aktivity i 
mimo otázky spjaté se srbskou menšinu a spíše rozvíjet a prezentovat srbskou kulturu 
obecněji a navazovat kontakty s majoritní společnosti na úrovní kulturní, ekonomické a 
společenské spolupráce. Sdružení si samo obstaralo prostory, ve kterých chce realizovat cíle, 
a tím přispět na sbližování obou národů a kulturní a ekonomickou spolupráci Srbska a České 
republiky a zároveň pomáhat aktivity Srbského sdružení sv. Sáva, které bylo z dodnes 
nejasných důvodu vystěhováno z prostoru DNM v Praze.     

Komunikačním jazykem v rámci organizací je srbština. Ke zlepšení součinnosti výrazně 
přispívá časopis Srbské slovo. Jedná se o jediný časopis na území ČR vydávaný v srbštině. Ze 
strany čtenářů je velký zájem o tento časopis, časopis je velmi kladně hodnocen nejen 
příslušníky menšiny všech věkových kategorií ale též intelektuální a kulturní elitou Srbska. 

Časopis srbské menšiny je částečně dotován ministerstvem kultury. Na financování kulturních 
a dalších aktivit srbské menšiny se v roce 2014 výrazně podílely Ministerstvo kultury Srbska, 
Kancelář pro spolupráci s diasporou Srbska a Magistrát hl. m. Prahy. 

UKRAJINSKÁ MENŠINA 
127 

Ukrajinskou menšinu reprezentují následující sdružení (spolky): Ukrajinská iniciativa v ČR 
(dále UIČR), Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny (dále SUPU) a Sdružení Ukrajinek 
v České republice (dále SU ČR). Tyto organizace sídlící v DNM koordinují svůj celoroční 
program, spolupracují s dalšími ukrajinskými sdruženími v ČR, s ostatními menšinovými 
organizacemi, s ukrajinskou sobotní školou Erudyt, s organizacemi majority, s církvemi – 
především s církví řeckokatolickou, s VŠ studenty, s Českou asociací ukrajinistů či s dalšími 
NNO.  

VIETNAMSKÁ MENŠINA
128 

Lze konstatovat, že v roce 2014 došlo k rozmachu aktivit organizací a sdružení aktivních ve 
vietnamské komunitě. Typické organizace, jako je Svaz Vietnamců České republiky a jeho 
členská sdružení, Asociace českých občanů vietnamského původu a občanské sdružení Van 
Lang, zintenzivňují nebo minimálně udržují svoji činnost. 

Vedle těchto organizací vznikla řada sdružení, která jsou řádně registrována nebo o registraci 
žádají. Impulsem může být právě přítomnost vietnamské menšiny v Radě. Novým trendem, 
který lze pozorovat, je snaha některých sdružení registrovat se a fungovat jako samostatné 
organizace (nikoliv jako členské, podřízené organizace). Bohužel se však přes všechny snahy 
nepodařilo vytvořit kompletní seznam vietnamských sdružení a z tohoto důvodu zatím 
neuvádí názvy nových sdružení. 

Dalším způsobem sdružování jsou neformální skupiny na sociálních sítích. Některé z nich 
mají řádově tisíce členů (ne všechny jsou aktivní). Tyto skupiny mohou poměrně významným 
způsobem ovlivňovat život svých členů a z hlediska komunikace mezi příslušníky komunity 
mají nezanedbatelný význam.  

                                                 
126 Text nikdo nezpracoval. 
127 Text zpracovali člen Rady Bohdan Rjčinec a Olga Mandová, členka Rady do dubna 2014. 
128 Text zpracoval Huu Uyen Pham, člen Rady. 
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Komunikace jednotlivých spolků, které jsou aktivní, funguje poměrně dobře. Komunikace 
mezi nimi není ideální, spolky jakoby stále hledají cestu ke spolupráci. Dalším problémem je 
komunikace mezi generacemi, daný zřejmým rozdílem ve výchově, vzdělání i v systému 
hodnot. Tyto komunikace byly tak trochu podceňovány a zanedbávány a lze říct, že obě 
generace si teprve uvědomují rozsah zákopů a začínají hledat cestu k sobě.  

Vietnamci v ČR vydávají několik časopisů a provozují řadu zpravodajských portálů. Tato 
média jsou komerčního charakteru a jsou orientována hlavně na zprostředkování informací 
a zpráv v ČR, z Vietnamu i ze světa. Webové stránky mají poměrně vysokou návštěvnost 
a pravidelně je navštěvují Vietnamci z celého světa. Význam tradičního tisku také klesá. 
Vycházejí prakticky již jenom dva (Tuan tin moi a Xa xu) s mnohem menšími náklady 
(řádově jen stovky výtisků). Oproti loňskému roku přibyl informační portál www.xaxu.cz. 
Svědčí to o snaze redakce časopisu přejít z tištěné do online podoby. 129 V loňském roce začal 
nově vycházet titul Vůně Lotusu v rámci projektu, který získal finanční podporu v programu 
rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin Ministerstva kultury.  

Komunikace členů komunity přes sociální sítě je čím dál tím intenzivnější. Skupiny na sociálních 
sítích jsou tematicky orientované a poskytují svým členům více možností komunikace a kontaktů 
(nejen virtuálních, některé skupiny čas od času organizují tzv. offline setkání). Některé spolky 
(Van Lang, Mai Am Viet Sec) také otevřely vlastní skupiny na sociálních sítích. Skupina kolem 
zástupce v Radě provozuje vlastní facebookovou stránku pro zveřejnění informací a propagaci 
vzdělávacích a kulturních událostí tykajících se vietnamské komunity. 130 

Zde je seznam větších a známějších skupin na facebooku:  

• Hiep hoi Potraviny tai CZ (Svaz podnikatelů v potravinářství v ČR) – uzavřená skupina 
se skoro 9 000 členy.131  

• Přiznání Vietnamců - Komunitní skupina zejména Vietnamců mladší generace s více než 
13 000 fanoušky. 132 

• Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại CH Séc – Otevřená skupina pro vietnamské studenty a 
mládež v ČR s více než 1 000 členy. 133 

• Người tìm việc/Việc tìm người tại Séc – Veřejná skupina pro zprostředkování pracovních 
příležitostí s více než 2 500 členy. 134 

• Muabanraovat cz - Otevřená skupina pro bezplatné inzerce pro Vietnamce v ČR s více 
než 2 000 členy. 135  

Vedle těchto skupin existuje řada menších zájmových skupin, někdy pouze s počtem členů, 
resp. Fanoušků, v řadě stovek osob, avšak tyto osoby se díky komunikaci ve skupině sblížily 
a často organizují osobní setkání. 

○ Financování 

Vietnamská sdružení jsou financována členskými příspěvky a dary od jednotlivců i od 
právnických osob. Nedostávají příspěvky od státu, od orgánů samosprávy, či od země původu. 

○ Organizace s aktivitami zaměřenými na vietnamskou komunitu 

                                                 
129 Webové zpravodajské portály: www.vietinfo.eu, www.secviet.cz, www.tuantinmoi.info, www.eicvn.eu, 
www.congdong.cz, vn24.eu, www.xaxu.cz; webové stránky spolků: www.hnvn.cz - Svaz Vietnamců v ČR, 
www.acvn.cz - Asociace českých občanů vietnamského původu, www.vanlang.eu - Občanské sdružení Van Lang, 
www.hdn.cz - Svaz vietnamských podnikatelů v ČR , phattuvn.cz – Spolek vietnamských příznivců budhismu v ČR 
130 https://www.facebook.com/ahojvietnam 
131 https://www.facebook.com/groups/hiephoipotravinycz/?fref=ts 
132 https://www.facebook.com/groups/hiephoipotravinycz/?fref=ts 
133 https://www.facebook.com/groups/570961592932802/ 
134 https://www.facebook.com/groups/nguoitimviecviectimnguoisec/?pnref=lhc 
135 https://www.facebook.com/groups/muabanraovatcz/ 
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V tomto odstavci uvádíme stručný přehled sdružení, která jsou spíše česká, ale cíle jejich 
aktivit jsou namířeny k vietnamské komunitě. Jde o Klub Hanoi, Česko-vietnamskou 
společnost a Sdružení INFO-DRÁČEK. 

- Klub Hanoi (dále jen „KH“) 

V roce 2014 realizoval KH celkem 5 projektů tematicky podporujících zařazení vietnamských 
imigrantů na trhu práce. Šlo o profesní vzdělávání, rozšíření sítě česko-vietnamských 
interkulturních asistentů v Praze, na Karlovarsku a nově v Jihomoravském kraji, a v oblasti 
profesionalizace samotného česko-vietnamského odborného týmu Klubu Hanoi. Projekty byly 
nebo jsou financovány z Evropského sociálního fondu v rámci OP LZZ a OP PA.  

Kromě výše uvedených projektů poskytuje KH pravidelné osobní, telefonické a emailové 
konzultace všem zájemcům na téma Vietnam, vietnamská kultura či vietnamská komunita 
v ČR. V uplynulém roce zástupkyně KH realizovaly řadu workshopů na zmíněná témata pro 
děti na základních školách. Pro vietnamskou menšinu naopak KH organizuje kurzy češtiny 
a poskytuje poradenství v oblasti života v ČR. KH také nabízí překlady a tlumočení. 
Každoročně se aktivně účastní populárních pražských etnofestivalů (Refufest na Kampě, 
Barevná devítka na Praze 9 a Poznejme se, sousedé v parku Parukářka na Praze 3). V roce 
2014 byl KH poprvé pozván také na Festival národů Podyjí do Mikulova na Moravě. 

Členové KH se rovněž podíleli na vzniku česko-vietnamské verze Slovníku pro interkulturní 
práci (vydala Inbáze), který se v následujícím roce stal Slovníkem roku 2015. Přehled většiny 
aktivit a mnoho článků s vietnamskou tematikou jsou dostupné na webu. 136 

- INFO-DRÁČEK 

V roce 2014 se projevil větší zájem vietnamské a české mládeže o spolupráci se spolkem 
INFO-DRÁČEK. Zvýšila se také aktivita a přibyly vlastní nápady při realizaci jednotlivých 
projektů. Činnost spolku byla financována v rámci dotačních projektů, členskými dary a 
sponzorskými dary. INFO-DRÁČEK úspěšně realizoval 3. ročník workshopů českého jazyka s 
tematickými bloky Úřady, U lékaře a Finanční gramotnost. Dalším významným projektem 
byl cyklus Jsme všichni obyvatelé, v rámci kterého proběhly dva kulaté stoly (Vietnamská 
menšina, Obchodní vztahy ČR a Vietnamu), fotografická soutěž a Asijský festival Den 
vietnamské kultury. V závěru roku proběhl 3. ročník Česko-vietnamského studentského 
večírku. INFO-DRÁČEK zajistil 28 vietnamským studentům návštěvu evropského parlamentu 
ve Štrasburku na pozvání europoslance Jana Zahradila. Ve spolupráci s neziskovou organizací 
Porte a Městskou částí Praha 6 uspořádal Vietnamský večer pro seniory Prahy 6. 

INFO-DRÁČEK se po dobu své činnosti od roku 2009 zaměřil na kulturní integraci 
Vietnamců žijících v ČR do společnosti. Aktivity organizuje formou kulturních akcí, během 
nichž se mají obě strany vzájemně poznávat, porovnávat rozdílnosti svých kultur a zvyklostí. 

- Česko-vietnamská společnost (ČVS) 

Spolupracovala na akcích se Svazem Vietnamců v ČR a podnikala i samostatné aktivity. Mezi 
nimi lze jmenovat předání 13 návrhů vládě ČR k zesílení boje proti výrobě a prodeji drog ve 
vietnamské komunitě v ČR; účast na demonstraci 3 000 Vietnamců a předání protestní nóty 
proti umístění čínské vrtné plošiny ve výsostných vodách Vietnamu velvyslanectví ČLR; 
zahájení osvětové akce proti nekvalitnímu levnému zdravotnímu pojištění pro Vietnamce. 

                                                 
136 www.klubhanoi.cz 
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ŽIDOVSKÁ KOMUNITA
137 

Federace židovských obcí v ČR (FŽO) se nepřihlásila ke statutu národnostní menšiny, protože 
se i nadále řídí většinovým názorem členů Židovských obcí v ČR, kteří se nepovažují za 
příslušníky národnostní menšiny. Některé problémy, které Rada řeší, jsou však společné i pro 
komunitu, a proto je žádoucí, aby se její zástupce práce Rady i nadále účastnil. V tomto 
smyslu zcela vyhovuje dlouhodobé řešení ve formě statutu hosta Rady. 

FŽO je registrována ministerstvem kultury ve smyslu zákona č. 3/2002 Sb. o církvích 
a náboženských společnostech. Jejími přidruženými členy jsou některá občanská sdružení. 
Některé Židovské obce spolupracují dlouhodobě samostatně s orgány státní správy 
a samosprávy, např. ŽO Teplice, jejíž zástupce je členem Výboru Ústeckého kraje a ve 
spolupráci s ním již realizovala několik vzdělávacích projektů. 

- Uveďte stručný přehled aktivit organizací. 

BĚLORUSKÁ MENŠINA 

Prezentace běloruské kultury v České republice – zajištění vzdělávacích a kulturních akcí – 
výstav (běloruských umělců), koncertů, oslav lidových svátků. Oslava lidového běloruského 
svátku Kaliady (Vánoce) podle katolické a pravoslavné tradice. Přednáška Aliakseje 
Lastouského (běloruského sociologa) Běloruská historická paměť. Výsledky sociologických 
výzkumů. Retrospektiva filmů běloruského režiséra Jurije Chaščavatského v Bělorusku 
zakázaných. Koncert kapely Krona. Den Běloruské lidové republiky. Setkání s účastníky 
plavby na voru běloruským Polesím – Andrejem Dubininým a Andrejem Ivanovým. Oslava 
běloruského lidového svátku Kupalle s tradičním posezením u ohně, tancem a grilováním. 
Prezentace nové knihy Uladzimira Arlova Scahi Voršy. Koncert kapely Stary Olsa věnovaný 
500. výročí bitvy pod Oršou. Setkání se spisovatelem Alherdem Bacharevičem a básnířkou 
Juliou Cimafeevou, také překladatelkou a redaktorkou internetového časopisu PrajdziSvet. 

Prezentace knihy vybraných esejů Život v pravdě Václava Havla v běloruském překladu. 
Setkání s Pavlem Seviaryncem - slavným běloruským politikem, talentovaným spisovatelem 
a bývalým politickým vězněm. Večer byl věnován vydání Seviaryncovy knihy Miluji 
Bělorusko v českém překladu. Expozice Nestabilní svět běloruského malíře Adase Kaluty.  

BULHARSKÁ MENŠINA 

Většina bulharských spolků na území ČR i v roce 2014 ctilo a oslavovalo tyto státní a lidové 
svátky: Babinden v lednu, Trifon Zarezan v únoru, bulharský svátek příchodu jara Baba 
Marta, státní svátek Osvobození Bulharska a Mezinárodní den žen v březnu, Pravoslavné 
Velikonoce, lidový svátek Gergjovden, svátek bulharského písemnictví a kultury 
a slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje v květnu, státní svátek Dne nezávislosti 
Bulharska v září, Nikulden (sv.Mikuláš) v prosinci, Koleda (Vánoce) v prosinci, aj. 
Mezi hlavní projekty spolku Vazraždane za rok 2014 patřily: Dny bulharské kultury, Klub 
Vazraždane, Časopis Balgari a Sobotní škola Vazraždane pro děti z bulharské menšiny. 

Součástí projektu Klub Vazraždane je oslavování výše zmíněných bulharských státních 
a lidových svátků. Oslavy probíhají převážně v DNM. Pro děti menšiny spolek organizoval 
velikonoční a vánoční dílnu a dílnu Martenica. Všechny tyto dílny proběhly také v DNM.  

Do klubové činnosti spolku patří také setkání s jinými kulturami – Pestrý svět. V únoru 2014 
proběhly akce: Benátský karneval – výstava benátských masek vyrobených členkou spolku. 
V DNM byla představena také madrigalová komedie Orazia Vecchiho Amfiparnaso 

                                                 
137 Text zpracoval Tomáš Kraus, stálý host v Radě. 
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ve spolupráci s vokálním souborem Viktoria&En Garde. Vernisáž fotovýstavy Země 
vycházejícího slunce proběhla v květnu v DNM. 

Jedenáctý ročník Dnů bulharské kultury proběhl v listopadu a prosinci. Tento projekt je 
financován ministerstvem kultury, hl. m. Prahou a spolkem Vazraždane. V roce 2014 proběhl 
i Literární večer v DNM, divadelní večer v divadelním klubu Troníček, filmový večer 
a setkání s bulharským režisérem a spisovatelem Ludmilem Todorovem a projekce filmu 
Emigranti v DNM. Rovněž v DNM proběhla výstava bulharské fotografky žijící v Praze 
Vanji Drjankové. Dne 15. prosince se v Rudolfínu uskutečnil tradiční Vánoční koncert, 
kterého se zúčastnili příslušníci bulharské, ruské a slovenské menšiny. Tento koncert je velmi 
oblíbený i u majoritní společnosti. 

Sobotní škola Vazraždane pro děti z menšiny probíhá každou sobotu v DNM. Od září 2014 je 
škola finančně podporována Ministerstvem školství Bulharské republiky a spolkem Vazraždane. 

Spolek Vazraždane inicioval dobročinnou akci, jejímž cílem bylo získat více prostředků pro 
povodněmi postižené obyvatele v Bulharsku. Do kampaně se zapojil také Bulharský kulturně 
osvětový klub sídlící v Ostravě. 

Bulharská pravoslavná obec se v roce 2014 soustředila na práci s mladými rodinami s malými 
dětmi, pracovala se sociálně slabšími jedinci. Proběhly oslavy křesťanských svátků 
Velikonoce, Dušičky, byly iniciovány Trasa královského průvodu a Dětská trasa pro Noc 
kostelů.  

I činnost Bulharského kulturně osvětového klubu Praha zahrnuje hlavně oslavy státních 
svátků a významných dat. Mezi hlavní události spolku patří krajanské setkání v Mikulčicích. 

Činnost Bulharského kulturně osvětového klubu Brno probíhala dle schváleného programu na 
rok 2014. Program byl zaměřen na společenské aktivity (slavnostní společenské večery, 
zájezdy, pravidelná setkání členů sdružení), činnost spojenou s vystoupeními folklorního 
souboru a akce pro děti. Jedna z nejvýznamnějších akcí byla návštěva archeologického areálu 
Národního památníku v Mikulčicích. Krajanské setkání se uskutečnilo za účastí krajanů 
z Prahy, Ostravy, Ústí nad Labem, Č. Budějovic, Bratislavy, Budapešti a Vídně. 

Bulharský kulturně osvětový klub Ostrava uspořádal zájezdy do Mikulčic a na Slovensko. 

Trifon Zarezan je tradiční folklorní večer, organizovaný spolkem Zaedno, který probíhá 
každoročně od roku 2003 v Praze. Potkává se zde mnoho Bulharů a Balkánců, žijících 
v Česku, ale i mnoho Čechů, kteří chtějí poznat Bulharsko a zajímají se o unikátní bulharskou 
a balkánskou lidovou hudbu a folklórní tradice. Termín oslavy svátku v roce 2014 po dlouhé 
době vyšel přesně na 14. února, tedy na den, kdy se tento svátek slaví po celém Bulharsku. 
Program byl bohatý – tři taneční a dvě hudební skupiny, tombola a volba samotného cara vína 
Trifona. Do správného trifonovského tempa se večer dostal s vystoupením čistě ženského 
tanečního souboru Trakijka, který do Prahy přijel z Bulharska.  

Spolek Zaedno se poprvé v roce 2014 připojil k mezinárodnímu projektu Noc s Andersenem. 
S dětským časopisem Kamarádi se spolek zúčastnil také veletrhu Svět knihy 2014 v Praze. 
Prezentoval časopis a bulharské lidové tradice i v rámci Pražské muzejní noci. Ve spolupráci 
s Městkou knihovnou v Praze uspořádal cestopisnou přednášku s promítáním fotografií 
z thráckých kulturně-historických památek. Součástí večera byla ukázka a rychlokurs 
bulharských lidových tanců. Spolek nastartoval novou zábavnou a jistě užitečnou akci - kursy 
vaření. Jsou zaměřené na kuchyně různých národností a nově i na zdravou výživu. 

I v roce 2014 pokračovala celostátní dětská soutěž Vícejazyčnost je bohatství. Je určena 
dětem, které pocházejí z vícejazyčných rodin, národnostních menšin, mají zahraniční kořeny 
nebo se učí a komunikují v nějakém dalším jazyce. Je založena na čtení či předčítání 
literárních děl pro děti, vytváření kreseb, ilustrací, komiksů nebo dokonce vlastní knížky na 
námět literárního díla. Slavnostní předání cen letošního ročníku soutěže Vícejazyčnost je 
bohatství, proběhlo 19. listopadu 2014 v DNM.  
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CHORVATSKÁ MENŠINA 

V roce 2014 Sdružení realizovalo následující projekty: 

- Dokumentace osudů a jazyka chorvatské národnostní menšiny (celoroční projekt),  
- Rozšíření slovníku moravské chorvatštiny (celoroční projekt), 
- Příprava rekonstrukce Chorvatského domu v Jevišovce (celoroční projekt), 
- 7. září 2014: Chorvatský kulturní den v Jevišovce, 
- 19.října 2014: divadelní představení Umučení sv. Vavřince v Jevišovce (hostování 

souboru Hvarsko pučko kazalište), 
- prohlídky výstav v Chorvatském domě v Jevišovce pro ohlášené skupiny (celoročně). 

MAĎARSKÁ MENŠINA 

○ Svaz Maďarů 

Nejvýznamnějším projektem jsou každoročně pořádané Dny maďarské kultury – prezentace 
a šíření maďarské kultury v českém prostředí, konané v Praze, Brně, Ostravě, Teplicích 
a Lovosicích. Cílem je prohloubení identity maďarské menšiny, udržování kulturních tradic, 
prezentace a šíření maďarské kultury v českém prostředí. V roce 2014 také pokračovala 
realizace projektu Kulturní, informační a dokumentační činnost maďarské menšiny v ČR, 
zaměřená na zachování jazykové a národnostní kultury, poznání a rozvíjení vzájemných česko 
– maďarských kulturních vztahů, uspokojování specifických kulturních potřeb a též přiblížení 
kulturních hodnot maďarského národa českým spoluobčanům. Významným momentem 
života našeho spolku je již tradiční třídenní vzdělávací tábor. V česko-maďarských vztazích je 
významnou akcí tradiční pražský maďarský ples. Obdobné akce jsou uspořádávány i v rámci 
činnosti ostatních organizačních jednotek.  

Mimořádně dobře se daří práce s dětmi předškolního i školního věku, zaměřená hlavně na 
osvojení a zdokonalení znalosti maďarského jazyka, kterou zajišťuje spolek Iglice. 

Na kulturních akcích celorepublikově účinkují: folklorní skupiny NYITNIKÉK a KŐRIS, 
pěvecký sbor Csalogányok z Ostravy a Mille do(re)mi z Prahy. 

Nadále mezi významné činnosti Svazu Maďarů patří ediční činnost - vydávání jedinečného 
časopisu Prágai Tükör (Pražské zrdcadlo). 

NĚMECKÁ MENŠINA  

Aktivity SN a jednotlivých svazů, jež zastřešuje, jsou velmi různorodé. Jedná se o pravidelné 
projekty, organizované každoročně, a dále o akce, které reagují na aktuální podněty, 
související s cíli SN a jednotlivých regionálních svazů. Větší projekty, které se v roce 2014 
uskutečnily, jsou např. mládežnické prázdninové tábory, vzdělávací semináře v regionech, 
Velký kulturní festival německé menšiny v Praze, Konference SN, konaná v Černínském 
paláci (na ministerstvu zahraničních věcí), pravidelné vánoční, velikonoční slavnosti 
v jednotlivých regionech, Česko-německé dny v Moravské Třebové a v dalších městech atd. 

KSONN: Hlavní činnost, která se odehrává v jednotlivých základních organizacích, jsou 
tradiční setkávání členů. Příklady: místní skupina Kraslice – přehled aktivit v roce 2014 

2014 akce členů Organizátor (KS = Kulturní sdružení občanů německé 
národnosti, SL = Sudetoněmecké krajanské sdružení) 

6.1. 
Tvorba a otevření naučné stezky Rotavské varhany na MěÚ Rotava 
za přítomnosti starostů Rotavy a okolních obcí a hostů ze SRN 

50 MěÚ Rotava, spolupráce KS Kraslice, LČR-
Lesní správa Kraslice, Vogtland Kultur GmbH 
(SRN), Euregio Egrensis 

6.-9.2. Natáčení dokumentačních rozhovorů projektu Paměť národa 15 Postbellum (R. Malá), spolupráce KS Kraslice 

22.3. 
Prezentace o Kulturním sdružení a o německé menšině 
v západních Čechách (Rojík) 

25 SL-Unterfranken, SL-Bildungstätte Heiligenhof 
(SRN) 

1.4. Členská schůze, volba výboru, kulturní vystoupení ZUŠ Kraslice 70 KS Kraslice 
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12.4. 
Zájezd do divadla Bad Elster (SRN) 60 KS Kraslice, spolupráce Sdružení seniorů 

Klingenthal (SRN) 

1.5. 

Přeshraniční setkání u pramene Ohře u příležitosti 10. výročí 
vstupu ČR do EU, slavnostní bohoslužba, proslov B. Posselt, 
vystoupení Heimatchor Kraslice, májová slavnost ve 
Weißenstadtu, prohlídka kostela, vystoupení Heimatchoru 

50 SL-místní skupiny Bayreuth a Pegnitz, 
spolupráce KS Kraslice 

3.5. 
Vycházka kolem Oloví pro KS sdružení, žáky českého jazyka 
Lidové univerzity Aue (SRN) a veřejnost, výklady 

45 KS Kraslice, spolupráce Volkshochschule Aue, 
MěÚ Oloví 

16.5. 
Slavnost ke Dni matek v Domě kultury Kraslice, kulturní program, účast 
Výboru Karlovarského kraje, starostů obcí, vystoupení Heimatchoru 

120 KS Kraslice, spolupráce Sdružení seniorů 
Klingenthal, hosté SL-Bayreuth, Schneeberg 

23.5. 
Noc kostelů v Rotavě, exkurze, obrazová prezentace, varhanní 
koncert, zpěvy 

120 Římskokatolická farnost Kraslice, spolupráce 
KS Kraslice, MěÚ Rotava 

23.-25.5. Dokumentace německé menšiny pro studentský projekt v Německu 7 Schreiter, Baumgartel (SRN) 

6.-8.6. 
Augsburg - delegace na Sudetoněmeckém srazu, setkání 
s rodáky Kraslicka, stánek Kulturního sdružení, pódiová diskuse 
nad knihou Ralfa Pasche „Dědicové odsunu“ 

9 Prezentace činnosti, navázání nových 
kontaktů, příprava akcí 

10.7. Vystoupení Heimatchoru v Děpoltovicích  40 Bavorská křesťanská organizace 

24.7. 
Zájezd do Neutraublingu - družební farnosti Kraslic, prohlídka kostela 
a města, exkurze do automobilky BMW 

70 KS Kraslice, farnost Neutraubling 

27.7. 
Přeshraniční pěší pouť ke sv. Jakubu do Sněžné u Kraslic, 
bohoslužba 

120 Pan Gössl (Hofgeismar) obnovil tradici pěších 
poutí, spolupráce KS a farnost Kraslice 

13.8. 
Zájezd Praha (Strahovský klášter, velvyslanectví SRN, kostel P. Marie 
Vítězné s Pražským Jezulátkem, Baráčnická rychta, okružní cesta Prahou 

60 KS Kraslice, spolupráce velvyslanectví SRN, 
paní Nováková, předsedkyně KS 

23.8. 
Organizace česko-německé pouti v Přebuzi - vycházka s 
komentáři, mše, koncert Vivat Musica Kraslice  

110 KS Kraslice, farnost Kraslice, spolupráce 
Krušnohorský spolek Schneeberg (SRN) 

31.8. 
Přeshraniční setkání v Kraslicích - bohoslužba, setkání se SL-
Pegnitz a Bayreuth, hudební produkce, vystoupení Heimatchoru 

120 SL-místní skupiny (paní Michel), 
spolupráce KS Kraslice 

4.9. Vystoupení Heimatchoru v Děpoltovicích 40 Bavorská křesťanská organizace 

13.9. 

Den národnostních menšin Karlovarského kraje v Sokolově, 2 
vystoupení členů, ocenění od Výboru kraje členům P. Rojíkovi a V. 
Smržové. Odpoledne Den evropského kulturního dědictví v Milíkově u 
Chebu, kde Heimatchor získal ocenění – zápis do seznamu nemateri-
álních statků kulturního dědictví. Cesta historickým autobusem. 

40 akce v Sokolově: Karlovarský kraj – výbor pro 
nár. menšiny, Město Sokolov, 
akce v Milíkově: Muzeum Cheb, Karlovarský 
kraj 
 

26.9. 
Setkání Svazu Němců v Lokti, přednáška Dr. Rojíka o proměnách 
krajiny Poohří 

50 Společnost Balthasara Neumanna Cheb (ved. 
K. Hrubá) 

7.10. Setkání v Seniorenverein Klingenthal (SRN), hudební vystoupení 80 Seniorenverein Klingenthal, hosté KS Kraslice 

11.10. 
Zájezd do Prahy na Großveranstaltung - Den německé 
národnostní menšiny, dvě vystoupení členů 

50 Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a 
ve Slezsku 

16.10. 
Přednáška o sopkách a zemětřeseních na Chebsku (Dr. Rojík) 40 Arbeitskreis Egerländer Kulturschaffender, 

výroční setkání v Marktredwitz (SRN) 

7.11. 

Podzimní slavnost v Domě kultury Kraslice, kulturní program, 
účast zástupců Karlovarského kraje, nových starostů Kraslic a 
Rotavy, zástupce SL ve Vídni. Ocenění Karlovarského kraje pro 
S. Šimánkovou za práci pro národnostní menšinu 

170 KS Kraslice, hosté Sdružení seniorů 
Klingenthal, SL Bayreuth, farnost 
Neutraubling, Schneeberg, Lidová univ. Aue 
(SRN), SL-Wien 

15.11. 
Zájezd do Lößnitz u Aue. Společné odpoledne s členy 
Volksuniversität Aue (žáci českého jazyka) a rodáky z Abertam, 
vystoupení Roháči Loket 

35 Lidová univerzita v Aue (M. Franke) 

9.12. 
Přeshraniční vánoční posezení v Domě Balthasara Neumanna 
v Chebu. Účastníci z ČR, SRN a Rakouska, vystoupení našich 
členů P. Rojíka a V. Smržové 

50 Svaz Němců a Společnost Balthasara 
Neumanna Cheb (K. Hrubá) 

16.12. 
Zájezd do Drážďan - Semperova opera, kostel P. Marie, okružní 
jízda, pekárna drážďanské štoly 

52 KS, spolupráce Sdružení seniorů Klingenthal 

2014 
Přednášky v Sokolově, Rotavě, K. Varech, Jáchymově, 
Schneebergu, Klingenthalu aj. o tradicích našeho regionu  

 P. Rojík 

2014 Program a průvodcovství zájezdů německých organizací po regionu   P. Rojík 
2014 Účast a hudební vystoupení na česko–německých poutích  P. Rojík, V. Smržová aj. 

Příklady dalších akcí regionálních skupin KSONN v roce 2014: KSONN Skalná u Chebu 
s podporou MěÚ Skalná a německých rodáků navrhla, financovala a odhalila pamětní desku 
významnému rodákovi, houslaři Mathiasi Heinickemu. KSONN Jiříkov u Šluknova 
a Společnost pro trvale udržitelný rozvoj rozvíjejí přes hranice států dobré vztahy spolků 
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a obyvatel Šluknovska a Horní Lužice. KSONN Jiříkov se podařilo odstranit dřívější 
nevraživost mezi některými obyvateli Domova důchodců ve Filipově, kteří jsou české 
a německé národnosti, spoluprací a výměnnými akcemi s domovem důchodců v příhraničním 
Ebersbachu. KSONN Liberec-Vratislavice uspořádalo masopustní slavnost, do níž se zapojili 
i zasloužilí členové. KSONN v Ústí nad Labem zorganizovalo zájezdy do okolí Drážďan, Bad 
Spandau, Duchcova, Kadaně, Děčína, Tisé, saského Moritzburgu a na zámek Velké Březno. 
Dále připomnělo pietním aktem masakr 31. července 1945 na mostě v Ústí nad Labem, 
navštívilo poutní slavnosti, uspořádalo oslavy ke Dni matek a Vánocům, podílelo se na 
každoročním semináři Colloquia Ustensia aj. KSONN v Chomutově, dlouholetý pilíř KSONN 
v ČR, prošla 2014 generační obměnou, ale udržela si rytmus měsíčních setkání. KSONN ve 
Šluknově oživilo veřejné povědomí o stavitelích vánočních betlémů, vytvořilo a vztyčilo 
dřevěné a kamenné kříže na šluknovském hřbitově stavitelům betlémů. Tento neúplný přehled 
činnosti místních skupin pouze ilustruje pestrost aktivit KSONN. 

POLSKÁ MENŠINA 

Aktivity členů polské menšiny jsou zaměřeny zejména na oblast Těšínska, kde je tato menšina 
hojně zastoupena. Nelze však opomíjet aktivity polské menšiny v Brně a v Praze. K aktivitám na 
Těšínsku patří vydávání menšinových novin Głos Ludu a časopisu Zwrot, dokumentace 
národnostní menšiny, kulturní a společenské aktivity. Kongres Poláků organizuje ke konci 
každého roku galavečer Takoví jsme-Tacy jesteśmy, na kterém se představuje výběr toho 
nejlepšího z dění polské menšiny za poslední rok. Největší kulturní a společenskou události je 
Gorolski święto v Jablunkově, mezinárodní folklorní setkání, kterého se účastní přes 10 tisíc osob 
jak z minoritní, tak z majoritní společnosti. PZKO realizoval v roce 2014 desítky, či stovky 
kulturních a společenských akcí. Mezi nejvýznamnější z nich patří jablunkovské Mezinárodní 
folklorní setkání Gorolski Święto, karvinský Dolański Gróm Rock Fest, mládežnický bystřický 
Zlot a SAJ-fest, Den tradic a regionálního kroje, soutěže pro děti a mládež, přehlídka amatérských 
divadel Melpomeny 2014, přednáškové aktivity v rámci Mezigenerační regionální univerzity, 
mezinárodní konference Zaolzie i Zaolziacy, vydavatelská činnost (měsíčník Zwrot, sborník 
přednášek Mezigenerační regionální univerzity, Kalendarz Śląski a další), realizace projektu 
z evropských fondů: Kulturní iniciativa pro vzdělávání a výzkum Společně pro pohraničí, 
realizace projektů v rámci přeshraniční česko-polské spolupráce a mnoho dalších. 

ROMSKÁ MENŠINA 

Zástupce menšiny v Radě kritizuje aktivity Agentury pro sociální začleňování,138 jinak zmiňuje 
pouze romský festival Khamoro, kde se prezentovala mezinárodní romská kultura a pochod 
romské hrdosti ROMA PRIDE, jehož se zúčastnily romské organizace a mládež. 

RUSÍNSKÁ MENŠINA  

○ SPPR  

V roce 2014 uspořádala Společnost přátel Podkarpatské Rusi několik kulturně vzdělávacích 
akcí v DNM a vedle toho se podílela na dalších aktivitách mimo DNM.  

V dubnu 2014 se uskutečnila pravidelná valná hromada SPPR se zhodnocením práce 
v uplynulém období, nastíněním perspektiv pro období příští a volbou výkonného výboru. 

                                                 
138 „Ta nesplnila svůj účel činnosti. Byla vytvořena k podpoře snižování počtu sociálně vyloučených 
komunit/ghett/, avšak podle Gabalovy analýzy existovalo původně 300 ghett, a po vzniku Agentury přibylo 
dalších 100. Takže Agentura vyčerpala velké finanční prostředky pro lokální partnerství, ale obce i města si 
řešily své problémy, a tím byly finanční prostředky zneužity a účel to nesplnilo. Do těchto lokálních partnerství 
nebyli zařazeni žádní romští zaměstnanci, ale lidé z majoritní společnosti.“  
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Na pozvání zastupitelů MČ Čakovice a internetového portálu M-region se v Čakovicích 
uskutečnil projekt Společnosti na přelomu května a června O Podkarpatské Rusi a Rusínech 
3x jinak v nově zrekonstruovaném čakovickém zámku; součástí akce byla výstava fotografií, 
beseda o dějinách a kultuře někdejší Podkarpatské Rusi a promítání filmu.  

V červnu SPPR představila svým členům knihu amerického rusínisty - historika P. R. 
Magocsiho Národ odnikud (Narod znevidki), jehož český překlad právě vyšel. Autorem 
tohoto překladu je člen SPPR a někdejší předseda. (Publikace byla prezentována také na půdě 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.) 

V září vystoupili aktivisté SPPR s přednáškou na Filosofické fakultě UK na semináři 
Podkarpatská Rus v éře první republiky, kterou pořádal Ústav soudobých dějin FF UK.  

V září v Liberci a v listopadu v Praze spolupracovala SPPR na programu Dne Rusína, který 
připravila organizace Rusíni.cz.  

Na pravidelném Setkání národnostních menšin, které v prosinci realizoval Magistrát hl. m. 
Prahy ve spolupráci s DNM, zazněla vystoupení členů Společnosti O migraci Rusínů; na 
návrh SPPR byla také zařazena přednáška o rusínském jazyce.  

Na pozvání představitelů města Brna vystoupila dr. A. Pilátová 28. října 2014 na slavnosti 
k výročí vzniku ČR s historickým příspěvkem O Podkarpatské Rusi.  

V listopadu byla uspořádána beseda o politické situaci v roce 1939 ve vztahu k PR s názvem 
Anatomie jednoho výročí, na níž promluvil historik Mgr. David Svoboda PhD. 

Periodikum Podkarpatská Rus, které vydává SPPR už téměř čtvrt století, vyšlo v roce 2014 
čtyřikrát s rozšířeným obsahem. Přináší aktuální informace a avíza o akcích Společnosti 
i dalších přidružených rusínských organizací; rozhovory, reportáže a další články týkající se 
života Společnosti, rusínské národnostní menšiny v ČR i rusínských menšin v dalších zemích 
EU. Časopis reflektoval zejména aktuální události na Ukrajině, které mají závažný dopad i na 
Zakarpatí. Publikoval texty a fotografie očitých svědků a účastníků událostí na Ukrajině 
i komentáře. Věnoval se také významným historickým výročím, klíčovým pro bývalou 
Podkarpatskou Rus, nyní Zakarpatskou oblast Ukrajiny. Jednotlivá čísla zpracovávala historii 
20. století: I. světovou válku, připojení Podkarpatské Rusi k ČSR, druhou světovou válku 
a její ukončení, resp. příchod Rudé armády na Podkarpatskou Rus v říjnu 1944, následné 
odtržení regionu od Československa a připojení k Sovětskému svazu. V této souvislosti 
přinášel časopis historické stati a komentáře, ale také referáty z odborných rokování, jež 
u příležitosti zmíněných výročí proběhla v ČR. Konkrétně - referoval o semináři Filosofické 
fakulty UK věnovaného problematice Podkarpatské Rusi i o prosincovém setkání národnostních 
menšin a odborném semináři v jeho rámci. Texty i fotografické materiály přinášely aktuální 
informace o aktivitách SPPR i dalších rusínských organizací v ČR a v zahraničí.  

V uplynulém období SPPR spolupracovala s Klubem T. G. Masaryka, Společností J. A. 
Komenského v Užhorodě a s dalšími organizacemi v Zakarpatské oblasti, např. s Muzeem 
I. Olbrachta v Koločavě (s paní Natalií Tumarec, která v Koločavě vybudovala a provozuje 
restauraci a penzion Četnická stanice - v hojné míře ji navštěvují zejména Češi - a řídí 
Muzeum I. O.). Z Koločavy se tak postupně stalo neformální informační centrum pro Čechy, 
kteří přijíždějí do této oblasti. Natalie Tumarec byla za své aktivity oceněna cenou Gratias 
Agit od ministra zahraničí ČR za přínos pro Českou republiku (rovněž na návrh SPPR.) 

Spolupracovala též s Rusínskou obrodou a ZIRSem (Spolek rusínské inteligence, SR). Z dalších 
organizací v ČR zejména se spolkem Rusíni.cz - Rusínská iniciativa a ukrajinskými organizacemi. 

○ Rusíni.cz – Rusínská iniciativa 

V průběhu roku 2014 se uskutečnil projekt Cestou rusínské tradice v DNM v Praze. Tvořily 
jej kulturně-společenské aktivity, které umožnily hloubkový průřez tradiční rusínskou 
kulturou ve všech jejích podstatných částech. Jednotlivé akce oslovily příslušníky rusínské 
menšiny i představitele majoritní občanské společnosti. Akce přiblížily a ozřejmily významné 
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součásti nemateriální lidové duchovní kultury Rusínů. Charakter akcí byl koncipován tak, aby 
byly obsahově co nejpřínosnější a různorodé. Program: vystoupení rusínského folklorního 
souboru Ruthenia z Bratislavy (červen), vystoupení známé interpretky rusínské lidové písně 
a nositelky lidové tradice Rusínů Anny Poráčové z Prešova (září), přednášku PaedDr. Anny 
Derevjaníkové, PhD – Obřadní folklor Rusínů na tradiční rusínské vesnici (listopad).  

Projekt splnil základní cíl - obrození národnostního povědomí Rusínů v ČR v oblasti jejich 
kulturního dědictví, výrazně posílil zájem mladé generace Rusínů i sympatizantů z řad 
veřejnosti o další rozvíjení svébytné kultury této národnostní menšiny na území hl. m. Prahy 
a v České republice jako celku. Posílil vzájemné vazby zde žijících Rusínů spolu 
s prohloubením jejich vztahu s majoritní společností. Zvýšil úroveň informovanosti občanů 
o rusínské národnostní menšině, její kultuře či tradicích. Akce v rámci projektu vytvořily 
základ pro existenci stabilní platformy zabývající se prezentací a interpretací rusínského 
folkloru v oblasti jejich lidové písně a tradičních zvyků, která funguje na pravidelné bázi. 
Tato platforma je otevřená také všem zájemcům z řad občanů České republiky 

Projekt Rusíni - O nás s vámi, 11. října 2014 (Kulturní a společenské centrum Lidové sady 
Liberec), 29. listopadu 2014 (Praha, DNM). Cílem projektu bylo seznámit majoritní 
společnost v obou městech s existencí a kulturou rusínské menšiny v širokém spektru, 
především prostřednictvím prezentace tradiční kuchyně, lidových řemesel, historie, 
rusínských lidových obřadů, zvyků a hudby. Přiblížit specifickou mentalitu Rusínů žijících 
v České republice a dalších státech, kde žijí jako původní obyvatelstvo. 

V rámci akce se uskutečnil mj. workshop, při němž se pod vedením lektorek ze Svidníku 
předvedlo malování kraslic. Dále se představila výroba tkaných koberců a přikrývek dle 
tradičního postupu s rusínským motivem. Způsob vzniku těchto tkanin byl návštěvníkům 
promítnut na plátně s podrobným výkladem příslušné lektorky. Po workshopech a přednášce 
o Rusínech s následnou diskusí se promítal v obou městech dokumentární film s názvem Duše 
Karpat. Během celého dne měli návštěvníci možnost ochutnat tradiční rusínské pochutiny 
a jídla, např. dobroty z tradičního velikonočního košíku, jehož součástí jsou i kraslice, dále 
typická kyselá houbová mačanka, která se podává jako rusínské specifikum na vánočním 
stole, a z pochutin pečené perožky a zakrjučanik.  

Během akce v Liberci a Praze mohli návštěvníci diskutovat s členy sdružení a účinkujícími, 
kteří se snažili objasnit jednotlivá specifika rusínské kultury.  

Publikum si dále prohlédlo fotografie autorky Ivany Jašminské, která pochází z východního 
Slovenska. Její fotografie nesly příznačný název Rusíni. O hudební část akce se postaral 
mladý talentovaný hudebník Roberto Lombino z Prahy. V rámci pražské akce vystoupila také 
rusínská zahraniční rocková kapela Mental Prothesis.  

○ Skejušan 

V uplynulém období soubor uspořádal mj. své tradiční, již 24. setkání rodáků a příznivců. 
Významně se podílel na kulturním životě Chomutova i celého regionu aktivní účastí na 
kulturních akcích, vyjížděl do blízkého i vzdáleného okolí, podíval se do zahraničí. Svým 
vystoupením soubor např. oslavil v Chomutově masopust, Velikonoce i Vánoce v Zooparku; 
zpíval na Viktoriánských slavnostech, vystoupil na valné hromadě SPPR, uspořádal setkání 
krajanů Naše kořeny, naše dědictví, podílel se na řadě bohoslužeb, obohatil kulturní akce 
pořádané dalšími národnostními menšinami svého města. Tleskali mu účastníci folklorního 
festivalu v Rožnově p. Radhoštěm i ve Slaném. V květnu byl např. na folklorním festivalu 
v Ústí nad Labem, v létě v Karlových Varech a v Chorvatsku a absolvoval další vystoupení. 

RUSKÁ MENŠINA  

Co se týká aktivit v roce 2014, je třeba zmínit, že je stále velice obtížné získat relevantní 
informace od většiny dotčených ruských organizací. Použity proto byly korigované údaje 
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dodané od organizací a doplněné z veřejně přístupných zdrojů. Význam a přínos jednotlivých 
akcí nelze srovnávat (liší se mnohdy v řádech a kvantita nenahrazuje kvalitu).  

Organizace v abecedním pořadí: Artek, Ковчег – Archa, Ostravský ruský dům, Ruské 
kulturně-osvětové sdružení na Moravě, Ruská tradice, Společnost blokádníků Leningradu 
v ČR, Všekozácký svaz Českých zemí a Slovenska. 

○ Artek 

Vydávání časopisu Artěk, blíže nespecifikované semináře Praktické aspekty každodenního života 
v Česku. Podíl na interpelaci, v níž byl Magistrát hlavního města Prahy žádán o revokaci usnesení 
Rady HMP k pozastavení smlouvy o spolupráci mezi Moskvou, Sankt Petěrburgem a Prahou.139 

○ Ковчег - Archa 

Pomoc při hledání příbuzných českých legionářů na Sibiři, Výstava fotografií v Krupce, 
Přednáška o Petrohradu pro studenty Gymnázia Jana Palacha v Turnově a předání knih 
a učebnic, Uspořádání dalších třech seminářů pro přednášející a studenty univerzity v Ústí n. L., 
Exkurze pro posluchače moskevské kadetky po bojištích napoleonských válek, Aktivity pro 
zachování vojenských pomníků a hrobů a péče o tyto hroby, nalezení neoznačených hrobů 
padlých v květnu 1945, Zahájení spolupráce s Federací židovských obcí v České republice pro 
rekonstrukci opuštěného židovského hřbitova, obnovu synagogy a zpracování koncepce 
Severozápadního Centra židovské kultury v Teplicích, Iniciování spolupráce a podepsání 
dohody mezi Muzeem v Ústí n. L. a Vladimiro - Suzdalským muzeem, účast na konferenci o 1. 
světové válce a zpracování plánu spolupráce a společných akcí měst Vladimir a Ústí n. L. 
Pokračování spolupráce s akademickým sochařem Surovcevem (autor pomníků Petra I. 
a Alexandra I. v Teplicích) při budování pomníku české královně Juditě v Teplicích. Hledání 
sponzorů pro zbudování tohoto pomníku, Večer poezie Mariny Cvetajevy organizovaný ve 
spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně a muzeem v Ústí n. L., Vzpomínkové, pietní a sportovní 
akce u příležitosti 69. výročí ukončení 2. světové války na mnoha místech Ústeckého kraje, 
Výstava děl malíře Viktora Levina, Zajištění účasti českých učitelů historie na mezinárodní 
konferenci o 1. světové válce v Petrohradě, Přijetí delegace ruských krajanů z Toronta 
a podepsání dohody o spolupráci v oblasti kultury, V součinnosti s Husitskou církví beseda 
s Tomio Okamurou o problémech ruské diaspory v severozápadních Čechách, V součinnosti 
s Univerzitou J.E.P. a Ústeckým muzeem byly zorganizovány dva koncerty ruské klasické 
a operní hudby, Podíl na slavnostním ocenění vítězů soutěže Puškinův památník, jejich cesty do 
Petrohradu a účasti na vzdělávacích kursech, Přednášky a besedy ke 200. výročí narození M. J. 
Lermontova na gymnáziích v Duchcově a Litvínově, Spolupráce při natáčení dokumentárního 
filmu o generálu Vojcechovském, Setkání s delegací z Astrachaňské státní univerzity, 
zprostředkování spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L. a příprava 
Mezinárodní krajanské konference v Astrachani, Ve spolupráci s evropským vydavatelstvím 
KLETT vydání třídílného výukového kompletu Класс. 

○ Ostravský ruský dům 
Výroční schůze, Oslava Nového roku, Výuka ruštiny a příprava dětí v Ostravě a Havířově 
a příprava na Puškinův památník, Koncert a výstava k 70. výročí ukončení blokády 
Leningradu a Stalingradské bitvy, Setkání k oslavě Dne obránce vlasti, Oslava MDŽ, Účast 
na shromážděních a kladení věnců u pomníků a hrobů sovětských vojáků ve Velké Polomi, 
Ostravě, Bohumíně a Hrabyni, Spolupráce s Českým svazem bojovníků za svobodu a Klubem 
českého pohraničí z.s., Večer zasvěcený významným občanům Ostravy a Čech, po nichž jsou 
pojmenovány ulice, parky a zastávky MHD, Spolupořadatelství Puškinova památníku, 
Koncert u příležitosti výročí osvobození Ostravy od fašistů, Oslava Dne Vítězství a položení 
květin k pomníku Rudé Armády v Komenského sadech 9. května 2014, Soutěž dětských 
kreseb v rusko - českých rodinách a na základní škole v Dubině, Koncert a oslava Dne 
                                                 
139 http://www.artek.cz/ 
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jednoty lidu společně s Česko-ruskou společností z.s. (dříve Společnost přátel národů 
východu a před tím SČSP) a konsuly Ruské federace, Účast na večírku Rusko - ukrajinské 
družby 23. října 2014, Vytvoření fotoalb Šťastné okamžiky ORD a Stalingradská bitva, 
Příprava zájezdu 60 českých občanů na oslavy Dne vítězství do Volgogradu v květnu 2015. 

○ Ruské kulturně-osvětové sdružení na Moravě 140 

Jolka, Schůze, Křest sborníku Rusové a Morava III, Jubileum S. Losové, Den Obránců vlasti 
Ruská gastronomie, Festival Ruské jaro na Moravě - 2 koncerty, samovar, 2 výstavy Nižní 
Novgorod, Výstava ruské malířky Šumberákové v restauraci Samovar, Soutěžní přehlídka 
ruského jazyka, Vernisáž ruského malíře A. Mjasnikova v hotelu Grand, Cesta do Oděsy 
u příležitosti 70. výročí osvobození, Pietní akt u příležitosti oslav 69. výročí osvobození Brna na 
hřbitově Rudé armády, Výstava na zámku Prštice věnovaná osvobození Prštic, 69. výročí 
osvobození Ořechova, Pietní akt u památníku Rudé armády Brno - Královo Pole, 3x vernisáž 
výstavy, Oslava 69. výročí osvobození v Brně, Den vítězství, setkání a pietní akty u pomníku 
osvoboditelů a na vojenských hřbitovech v Brně a okolí, vernisáž výstavy tří výtvarnic 
RKOSM, Literární dílna – básnířka Jelena Vilčinská (v klubu Obce Slováků), KRA. Doprovod 
příbuzného z města Ufa na hrob sovětského vojáka Garipova, padlého 23. dubna 1945 při 
osvobozování jižní Moravy (Křepice, Brno-Ústřední hřbitov), Závěrečný koncert festivalu 
Ruské jaro na Moravě. Sál Grandhotelu, Představení ruského divadla mýdlových bublin 
z Oděsy (akce festivalu Ruské jaro), Setkání studentů FF MU s výborem RKOSM, Setkání 
s náměstkem ředitele DNK z Novosibirska - doprovod hosta po pamětihodnostech, spojených 
s bitvou u Slavkova a osvobozením Brna v dubnu 1945, Beseda o Rusku na ZŠ Žebětín, Účast 
KRA na vzpomínkové akci k 100. výročí začátku 1. sv. války (Pisárky, Špilberk), Festival 
Národů Podyjí v Mikulově: Matrjoška, Sudaruška, Gastronomie, Boje na Hronu – účast členů 
KRA (Starý Tekov, Slovensko), Spoluúčast na organizaci představení v SONO aréně pro děti 
(Ruský dárek k prázdninám), Účast Klubu Rudé armády a členů RKOSM na Slavnostním 
odhalení pomníčku sovětským tankistům 21. g.tbr v místě tzv. hrabětického tanku (na hranici 
s Rakouskem), Účast členů RKOSM na vzpomínkové akci k 100. výročí 1. sv. války - odhalení 
památníku, rekonstrukce bitvy a vojenská přehlídka (Kaliningradská oblast RF), Praxe studentů 
FF MU v RKOSM, Rekonstrukce bojů 1. WW a 2. WW - Pevnost Ihmán Eréd Komárom 
(Maďarsko), Bojová ukázka – účast Klubu Rudé armády (Kučerov), Setkání s delegáty 
z Moskvy, Zprostředkování účasti studentů PdF MU na 3. mezinárodním festivalu studentů 
v Bělehradu, 9. Setkání s delegáty z Novosibirska, Zahájení festivalu Babylon fest, sázení břízy, 
tanec Berjozka (park Lužánky), exkurze v Brně a po Jižní Moravě pro soubor Mládí Sibiře, 
literární dílna, pořad Podoby hudby, koncert NM, ve kterém účinkovaly soubory Matrjoška 
a Mládí Sibiře, závěrečný společný večer, Koncert duchovní hudby, umělci z Běloruska 
(Jezuitský kostel v Brně), Setkaní s ruským spisovatelem z Nižného Novgorodu Z. Prilepinym 
v Praze, Zahájení projektu: Den ruského jazyka v JMK, Předvánoční besídka. Klubová akce 
s českými přáteli, Výuka ruského jazyka (celoroční přednášky Mgr. T. Koriryakové). 141 

○ Ruská tradice142 
Vydávání časopisu Russkoje slovo s podporou ministerstva kultury (odbor médií a audiovize), 
Vydávání přílohy časopisu Russkoje slovo pod názvem Slovo naším dětjam, Celoroční činnost 
dětského divadelního souboru Krásný sarafán a zpracovaní a prezentace dvou představení: hry bratří 
Strugackých s názvem STALKER (23. října 2014) a představení INTERVENCE – TOLERANCE 
(18. prosince 2014), Výstava v DNM věnována 100. výročí počátku 1. světové války, Mezinárodní 
konference a koncert v Rudolfově galerii na Pražském hradě a v DNM k 70. výročí Pražského 
manifestu (14. listopadu 2014), Spoluúčast na pořádání festivalu KULTURUS, Beseda s prof. 

                                                 
140 Podstatnou část akcí organizoval Klub Rudé armády Brno, který není organizací ruské národnostní menšiny 
(http://rusista.webnode.cz/ruda-armada/) 
141 http://www.rkosm.cz/ 
142 http://www.ruslo.cz/ 
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Andrejem Borisovičem Zubovem na téma Rusko na křižovatce vývoje vztahů s Evropou a celým 
světem, která se uskutečnila v DNM (12. května 2014), Spoluúčast na hudebním festivalu České 
dotyky hudby, který se konal v Praze ve dnech 16. prosince 2014 – 6. ledna 2015. 

○ Společnost blokádníků Leningradu v ČR 

Večírek k 70. výročí ukončení blokády Leningradu, Výstava fotografií blokády Leningradu, 
Výstava knih, časopisů a fotografií, Cesta paní Juřinové do Petrohradu na oslavy 70. výročí 
ukončení blokády Leningradu, Setkání blokádníků s žáky školy při Velvyslanectví Ruské 
federace, Položení květin k Pomníku sovětského vojína na Opatově, Položení květin 
k Pomníku sovětského vojína na Olšanech 9. května 2014, Účast na demonstraci Přátel Ruska 
na Hradčanském náměstí 8. května 2014: proti fašizmu na Ukrajině, Beseda s členy spolku 
«Пражское общественное собрание» o válce a blokádě Leningradu. 

○ Všekozácký svaz Českých zemí a Slovenska143 

Z dodané kalendářní tabulky 39 akcí není patrné, o co se jedná. Upřesnění se nepodařilo 
získat ani po urgencích. Z názvů lze dovodit, že se jedná o společenská setkání či oslavu 
různých svátků. Například oslavu Jolky v lednu a prosinci, církevních svátků sv. Mikuláše, 
Svátek křtění Krista, sv. Sávy, Proměnění Páně v Čechách, Zesnutí Bohorodičky, Den 
Pravoslavné rodiny, Svaté Trojice atd. Kozácký ples. Oslavu MDŽ, 9. května se slzami 
v očích, několik koncertů pěveckého sboru a festival Pokrova na Vltavě 2014, setkání 
s kozáky na Slovensku, na Sibiři a na Sevské zemi. Dále akce k připomenutí vojenských 
operací Suvorova, Bitvy u Drážďan a Chlumce, první světové války, Karpatsko - Dukelské 
operace a připomenutí Dne památky masových represí a genocidy kozáckého národa. 

ŘECKÁ MENŠINA  

- Oslavy státních svátků Řecké republiky v měsících březnu a říjnu 2014 ve všech řeckých 
obcích za účasti cca 3000 účastníků; 

- Tradiční oslavy řeckých Velikonoc proběhly v duchu pravoslavných tradic v místě 
působení jednotlivých řeckých obcí za účasti cca 700 účastníků; 

- Dne 9. března 2014 se uskutečnilo setkání babiček v kanceláři Řecké obce Brno; 
- Dne 29. března 2014 se v Krnově konala výroční schůze Asociace řeckých obcí; 
- V Javorníku proběhl 1. května 2014 další ročník kulturní a společenské akce Folkmáj, 

kterou již tradičně pořádá Řecká obec Javorník (účast 200 lidí); 
- Dne 17. dubna 2014 se konalo promítání řeckého filmu Proti fora nonos v prostorách 

Řecké obce Brno (v řečtině – vstup zdarma); 
- Dne 16. května 2014 se taneční soubor Řecké obce Brno zúčastnil slavnostního zahájení 

Multikulturního týdne v Pardubicích (kulturní dům Hronovická); 
- Dne 17. května 2014 proběhly Dny řeckého folklóru v Napajedlech, které pořádala spolu 

s Klubem kultury Napajedla Řecká obec Brno. Jednalo se o celodenní program 
k připomenutí řecké historie Napajedel; 

- Dne 18. května 2014 se konal v Brně Den národnostních menšin Jihomoravského kraje. 
Této akce se účastnila i Řecká obec Brno; 

- Dne 24. května 2014 proběhlo již tradiční Setkání seniorů z jednotlivých řeckých obcí, 
které tentokrát pod hlavičkou AŘO pořádala Řecká obec Šumperk; 

- Dne 31. května 2014 se v Karviné uskutečnil 5. ročník Fotbalového turnaje v malé kopané 
o Pohár předsedy AŘO v ČR, a to za účasti pěti mužstev. Souběžně tento den proběhl již 
2. ročník Olympijských her pro děti. Obě akce organizovala Řecká obec Karviná; 

- Dne 7. června 2014 se uskutečnil již 3. ročník akce Řecká sobota na hradě Veveří, kterou 
spolupořádá Řecká obec Brno; 

                                                 
143 http://www.kazaki.cz/ 
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- Dne 21. června 2014 proběhly Řecké dny Krnov 2014, které pořádá Řecká obec Krnov; 
- Ve dnech 16. – 20. září 2014 se v Brně uskutečnil festival národnostních menšin. Této 

akce se účastnila i Řecká obec Brno; 
- Dne 13. listopadu 2014 se konalo promítání řeckého filmu Oi gennaioi tis Samothrákis 

v prostorách Řecké obce Brno (v řečtině s anglickými titulky – vstup zdarma); 
- V roce 2014 se Řecká obec Krnov zúčastnila večera na romském táboře ve Vrbně pod 

Pradědem, kde vystoupil taneční soubor Antigoni; 
- V prosinci pořádala Řecká obec Krnov akci zaměřenou na řecké vánoční tradice; 
- V řeckých obcích Karviná a Brno proběhly v prosinci již tradiční akce Kopsimo pitas 

a také silvestrovské řecké zábavy; 
- Pro děti a seniory se uskutečnily zájezdy z řeckých obcí Ostrava, Brno, Karviná a Jeseník 

za účasti cca 250 účastníků; 
- Mikulášská nadílka pro děti proběhla v prosinci 2014 v řeckých obcích Ostrava, Brno, 

Karviná, Šumperk a Krnov;  
- Řecké obce organizují výuku řeckého jazyka a výuku řeckých tanců pro veřejnost. 

Zároveň udržují vlastní taneční soubory, které vystupují na různých akcích; 
O všech aktivitách proběhly informace v regionálním i celostátním tisku a v rozhlase i televizi. 

SLOVENSKÁ MENŠINA 

- Bona Fide 

Je to spolok prezentujúci slovenské umenie, tvorí výchovné programy pre deti, rozhlasové 
relácie, divadelné predstavenia, výstavy a kultúrne programy. Všetky projekty, ktoré 
produkuje vytvárajú jeho členovia. Spolupracuje so všetkými národnostnými spolkami v ČR. 
Projekty 2014: Za uplynulý rok spolok Bona fide realizoval mnohé kultúrne a vzdelávacie 
počiny v ČR: Vydali dvojjazyčnú rozprávkovú knihu pre deti  kniha s  CD  Rozprávočka 
moja, zorganizovali  festival českej a slovenskej tvorby pre deti  Rozprávky sú pohádky, 
celoročne pravidelne každý týždeň vysielajú rozhlasovú reláciu Slovenská mozaika 
a celoročne odohrali rozprávkové predstavenia bábkového divadla v 10 mestách ČR. Zároveň 
zorganizovali v spolupráci s GHMP výstavu Slovenská nová vlna, ktorou sa otváral Dom 
fotografie v Prahe.  

- Detvan 

Spolok združujúci mladých, predovšetkým študentov. Vo svojich aktivitách sa snaží rozvíjať 
kontakty slovenských študentov s českou mládežou a poskytovať pomoc slovenským 
študentom. Hlavnou činnosťou spolku je však organizácia slovenských diskoték a futbalových 
turnajov. Ďalej sa Detvan podieľa na príprave podujatí poriadaných spolkami a združeniami, 
ako je Limbora, Etnica, Slovensko-česká spoločnosť.  

- Domus 

Združenie s akcentom na dokumentačnú, historickú a publicistickú činnosť. Je vydavateľom 
mesačníka Slovenské listy. 
Výstavy Yokó, Stretnutie, 6 literárnych podvečerov, Muzejní noc, Svět knihy, 11. mezinárodní 
konference slovenských středoškoláků a ich hostí v Bruntále. Letný seminár pre učiteľov 
a študentov stredných škol: II. svetová vojna a Slovensko. Prekvapenie - společenský večer. 

- Etnica 

Akcent združenia Etnica je najmä v práci s deťmi a mládežou - aktivizácia ich tvorivej 
činnosti v oblasti tradičnej kultúry vo všetkých jej formách. Presadzuje aktivity a projekty 
presahujúce záujmy slovenskej národnostnej menšiny.  
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Etnica je hlavným usporiadateľom medzinárodného festivalu národnostných menšín a etník 
Praha srdce národov, najväčšej spoločnej akcie národností v ČR. Už 16. ročník festivalu sa 
uskutočnil v dňoch 27.5.-2.6., 16 programov za účasti asi 450 účinkujúcich z 27 kolektívov 
a 15 národností a etník. Festival vyvrcholil galaprogramom v Divadle na Vinohradoch. 
Celoročne realizovala projekt Škola oživených tradícií formou 10 workshopov venovaných 
tradičnej kultúre. V októbri sa uskutočnil 22. ročník tradičného programu Folklór bez hraníc, 
organizovaného v Mesiaci Česko - slovenskej kultúrnej vzájomnosti. Program patrí už 
tradične stretávaniu umelcov, kolektívov a sólistov - Čechov a Slovákov, ktorí k sebe 
neodmysliteľne patria. Spolupracuje na programoch Muzejní noci a Svete knihy. 

- Šarvanci 

Slovenský folklórny súbor. Jeho aktivity celoročne smerujú k spracovávaniu tanečných, 
hudobných a speváckych tradícií Slovenska. Pravidelne sa zúčastňujú rôznych kultúrnych 
a spoločenských akcií - Jánošíkov dukát, Predvianočný večer slovenského folklóru. 

- Obec Slovákov v ČR144 

Obec Slovákov v ČR tvorí 14 Regionálnych obcí a na ich úroveň postavených organizácií 
(Brno a Praha), ale všetky majú právnu subjektivitu. Je to v podstate istá forma Asociácie 
spolkov, rešpektujúca jednotné Stanovy a organizačnú štruktúru volených orgánov miestnych 
a (zdola, prostredníctvom delegátov snemov OS v ČR) aj centrálneho koordinačného orgánu 
(nie riadiaceho) Výkonnej rady OS v ČR.  

Je demokraticky štruktúrovaná a riadená volenými orgánmi. Voľby sa opakujú pravidelne 
každé tri roky. Počet jej členov prevyšuje číslo 1700. 

Združenie s istou hierarchickou štruktúrou, ktoré má v sebe začlenené regionálne články 
v mestách ako Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kopřivnice, Kroměříž, Plzeň, Sokolov, 
Stříbro, Tábor a Třinec. Regionálne obce Praha, Hradec Králové, Brno a Teplice majú 
samostatnú právnu subjektivitu.145 Celkove organizujú tieto spoločenstvá v priebehu roka 
množstvo spoločenských a kultúrnych akcií. Z týchto možno menovať: 

Časopis Korene – 4 čísla tlačené, 2 internetové. Spoluporiadanie festivalu Jánošíkov dukát 
v Rožnově p. R., Slávnosť odovzdania Cien Mateja Hrebendu, Konferencia OS v ČR Prežije 
slovenčina v Česku? (vydaný zborník). Ďalej výstavy, vernisáže, výlety, plesy, bály, krsty 
kníh, akcie pre deti.  

- Obec Slovákov v Prahe 

Obec Slovákov v Prahe ako samostatný právny subjekt spolupracuje v rámci slovenskej 
komunity s väčšinou podobných spolkov a združení a to nielen v Prahe ale aj v jednotlivých 
českých regiónoch so slovenskou menšinou. V rámci DNM sa kontaktuje a účastní akcií 
pripravovaných ďalšími národnostnými menšinami. V roku 2014 boli uskutočnené 
nasledujúce akcie: 
Fašiangové folklórne posedenie, Maľovanie veľkonočných vajíčok, Tradičný pražský 
(slovenský) majáles, 2x náučné prechádzky po Prahe (Malá Strana a Nové Mesto), 
predvianočná kapustnica a vitie adventných vencov. 

- Slovenské združenie Limbora 

Najstarší slovenský spolok s pravidelnou činnosťou v Čechách. Od doby jeho počiatku v roku 
1951 až do roku 1993, keď prevládali aktivity zamerané na slovenské tradície v tanci, hudbe, 
zvykoch a piesni, pribudla činnosť a programy zamerané na deti a vzdelávanie. Dnes je to 
určite jeden z najaktívnejších slovenských spolkov. Ako jeden z mála pracuje so všetkými 

                                                 
144 První dva odstavce doplnil Peter Lipták, místopředseda Obce Slovákov v ČR. 
145 Komentář P. Liptáka: Členmi OS v ČR sú okrem uvedených, novo vytvorená Regionálna obec Slovákov Ústí 
nad Labem a už 4 roky existujúce Združenie Slovákov v Prahe, občianske združenie Jánošíkov dukát 
a Analytické centrum Slovákov 
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vekovými kategóriami a hlavne s deťmi a mládežou. Pri absencii slovenského školstva 
nahrádza túto medzeru špecifickou a dôležitou formou práce s malými deťmi pravidelne, 
niekoľkokrát týždenne a minimálne jeden víkend mesačne. Tieto pravidelné aktivity realizuje 
v spolupráci s asociáciou Etnica v prenajatých priestoroch v centre Prahy. Jeho aktivity 
smerujú do vnútra slovenskej komunity. Ním zriaďované súbory Limbora, Limborka a Malá 
Limborka prezentujú tradičné slovenské umenie na programoch doma aj v zahraničí. Sú 
považované v slovenskom zahraničí za jedny z najlepších.  
V roku 2014 uskutočnili: Jubilejný 25. ročník najstaršieho programu slovenskej menšiny 
Slovenské vianoce s Limborou – program, ktorý sa od roku 1990 venuje tradíciam a zvykom 
vianočného obdobia. V októbri sa podieľala na realizácii programu Folklór bez hraníc, 
venovanému česko-slovenskej vzájomnosti. Uskutočnili sa projekty zamerané na pravidelnú 
celoročnú umeleckú činnosť Detské súbory Limborka a Malá Limborka v roku 2014 
a Činnosť Limbory v roku 2014. Limbora sa zúčastnila medzinárodného festivalu v Bulharsku 
– Aheloj, Primorsko. V priebehu roku sa uskutočnilo niekoľko víkendových workshopov 
zameraných na tradície, tanečnú, hudobnú a piesňovú tvorbu Škola ozvien domova a niekoľko 
workshopov zameraných na slovenský jazyk a jeho podoby v rámci projektu Slovenčina 
moja, krásne zvuky máš. Bol realizovaný letný vzdelávací tábor, program pri Ekumenickom 
stretnutí pre deti a mládež, Slovenské dni v Lounech a v neposlednom rade bola Limbora 
jedným z hlavných organizátorov a umeleckým garantom medzinárodného festivalu Praha 
srdce národov - 16. ročník. 

- Slovensko-česká spoločnosť 

Zameriava sa na kultúrne a spoločenské aktivity podporujúce slovenské povedomie. Je 
spoluvydavateľom Slovenských listov. Jeho najväčším programom bolo uskutočnenie 
Tradičnej plavby po Vltave - parník v auguste pri príležitosti výročia SNP. Spolupracuje pri 
realizácii Česko-slovenského plesu. 

- Slovensko - český klub 

Svojimi aktivitami prezentuje predovšetkým slovenskú kultúru záujemcov širokej verejnosti. 
Hlavnou aktivitou tohto spolku bolo od počiatku vzniku vydávanie časopisu Slovenské dotyky. 
Venuje sa ale aj vydavateľskej činnosti – knihy, vytvára internetový portál – Slováci vo svete, 
spoluvydáva literárny štvrťročník, revue Zrkadlenie-Zrcadlení. Realizuje množstvo klubových 
večerov za účastí pozvaných umelcov buď zo Slovenska, alebo rozhovorov so známymi 
osobnosťami kultúrneho alebo spoločenského života so vzťahom k slovenskej menšine. 
Organizuje Dni slovenskej kultúry po Českej republike za účasti väčšinou slovenských umelcov 
(České Budějovice, Moravská Třebová). Spolupracuje s vybranými spolkami slovenskej 
menšiny na ďalších programoch. Dnes je majiteľom a hlavným koordinátorom Slovenského 
domu v Prahe, kde môže realizovať svoje programy a projekty za pomoci spolupracujúcich 
subjektov slovenského spoločenského a kultúrneho sveta. Je hlavným koordinátorom cyklu 
Dní slovenskej kultúry v celkovo 15 mestách oproti uvedeným iba dvom. Ide vo svojom celku 
o najväčšiu prehliadku slovenskej kultúry v ČR, ktorá funguje kontinuálne od roku 1995. Má 
tiež rozsiahlu vydavateľskú činnosť v oblasti kníh, koordinuje medzinárodné projekty 
a vlastné regionálne struktury. 

- Slovenský literárny klub 

Slovenský literárny klub v ČR veľmi úzko spolupracuje so Slovensko-českým klubom,napr. na 
vydávaní literárneho štvrťročníka Zrkadlenie-Zrcadlení. Spolu vydávajú knihy, ktoré sa 
zaoberajú rôznymi aspektmi česko-slovenských vzťahov a zvlášť slovenského života v ČR. 
Organizuje Literárnu súťaž Jána Kollára a prezentácie slovenskej literatúry. 

- Somvprahe.sk 

Spolok, ktorý vytvoril aktívny a búrlivo sa rozvíjajúci užitočný portál slúžiaci Slovákom v ČR 
a záujemcom o život s príchuťou slovenčiny. Má vyše 32000 členov, je populárny informačný 
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server a komunitný portál pre Slovákov, ktorí žijú v Prahe, alebo sa sem chystajú prísť 
študovať, pracovať, či len tak na výlet. Od roku 2006 zorganizovali vyše 900 voľnočasových 
akcií, a pomohli tisícom členov žiť v Prahe naplno, spoznávať a zamilovať si toto úžasné 
mesto a nájsť si tu nových kamarátov a partnerov.  

- Spoločnosť Jána Kollára 

Spoločnosť venovaná pamiatke tohto významného slovenského spisovateľa. Jej činnosť sa 
zameriava na dejinné udalosti súvisiace s jeho životom. V priebehu roka sa uskutočnili pietne 
akcie na jeho počesť v Prahe. Spoluorganizujú spolu so Slovensko-českým klubom literárnu 
súťaž o cenu Jána Kollára, podporujúcu slovenskú tvorbu. Aktivity financujú z vlastných zdrojov. 

- Spoločnosť generála M. R. Štefánika 

Pietne zhromaždenia pri soche M. R. Štefánika na Strahove, prezentácia kníh, Deň veteránov. 
Spolupracuje s armádou ČR a na akciách spolkov - Kollárova spoločnosť, SČ klub. 
Financovanie z vlastných zdrojov. 

- Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor  

Zbor z dlhoročnou tradíciou v Prahe. Pracuje na poli duchovnom a spoločenskom. Spolu 
s niektorými spolkami sa podieľa na pietnych akciách súvisiacich v Jánom Kollárom. 
Pravidelne pracujú s deťmi svojej farnosti. Pripravili prezentáciu troch kníh z vydavateľstva 
Tranoscius. Podieľali sa na Noci kostolov a pripravili letný tábor pre deti a dospelých na 
Slovensku. Adventné koncerty v kostole a ekumenické stretnutie farností v Emauzoch na 
Mikuláša s Limborou a Bona Fide. 

- Zväz Slovákov 

V minulosti sa tento spolok venoval predovšetkým literárnej a historickej činnosti. Vydával 
štvrťročník pre vedu a umenie Slovenské rozhľady. V súčasnosti sa venuje naďalej prípravám 
projektov v tejto oblasti a podpore kultúrnych a spoločenských aktivít slovenskej komunity. 

- Folklórne združenie Púčik  

Pôsobí v Brne od roku 1991 a venuje sa spracovávaniu tanečných, hudobných a speváckych 
tradícií Slovenska a moravsko-slovenského pomedzia. Pravidelne sa zúčastňuje najrôznejších 
kultúrnych a spoločenských akcií. V združení pracuje detský a dospelý súbor. Podieľa sa na 
organizácii festivalu slovenského folklóru Jánošíkov dukát, na príprave slovenského plesu v Brne. 

- Folklórní soubor Dunajec  

Pôsobí v Olomouci od roku 1958 a venuje sa predovšetkým spracovávaniu tanečných, 
hudobných a speváckych tradícií Slovenska a moravsko-slovenského pomedzia. Pravidelne sa 
zúčastňujú najrôznejších kultúrnych a spoločenských akcií a festivalov. 

- Folklórní soubor Šmykňa 

Pôsobí v Ostrave od roku 1990 a venuje sa predovšetkým spracovávaniu tanečných, 
hudobných a speváckych tradícií Slovenska a moravsko-slovenského pomedzia. Pravidelne sa 
zúčastňujú najrôznejších kultúrnych a spoločenských akcií a festivalov. 

- Regionálna obec Slovákov v Hradci Králové 

Cieľom Obce Slovákov je udržiavanie a pestovanie národného povedomia svojich členov, 
vytváranie podmienok pre naplňovanie ich kultúrnych a spoločenských potrieb. Hlavným 
obsahom činnosti je pestovanie slovenskosti a vzájomnosti Slovákov a Čechov, ako aj účasť 
na verejnom živote v Hradci Králové. ROS realizoval v priebehu roka besedy, prednášky a 
priateľské stretnutia. Majú ambície postupne vytvoriť kvalitný informačný servis pre 
priaznivcov česko-slovenských vzťahov. Pripravili Dni slovenskej kultúry v Hradci Králové, 
Slovenský ples, Vianočné posedenie a mnoho ďalších spoločensko-kultúrnych aktivít. 
Financovanie je zaistené od mesta, sponzorov a vlastných zdrojov.  
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- Slovensko-český klub Plzeň 

Každoročne organizuje Česko-slovenské dni v Plzni. Ďalej prevádzkuje Slovenskú 
informačnú kanceláriu, kde poskytuje turistické informácie o Slovensku a slovenských 
regiónoch. Spolupracuje s ROS Plzeň a snaží sa koordinovať aktivity česko-slovenskej 
vzájomnosti v Plzni. Pripravuje stálu prezentáciu slovenských regiónov v Plzni a Slovenský 
dom v Plzni. Financovanie projektov a činnosti bolo za pomoci krajského mesta. 

- ČeskoSlovenská scéna146  

Venuje sa slovenským a česko-slovenským divadelným aktivitám. 

- FS Poľana  

Najstarší slovenský súbor v celom slovenskom zahraničí a druhý nasjstarší vrátane Slovenska. 
Venuje sa slovenskému folklóru v Brne. 

- Spoločnosť priateľov Slovenska v Kroměříži  

Vyvíja rozsiahle aktivity, spoluporiada aj stretnutia Čechov a Slovákov na Javorine. 

- Klub Slovenských dotykov v Českých Budějoviciach  

Spoluusporadúva Dni slovenskej kultúry v Českých Budějoviciach, ale i celý rad aktivít 
v priebehu roku. 

- o. s. Jánošíkov dukát  
Dnes hlavný organizátor Medzinárodného festivalu slovenského folklóru Jánošíkov dukát 
v Rožnove pod Radhošťom. 

- Slovak World Network  

Okrem iného organizátor medzinárodných projektov, do ktorých je slovenská menšina 
zapojená, medzi nimi Dní slovenského zahraničia v ČR. 

SRBSKÁ MENŠINA  

Srbské sdružení sv. Sáva: v roce 2014 z důvodu pozdě zaslaných projektů na Odbor pro 
regionální a národnostní kulturu ministerstva kultury nebylo zařazeno do výběrového řízení, 
a tudíž neobdrželo z tohoto odboru žádné grantové prostředky. Všechny aktivity byly 
realizovány vlastními prostředky nebo ze Srbska. 

27. ledna 2014 oslava patrona sdružení, organizace a finanční podpora Radko Škorić 
27. ledna 2014 koncert ansámblu Vltava  
25. března 2014  přednáška Dr. Momčilo Mitrovi će, Ústav pro soudobé dějiny Srbska  
9. dubna 2014 výstava Srbští architekti na Salonech architektury v Praze 2004- 2014  
11. dubna 2014 křest vydání knihy povídek Dragoslava Mihailoviće Planý podzim   
6. června 2014 zavážení humanitární pomocí po katastrofálních záplavách v Srbsku, obec Paraćin    
6. července 2014 odevzdání humanitární finanční pomoci zaplaveným rodinám v obci Paraćin  
10. listopadu 2014 Dokumentární výstava fotografii o humanitární pomoci Srbského sdružení 

sv. Sáva zaplaveným rodinám v obci Paraćin v Srbsku 
10. listopadu 2014 výstava darovaných knih z Ústavu pro soudobé dějiny Srbska  
19. listopadu  2014. výstava kvaši a kreseb členky sdružení Renáty Ceković  
26. listopadu  2014 Básnický večer české básnířky Jaroslavy Pechové   
26. listopadu  2014 Dramatizace povídky Jaroslavy Pechové Neposlušný baskervil  
11. prosince 2014 přednáška PhDr. Doc. Petra Prokše z AV ČR: Balkán v střetů zájmů 

světových mocnosti v letech 1908-1916 (v češtině s překladem)  

                                                 
146 Posledních šest odrážek zpracovala členka Rady Naděžda Vokušová. 
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11. prosince 2014 přednáška Dr. Gorana Miloradoviće : Politické rozlišnosti na Balkáně od r. 
1878 do roku 1909 (v srbštině)   

Kromě toho překlad, grafická příprava a tisk románu Srbská trilogie, sv. I,  Devatenáctistý 
čtrnáctý Stevana Jakovljeviće. 

Srbské kulturní centrum: Kulatý stůl – Evropa před začátkem Velké války (24. března 2014), 
výstava dokumentu z Archívu Srbska – Červencová politická krize před začátkem Velké 
války (10. prosinec 2014) 

Časopis Srpska reč vychází již deset let. V roce 2015 vstupujeme do druhé dekády. Za 10 let 
bylo připraveno, vytištěno a distribuováno 57 čísel co činí 1824 stran formátu A4 a tři 
přílohy. Časopis plní svoji úlohu nejen tím, že umožňuje nezapomenout četbu v původním 
srbském písmu (dnes i Ústavou Srbska určenou) cyrilici ale také příspěvky z dějin Srbska, z 
literární a výtvarné tvorby srbských klasiků a současných autorů. V neposlední řadě časopis je 
jedinou sponou s aktualitami ze ekonomického, politického a kulturního života v Srbsku. 
Obzvláště jsou zajímavé fejetony - třeba v posledním ročníku (čísla 52-57) o ženách(láskách) 
srbských spisovatelů, nebo o významných a neprávem pomíjených ženách ze srbských dějin. 
Časopis pro dospělé příslušníky srbské menšiny Srpska reč (Srbské slovo) dbá na svoji 
obsahovou a vizuální stránku, vybírá články, kterými upoutá pozornost, který se nedají na 
jiném místě přečíst, a jsou ze široké škály různorodých zájmů. Časopis Srbské slovo je 
magazínového typu. Kromě textů ze srbské a české historie, aktualit spojených s děním v 
oblastí veřejného, společenského a kulturního života v Česku a Srbsku má pravidelnou 
rubriku ve které rozpracovává kulturní, obchodní a lidské vztahy mezi oběma národy 
Pravidelně se věnuje významným výročím z kulturní české a srbské historie. Obzvlášť si 
vážíme rubriku, která přetrvává od začátku vycházení časopisu Srpska reč o významných 
Češích, kteří po generace působili v Srbsku a významně se podíleli na rozvíjení srbské 
společnosti. Vydávání časopisu přispívá rozvíjení a rozmanitostí multikulturní společnosti v 
České republice. Pomáhá řadě členů vyjádřit svoje myšlení ke konkrétním problémům 
společností. Koncepčně a obsahově časopis je oblíbený u čtenářů a zatím jsme se nesetkali ze 
strany čtenářů s návrhem o změnu jejích koncepce a obsahů. Obzvlášť velkým přínosem pro 
srbskou menšinu je to, že jsou časopisy tištěný původním srbským písmem, tj. srbskou 
cyrilici. Pravidelně tiskne zprávy v podobě nejen textů ale i fotoreportáži o aktivitách 
Srbského sdružení sv. Sava, zatím jediného aktivního sdružení srbské menšiny v České 
republice. Časopis se životu srbské menšiny věnuje ve vyvážené míře, především skrze 
aktivity menšiny -  obdobně jak to mají ostatní časopisy národnostních menšin. Po obsahové 
stránce je časopis zaměřen na široký okruh témat: 3 stránky aktuality ze Srbska, 3 stránky 
aktuality z Čech, 4 až 6 stránek textů z kultury, 3 stránky fejetonů, 2 stránky z česko-srbských 
kulturních vztahů, aktuality z kulturních akcí Srbského sdružení sv. Sáva a oslavy svátku Sv. 
Sávy, 2 stránky zajímavosti. Od čísla 49 začínáme tisknout text věnovaný stému výročí první 
světové války, kterou jsme si rovněž připomínali i během roku 2014.   

UKRAJINSKÁ MENŠINA  

V rámci ukrajinské menšiny jsou s podporou MK ČR vydávány dva měsíčníky: Ukrajinský 
Žurnál (vydává RUTA) a Porohy (vydává UIČR). Obsah časopisů zasahuje do oblastí 
kulturního života Ukrajinců v ČR, jsou zde publikovány komentáře současné politické situace 
na Ukrajině, články se věnují tzv. čtvrté vlně migrace či životu diaspory v zahraničí.     
V ČR působí ukrajinské organizace, jejichž aktivity jsou širokospektrální, od kulturních až po 
politické. Jejich členskou základnu tvoří mj. občané Ukrajiny, dlouhodobě či trvale žijící 
v ČR. K významným organizacím s kulturním zaměřením patří Džerelo – taneční soubor 
a dramatický kroužek. Soubor vystupuje na společných akcích národnostních menšin (např. 
Praha srdce národů, Dny ukrajinské kultury aj.), účastní se soutěží a přehlídek v zahraničí, 
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tvoří vlastní program akcí. K dalším organizacím kulturního zaměření patří církevní pěvecký 
soubor Berehyňa, který důstojně reprezentuje ukrajinskou duchovní i národní hudbu na 
různých akcích a kolektiv Rodyna, který se zabývá organizací společenských večerů. 
Spektrum hudební činnosti doplňuje tradiční sbor. Sv. Vladimíra či vokálně-instrumentální 
skupina Ignis působící v celé ČR.  

K organizacím zabývajícím se sbírkami, pomocí Ukrajině i dalšími aktivitami jsou např. 
Ukrajinský odborový svaz, Ukrajinská evropská perspektiva, Ukrajinská tradice v ČR či 
Euromaidan in Prague. V ČR také působí mezinárodní organizace s politickým zázemím 
Svoboda či obchodně-informačně profilovaný Ukrainian Business Club in the Czech Republic.  

V regionech vyvíjí menšina aktivní činnost např. v Brně (Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy), 
Karlových Varech (Svaz Ukrajinců Bohemie), Chomutově (Zvony naděje) a Plzni (církevní 
a regionální sdružení). Existují také pouze formálně registrované organizace, které vyvíjejí jen 
občasnou nebo žádnou činnost, některé nevystupují jako ryze ukrajinská organizace.  

Menšina se svými aktivitami snaží přispívat k osvětové činnosti. Některé programy pro 
mládež jsou pořádány v Praze v DNM, ale i v regionech. Zároveň se na programech podílí 
i majoritní středoškolská mládež. Vzájemný kontakt majoritní a minoritní společnosti je 
bezesporu zásadním přínosem. 

Rok 2014 byl pro ukrajinskou menšinu v ČR i ve světě specifický především kvůli válečnému 
konfliktu na Ukrajině a složité politicko-ekonomické situaci v zemi. Všechny ukrajinské 
organizace i jednotlivci menšiny v ČR věnovali (a nadále věnují) pozornost právě tomuto 
dění, aktivně se podíleli na humanitární pomoci Ukrajině, podporovali obyvatele postižených 
oblastí, nemocnice, dobrovolníky. Tyto aktivity byly v několika případech podpořeny také 
vládou ČR, která rozhodla o podpoře humanitární pomoci, která byla zajišťována různými 
českými NNO, se kterými ukrajinská menšina spolupracovala.  

Ukrajinská menšina v ČR nadále spatřuje možnosti dalšího vývoje česko-ukrajinských vztahů 
v oblasti kultury, ekonomiky aj., k tomu přispívá vlastními poznatky a diskusí vedenou 
prostřednictvím sociálních sítí a emailů s majoritním obyvatelstvem, s vlastními členy, 
s tazateli z Ukrajiny i s vládními institucemi v ČR a na Ukrajině. Významná je četná 
komunikace s tazateli v nejrůznějších oblastech, kdy agrese vůči suverénnímu státu nadále 
vyvolává silné emoce v různých sociálních sférách obyvatelstva v ČR. Proto si tradiční 
sdružení kladou za cíl tyto otázky diskutovat a objasňovat, ve spolupráci s nejširším spektrem 
organizací i aktivistů. Je pozitivní ten fakt, že v ČR je řada kvalitních NNO či např. 
vědeckých pracovníků, díky nimž může ukrajinská menšina tvořit seriózní diskusi týkající se 
budoucích česko-ukrajinských vztahů vůbec.  

VIETNAMSKÁ MENŠINA 

- Posílení vztahů s Českou republikou prostřednictvím schůzek a setkání s vládními 
představiteli, médii a novináři obzvláště v období Vánoc, Nového roku a Lunárního 
nového roku (spolupráce s Vietnamskou ambasádou). 

- Vítání asijského Lunárního nového roku v Praze a v dalších lokalitách pro vietnamskou 
komunitu (Svaz Vietnamců a jeho místní sdružení např. v Liberci, České Lípě, Praze 10, 
Brně). Krajanská sdružení: Kinh Bắc, Hải Dương, Thanh Hoá, Nam Định, Phú Tho 
úspěšně uspořádala pro své členy vítání Nového roku s bohatým kulturním programem. 

- Účast na kulturních dnech národnostních menšin uspořádané Výbory v městech 
(Chomutov, Ústí nad Labem, Liberec - místní sdružení Svaz Vietnamců). 

- Další místní sdružení: Most, Teplice, Děčín, Ústí nad Labem, Plzeň, Chomutov, Šluknov, 
Náchod, Tachov, Ostrava uspořádala pro své členy vítání Nového lunárního roku v duchu 
zábavy, sounáležitosti, podpoření členů v krušných časech, udržení tradic. 
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- Soutěž Miss Vietnam v České republice (Vietmedia, Svaz Vietnamců, INFO-DRÁČEK). 
- Podpora výstavy Národní galerie Vietnamské umění v Čechách pořádaná v konírně 

v Paláci Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1 (Svaz Vietnamců). Spolupráce 
s Národní galerií v Praze na přípravě Dne vietnamské kultury – duben 2014 v Paláci 
Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1. (Svaz Vietnamců). 

- Představení 2. dílu Velkého učebního Česko-vietnamského slovníku autorů Ivo Vasiljeva 
a Nguyễn Quyết Tiến (Svaz Vietnamců). 

- Podpora uspořádání buddhistického svátku Thượng Nguyên v Praze únor 2014 a poté 
v dalších městech: Cheb, Brno, Plzeň, Ústí n/L, Ostrava (Svaz Vietnamců). 

- Festival asijského nového lunárního roku a staročeského masopustu leden 2014 v obchodním 
centru Sapa (Svaz Vietnamců, Radnice městské částí Libuš – Praha 4, Saparia a.s.). 

- Setkání a navazování spolupráce s českými umělci (Vietnamské sdružení pro kulturu 
a umění, Svaz Vietnamců). 

- Účast na Turnaji tolerance O pohár místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky 
Aleny Gajdůškové - červen 2014 (Místní sdružení Svazu Vietnamců v Chomutově). 

- Letní tábor Návrat ke kořenům pro vietnamské děti a mládež žijící v ČR (Vietnamské 
buddhistické společenství, podpora ze strany Svazu Vietnamců). 

- 15. ročník turnaje Zlatá tenisová raketa Praha za účasti více jak 200 vietnamských hráčů 
z evropských zemí, Vietnamu a ČR ve dnech srpen 2014 (Pražský tenisový klub, podpora 
ze strany Svazu Vietnamců). 

- Tenisový turnaj Brno 2014 ve dnech červen. 2014 (Tenisový klub Brno, podpora ze 
strany Svazu Vietnamců). 

- Organizaci přátelského fotbalového zápasu s Městskou policií Kladno a předání 
finančního daru ve výši 57 500,- Kč určeného do veřejné sbírky města (Kladenské místní 
sdružení Svazu Vietnamců). 

- Oslava svátku Trung thu (Svátek podzimu) - kulturní a zábavná akce s vyznamenáním 
dětí a mládeže za vynikající výsledky za školní rok 2013/2014 (Svazu Vietnamců a jeho 
místní krajská sdružení). 

- Přátelské setkání národnostních menšin v Karlových Varech (Vietnamský taneční klub 
a spolek Viethelp). 

- Vědecký seminář pro vietnamské studenty v ČR září 2014 na univerzitě ČVUT v Praze 
(Svaz studentů s podporou Svazu Vietnamců). 

- Václav Havel a Vietnam. Vietnam dnes – diskusní večer na počest samizdatového vydání 
Sbírky esejí Václava Havla ve Vietnamu (Van Lang). 

- Vietnam třemi pohledy – historie, lidé, hospodářství - diskusní večer s českým rozhlasem, 
časopisem Vesmír a Akademií věd (Van Lang). 

- Oficiální sponzorování večera Tibetské hudby 14/10 v Praze v Roxy Clubu jako 
doprovodný program konference Forum 2000 (Van Lang). 

- Spoluorganizování demonstrace na podporu studentům Hong Kongu v jejich boji za 
demokracii (Van Lang). 

- Setkání a diskuse o lidských právech ve Vietnamu s účastníky zatupujícími vietnamská 
občanská sdružení Univerzálního periodického přezkumu (UPR) o lidských právech, 
který se uskutečňuje jednou za 4 roky v sídle OSN ve Švýcarsku (Van Lang) 

- Občasná setkání se studenty a mládeží (Van Lang). 
- Charitativní podpora rodinám vězňů svědomí ve Vietnamu (Van Lang). 
- Charitativní podpora nadaci Nhip Cau Hoang Sa – sbírka na podporu rodinám vojáků 

padlých v boji na Ostrově Hoang sa (Van Lang). 
- Dar občanům vietnamského původu cca 800 vietnamských knih o vietnamské historii 

a kultuře (ACVN). 
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- Aktivní provozování Klubu milovníků společenského tance ACVN (ACVN). 
- Charitativní příspěvek k zvelebování chrámů dynastie Tranů v provincii Thai Binh, Vietnam 
- Dary pro vietnamské námořní pohraničníky (ACVN se Svazem Vietnamců). 
- Znalostní soutěž pro děti o vietnamské kultuře, umění a osobnostech (ACVN). 
- Příprava vzniku vietnamské knihovny (ACVN). 

- Jaká byla spolupráce organizací příslušníků národnostní menšiny s orgány veřejné správy na všech 
úrovních a ve všech příslušných regionech? 

BĚLORUSKÁ MENŠINA 

Odpovídající možnostem. 

BULHARSKÁ MENŠINA 

Spolupráce organizací příslušníků menšiny s orgány veřejné správy je tradičně velmi dobrá. 
Nespočívá jen v udělení příslušných podporujících činnosti organizací grantů, ale 
i v poskytnutí pomoci veřejných orgánů ve formě různých informací a rad. Bulharské spolky 
úzce spolupracují s velvyslanectvím Bulharské republiky v Praze, s Českou televizí, 
s Českým rozhlasem a s místními deníky. 

Spolek Bulharský kulturně osvětový klub Brno má skvělou spolupráci s Magistrátem města 
Brno, spolek Vazraždane spolupracuje velmi dobře s ministerstvem kultury, s Magistrátem 
hl.m. Prahy a s DNM, akce spolku Zaedno v roce 2014 proběhly za finanční podpory 
ministerstva kultury, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrátu hl. m. Prahy 
a Úřadu vlády. Ocenění Label bylo spojeno také s finančním darem, který spolku velice 
pomohl ve financování aktivit projektu Kamarádi, které nebyly hrazeny z grantů. Další 
partneři spolku Zaedno: firmy Diama, Applego, Starman Consulting, iDigitisk, s.r.o., Lezecké 
centrum tendON smíchOFF, fyzické osoby, Městská knihovna v Praze, Národní knihovna, 
nakladatelství KHER, Integrační centrum Praha, Nakladatelství Fragment, Dům kultury 
Vsetín - Kino Vatra, Dům kultury Hodonín, ZŠ Divišov, Multikulturní centrum, Fakulta 
sociálních věd Univerzity Karlovy, Rozvojovka - informačně vzdělávací sekce společnosti 
Člověk v tísni, Národní centrum bezpečnějšího internetu, stovky knihoven a škol z celé ČR. 

CHORVATSKÁ MENŠINA 

Spolupráci s představiteli nejvyšších orgánů (vláda, ministr pro lidská práva a rovné 
příležitosti, ministerstvo kultury a školství, mládeže a tělovýchovy, Rada) i s orgány na místní 
úrovni (Obec Jevišovka) hodnotí jako kladnou a oboustranně vstřícnou. Velmi si také cení 
podpory pro rekonstrukci Chorvatského domu, které se menšině dostalo ze strany vlády. 

MAĎARSKÁ MENŠINA 

Spolupráce s orgány veřejné správy jak na celostátní, tak i na místní úrovni probíhá bez 
problémů. Nadprůměrná součinnost je patrná v Teplicích a Lovosicích.  

NĚMECKÁ MENŠINA  

SN, jako i jednotlivé Svazy Němců, žádaly o dotace v ČR, především u resortu kultury. 
V regionech šlo také o dotace a spolupráci s městskými či obecními úřady. Spolupráce 
s jednotlivými orgány veřejné správy na všech úrovních byla svazy uvedena jako standardní. 
Žádné stížnosti nebyly zaznamenány.  



 
  

32

Posláním KSONN je v duchu stanov udržovat kulturní tradice německé menšiny a pomáhat 
odbourávat předsudky v česko-německých vztazích. O konstruktivní činnosti organizací 
německé menšiny vypovídá fakt, že v současnosti neexistuje žádný vyhrocený politický spor 
mezi českou majoritou a německou minoritou v ČR. I v Karlovarském kraji, kde je německá 
menšina nejpočetnější, ustaly nepřátelské aktivity vůči Němcům (např. Klub českého 
pohraničí, výpady v tisku o „germanizaci“ na Kraslicku, hanobení německých památníků). 
Německá menšina také není spojována s kriminalitou. V posledních letech nedošlo 
k uplatňování majetkových nároků potomků odsunutých Němců v ČR. 

Na celostátní úrovni získalo KSONN v roce 2014 dotace od Ministerstva kultury v celkové 
výši 90 000,- Kč a dotaci od Česko-německého fondu budoucnosti ve výši 100 000,- Kč. 

Na krajské úrovni funguje spolupráce mezi KSONN a Magistrátem hl. m. Prahy. V DNM jsou 
pravidelně pořádány výstavy, literární prezentace, besedy se zahraničními hosty apod. 
Magistrátem pronajatá kancelář v DNM slouží nejen pražské místní skupině, ale funguje i 
jako celostátní centrála KSONN. Velmi dobrá je spolupráce KSONN a Krajského úřadu 
Karlovarského kraje. V tomto kraji je německá menšina zastoupena nejpočetněji v republice. 
Místní skupina KSONN v Kraslicích pravidelně vystupuje na Dnu národnostních menšin, 
který kraj pořádá v Karlových Varech nebo Sokolově. Zástupci kraje se pravidelně účastní 
hlavních akcí KSONN Kraslice. Pestrá činnost KSONN našla v roce 2014 odezvu v oceněních 
Karlovarského kraje pro nejaktivnější členy KSONN a v zápisu souboru Heimatchor Kraslice 
do seznamu nemateriálních statků kulturního dědictví. V ostatních příslušných krajích 
Ústeckém, Libereckém a Královéhradeckém spolupráce s KSONN neprobíhá.  

Na místní úrovni spolupracuje KSONN s většinou příslušných obcí, byť většinou neformálně, 
na základě osobních vztahů. Na základě dotazování bylo zjištěno, že sedm organizací KSONN 
dostalo roku 2014 od obcí finanční příspěvky na činnost. KSONN pomáhá obcím při 
pamětních akcích, poznávání místní historie, překladech a vydávání dokumentů, údržbě 
památek, v přeshraničním partnerství měst a farností apod.  

POLSKÁ MENŠINA 

Polská menšina má dva představitele v Radě. Kongres Poláků deleguje do Výborů zřízených 
v jednotlivých obcích své zmocněnce zvolené na místních sněmech z řad příslušníků polské 
menšiny. Stejně tak deleguje své zástupce do Výboru zastupitelstva Moravskoslezského kraje. 
Ne vždy je představitel Kongresu do tohoto poradního orgánu zvolen, nicméně vždy se členy 
výbory stanou občané z řad příslušníků polské menšiny.  

Je třeba zmínit dobrý přístup samospráv, obecních a městských úřadů při pořádání významných 
vzpomínkových událostí, a to v obcích Návsí a Mosty u Jablunkova, ve městech Jablunkov, 
Český Těšín, Havířov, Stonava a Karviná. Přístup Moravskoslezského kraje při řešení otázek 
financování kulturních a společenských akcí byl velmi vstřícný a nelze ho hodnotit jinak než 
kladně. Velice pozitivně menšina oceňuje finanční podíl kraje na rekonstrukci a modernizaci 
bývalé židovské synagogy v Českém Těšíně, která je ve vlastnictví PZKO v ČR. Méně spokojeni 
byli s přístupem samospráv v Hnojníku, Třinci a Petrovicích u Karviné. 

ROMSKÁ MENŠINA 

Spolupráce s orgány veřejné správy nebyla vstřícná. Málo spolupracují v některých krajích, 
ale i obcích, kde se musela napravovat určitá nesnášenlivost a vytvářet komise, ve kterých 
budou participovat Romové ve Výborech. Musela změnit vyhlášky zákazu zdržování se před 
obchodními centry a sezení před budovami veřejného prostranství. Tyto sankce se snažili 
eliminovat a vytvářet vstřícné vztahy s obecnými úřady a představiteli měst. V některých 
městech a obcích se Romové setkávali s nepřívětivostí a nevstřícností, bylo potřeba hodně 
vyjednávaní. Např. zrušení zákona o shromažďování z důvodu hanění dle listiny Základních 
práv a svobod – hanobení jiné rasy. 
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RUSÍNSKÁ MENŠINA  

S orgány veřejné správy byla spolupráce v uplynulém období na obvyklé dobré úrovni, 
v regionech se dostává Rusínům přiměřené podpory, zvláště morální. Finanční pomoc je již 
poněkud slabší, v závislosti na možnostech orgánů a organizací a na jejich rozpočtech.  

RUSKÁ MENŠINA   

Spolupráce s orgány veřejné správy na všech úrovních je dlouhodobě považována za velmi 
dobrou a prospěšnou. Výhrady vůči usnesení Rady HMP k pozastavení smlouvy o spolupráci 
mezi Moskvou, Sankt Petěrburgem a Prahou vznesla organizace Artek. 

ŘECKÁ MENŠINA  

Asociace řeckých obcí v ČR na celostátní úrovni spolupracuje hlavně s ministerstvem kultury 
a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a tuto spolupráci hodnotí jako velice 
pozitivní. Co se týče spolupráce na krajské a městské (obecní) rovině je nutné podotknout, že 
ta je závislá i na představitelích veřejné správy v každém regionu. Například Řecká obec 
Brno spolupracuje s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, s Magistrátem města Brna, 
s radnicemi městských částí města Brna, jakožto i příspěvkovými organizacemi jako je Klub 
kultury Líšeň nebo Klub kultury Napajedla. Tuto spolupráci na regionální úrovni hodnotí 
Řecká obec v Brně jako velmi pozitivní. V Krnově představuje Řecká obec jedinou menšinu 
ve městě, která vyvíjí značnou aktivitu v zájmu zachování své identity i spolupráce s českou 
majoritou. Výrazně se v minulosti podílela i na podepsání dohody o spolupráci města Krnov 
s městkou části města Athény (Pefki). Podpora města byla v minulosti velmi pozitivní. Dnes 
však již město Krnov nepřikládá spoluprací s Řeckou obcí Krnov takovou důležitost jako 
v minulosti. Projevilo se to nejen ochladnutím vztahů, ale také výrazně sníženou dotační 
podporou ze strany města. V Šumperku a v Ostravě tamní řecké obce charakterizují 
spolupráci na místní a regionální úrovni jako dobrou.  

SLOVENSKÁ MENŠINA  

Spolupráca bola dobrá a myslím, že bez problémov. Vo všetkých odpísaných odpovediach 
spolkov nikto neuvádza žiadny problém. Zvlášť oceňujeme spoluprácu s miestnou 
samosprávou v MČ Praha 1, Praha 2, Praha 7, Brne, Českých Budějoviciach, Plzni, 
Moravskej Třebovej, Starom Meste pod Landštejnom, Kroměříži, Jihlave a samozrejme s Hl. 
m. Prahou, ktorá prevádzkuje DNM, kde umožnila zastúpenie Fóra slovenských aktivít 
i Slovenského fóra. Niektoré spolky vyjadrili nespokojnosť so zastúpením slovenskej menšiny 
v poradných orgánoch MHMP a so s tým sývisiacim posudzovaním grantových žiadostí. 

SRBSKÁ MENŠINA  

Srbské sdružení sv. Sáva, jež má sídlo v Praze, spolupracuje s orgány veřejné správy v Praze 
a MČ Prahy 2 a Prahy 4. Rovněž má svého zástupce v komisích Ministerstva kultury a Radě. 
Spolupráce je na dobré úrovni.  

VIETNAMSKÁ MENŠINA 

Spolupráce s Radou je velice dobrá, a to jak před jmenováním zástupce vietnamské komunity 
do Rady, tak i v následujícím období, kdy byla zástupcům vietnamské menšiny poskytnuta 
veškerá pomoc při seznamování se s prací v dotačních komisích. Na centrální úrovni je 
viditelná zejména spolupráce s Ministerstvem vnitra v boji proti vietnamské narkomafii. 
I přes oboustranný zájem o spolupráci a o zlepšení situace je ve vietnamské komunitě obecně 
vnímáno, že je hodně úsilí věnováno marketingovým stránkám problému a bude třeba se více 
soustředit na analýzu jádra problému a určení správné strategie boje proti narkomafii. 
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Spolupráce na úrovni samosprávy je různorodá, v některých lokalitách jsou kontakty 
pravidelné, jinde jsou ojedinělé a jsou lokality, kde není skoro žádná spolupráce. 

- Jaká byla spolupráce s ostatními národnostními menšinami? 

BĚLORUSKÁ MENŠINA 

Vztahy byly dobré, Bělorusové, kteří žijí v ČR, se aktivně účastní veřejného života. 

BULHARSKÁ MENŠINA 

Až na malé výjimky skoro všechna bulharská sdružení, kluby a organizace měly i v loňském 
roce spolupráci s jinými menšinami při přípravě různých multikulturních akcí, při výměně 
informací a zkušeností. Spolu s ostatními menšinami se podílel spolek Vazraždane na Světu 
knihy Praha 2014 v květnu, kde byla vystavena knižní produkce spolku. Podílel se také na 
Muzejní noci v červnu v DNM. V konferenčním sále v DNM proběhla projekce filmu 
režisérky Světlany Lazarové Rodopská magie. Na Vánočním koncertě každoročně vystupují 
interpreti z různých národnostních menšin. V roce 2012 začal spolek Zaedno vydávat dětský 
časopis Kamarádi, který je zaměřen na děti z národnostních menšin. V roce 2014 byl vydáván 
a distribuován cca do 700 škol, knihoven a neziskových organizací po celé ČR. Tento fakt 
spolupráci s ostatními menšinami zesílil. S redakcí časopisu spolupracují lidé, kteří patří 
k různým národnostním menšinám, či mají smíšená manželství. 

CHORVATSKÁ MENŠINA 

Spolupráci s ostatními menšinami hodnotíme jako velmi dobrou. Příslušníci německé 
menšiny se pravidelně účastní kulturního dne Chorvatů v Jevišovce. 

MAĎARSKÁ MENŠINA 

V loňském roce se Svaz Maďarů spolu s ostatními národnostními menšinami úspěšně 
zúčastnil Pražské muzejní noci v prostorách DNM. Taneční soubor Nyitnikék vystoupil na 
folklorním festivalu v Lovosicích. Brněnská organizační jednotka Svazu se podílela na 
organizaci třídenního setkání národnostních kultur uskutečněné v Brně, festivalu Babylonfest. 

NĚMECKÁ MENŠINA  

V roce 2014 SN nerealizovalo společné projekty s jinými národnostními menšinami. Avšak 
spolupráce se zástupci jiných menšin v DNM, spolupráce v Radě nebo v rámci komisí pro 
národnostní menšiny v jednotlivých krajích, byla v rámci daných aktivit přínosná.  

Přátelské vztahy mezi členy KSONN a ostatními menšinami existují zatím pouze mezi 
jednotlivci, neboť národnostní komunity v ČR žijí většinou odděleně. Výjimkou jsou lokality, 
které motivují národnosti k setkávání pod jednou střechou (např. DNM v Praze). 

POLSKÁ MENŠINA 

Spolupráce s ostatními národnostními menšinami probíhala jen okrajově a neměla na činnost 
PZKO větší vliv. Stejně tak Kongres Poláků spolupracuje s ostatními národnostními 
menšinami pouze na celostátní úrovni v rámci Rady a na krajské úrovni v rámci Výboru 
zastupitelstva Moravskoslezského kraje 

ROMSKÁ MENŠINA 

Spolupráce s ostatními národnostními menšinami byla velmi dobrá, v rámci setkávaní jak 
v Radě, tak i mimo ni. 
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RUSÍNSKÁ MENŠINA  

Vzájemná spolupráce mezi organizacemi je velmi dobrá a podporující. Zejména to platí pro 
spolupráci organizací v rámci rusínské menšiny. Také však pro spolupráci s jinými menšinami. 
S dalšími menšinami a jejich organizacemi se aktivisté SPPR setkávají při práci pracovních týmů, 
na jednáních, na kulturně společenských akcích v DNM i jinde (Rada, programová rada DNM, 
setkání pořádaná Magistrátem hl. m. Prahy atd.). Zde také vznikají některé cenné podněty 
a nápady pro zkvalitnění činnosti. Například SPPR se podílela na projektu Den Rusína (pořádané 
organizací Rusíni.cz). Ve vzájemné spolupráci také vznikl např. nápad na projekt Slovanské 
Vánoce (Vánoce východního obřadu), které SPPR spoluorganizovala s ukrajinskou menšinou - se 
Sdružením Ukrajinců a příznivců Ukrajiny. Vystoupil na něm mj. soubor Skejušan. Rusíni přispěli 
i ochutnávkou tradičních pokrmů. Výhledově lze vidět v této spolupráci oživení programů 
a zkvalitnění kulturních aktivit všech rusínských organizací.  

RUSKÁ MENŠINA 

Spolek Artek se odvolává na korporátní členství v Institutu slovanských strategických studií, bez 
vysvětlení, jakou má toto spojitost s ostatními národnostními menšinami v ČR. Společnost 
blokádníků Leningradu v ČR a Všekozácký svaz Českých zemí a Slovenska na toto téma 
neposkytly žádné informace. Ковчег - Archa, Ostravský ruský dům a Ruské kulturně-osvětové 
sdružení na Moravě hodnotí spolupráci na regionální úrovni jako bezproblémovou. Ruská tradice 
hodnotí spolupráci s ostatními národnostními menšinami, zejména v rámci společných aktivit 
DNM, jako velmi bohatou a úspěšnou, což se projevilo, mimo jiné i při těchto společných akcích: 

- Konference a Setkání národnostních menšin 
- Knižní veletrh Svět knihy 
- Muzejní noc v DNM 
- Folklorní festival Praha srdce národů 

Část příslušníků ruské menšiny má velice dobré vztahy s příslušníky ukrajinské menšiny 
a podporuje jejich aktivity orientované na podporu demokratického směřování Ukrajiny 
(Euromajdan, demonstrace, besedy se studenty, vystoupení v TV a rozhlase atd.). Někteří 
příznivci autoritářského vedení Ruské federace, zejména z řad jejích krajanů vystupují vůči 
ukrajinským aktivistům nepřátelsky a nazývají je fašisty a agenty amerického imperialismu. 

ŘECKÁ MENŠINA  

Spolupráce s ostatními menšinami je na regionální úrovni možná pouze v případě, že v dané 
lokalitě vůbec existuje organizovaná jiná národnostní menšina než řecká. V tomto případě se dá 
říci, že obecně je tato spolupráce pozitivní a úspěšná. Například v Brně Výbor Magistrátu města 
Brna podporuje spolupráci místních menšin v rámci organizace festivalu národnostních menšin 
Babylonfest. Menšiny se zapojují aktivně na programu celé akce a část festivalu je věnována 
přímo aktivním představitelům menšin. Dále Výbor Jihomoravského kraje organizuje Den 
národnostních menšin (zpravidla v květnu), kde menšiny vystupují společně v programu. Řecká 
obec Brno dále spolupracuje s dalšími místními menšinami z Balkánu při tanečních vystoupeních 
a jiných dílčích kulturních akcích. V Javorníku každý rok pořádá tamní řecká obec kulturní akci 
zvanou Folkmáj na kterou pravidelně zve zástupce jiných národnostních menšin, které se svými 
soubory vystupují v programu. V letošním roce se festivalu jako hosté účastnily bulharské 
a slovenské soubory z Brna. Naopak v Šumperku a v Krnově spolupráce s ostatními menšinami 
nemá potřebné zázemí vyjma loňské účasti Řecké obce Krnov na romském táboře ve Vrbně pod 
Pradědem, kde vystoupil řecký taneční soubor Antigony. 

SLOVENSKÁ MENŠINA 

Veľmi dobrá a bezproblémová. Tu je potreba zmieniť hlavne mnohoročnú spoluprácu všetkých 
národností na najväčšom spoločnom projekte – medzinárodnom festivale národnostných menšín a 
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etník Praha srdce národů. V minulom roku sa uskutočnil už jeho 16. ročník! Ďalšou významnou 
skutočnosťou je blízka možnosť spolupráce spolkov, ktoré majú sídlo v DNM. To sú 
predovšetkým spolky FOSA. Ich spolupráce s menšinami je veľmi dobrá, zvlášť s ruskou, 
ukrajinskou, poľskou, maďarskou, bulharskou a rusínskou menšinou. Dôkazom sú spoločné 
programy – Muzejní noc, Svět knihy. Ďalšie národnostné menšiny tradične vystupujú aj na MFSF 
Jánošíkov dukát, spoločné projekty usporadúva aj Slovenský dom v Prahe. Slovensko-český klub 
usporiadal viacero vystúpení rómskych či židovských umelcov s koreňmi na Slovensku a podieľal 
sa na spoločných výstavách so Srbským domom. Spoluprácu veľmi oceňuje. 147 

SRBSKÁ MENŠINA 

Spolupráce s ostatními národnostními menšinami je od začátku existence našeho sdružení 
vynikající. Pochopitelně, že jsou jí nejblíže menšiny, s kterými je pojí oslavování společných 
církevních svátků (bulharská, ruská, řecká), ale také se zapojují do oslav ostatních 
národnostních menšin (slovenská, polská, romská aj.). 

VIETNAMSKÁ MENŠINA 

Spolupráce až na výjimky je ojedinělá, často pouze na úrovni společné účasti na dnech 
menšin v různých lokalitách. Výjimkou v tomto směru je situace v Karlovarském kraji, kde 
Výbor má za sebou dlouhou tradici a funguje výborně. 

- Jaké byly problémy v životě společenství národnostních menšin? 

BĚLORUSKÁ MENŠINA 

Nebyly. 

BULHARSKÁ MENŠINA 

Sdružení a organizace nemají zásadní problémy, potýkaly se ale s nedostatkem finančních 
prostředků a někdy s absencí vhodných prostorů pro činnost. 

CHORVATSKÁ MENŠINA 

Dlouhodobý problém, který velice znesnadňuje jakoukoliv práci v rámci komunity, je 
dispersní rozsídlení Chorvatů po roce 1948. To, že Chorvati žijí roztroušeně na území celé 
republiky, má velmi neblahé dopady na předávání národnostní identity. 

MAĎARSKÁ MENŠINA 

Problémy byly pouze běžného charakteru, ničím se významně nelišily od předcházejících let.  

NĚMECKÁ MENŠINA  

Podle SN nebyly problémy v životě menšiny zaznamenány.  

Podle dotazování v regionech se naprostá většina zástupců KSONN shoduje v tom, že existují 
tři základní problémy v životě německé menšiny. První dva jsou důsledkem politických 
režimů v období 1945 - 1989.  

                                                 
147 Komentář P. Liptáka: Obec Slovákov v ČR a jej Regionálne obce pravidelne a často spolupracujú na 
realizácii kultúrnych a spoločenských aktivít s inými národnostnými menšinami.  Táto časť informácie je  
redukovaná iba na akciu Praha srdce národov a spomína sa tu bližšie nešpecifikovaná „možnosť spolupráce 
spolkov majúcich sídlo v DNM.“ Úzka spolupráca s inými národnosťami je typická napr. pre Regionálne obce 
Sokolov, Ústí nad Labem, Karviná, Třinec a Praha,  
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(1) Územní roztříštěnost: německá menšina v ČR je početně malá. 19 000 osob, které se při 
sčítání lidu v roce 2011 přihlásily k německé menšině, žije roztříštěně po celém území 
ČR. To ztěžuje vzájemnou komunikaci, spolkový život, výuku jazyka a předávání 
kulturních tradic. V důsledku územní roztříštěnosti se urychluje kulturní asimilace.  

(2) Věková struktura: občané německé národnosti jsou převážně vyššího, důchodového věku. 
S tím souvisí horší zdravotní stav, nízká mobilita (bez motorového vozidla), počítačová 
negramotnost, horší informovanost i informovatelnost.  

(3) Třetí problém je důsledkem politického vývoje v letech 1990 – 2006. Bylo jím politické 
zasahování organizací v Německu do vnitřních záležitostí německé menšiny v ČR. 
Materiální a finanční pomoc ze strany SRN (Sudetoněmecké krajanské sdružení, 
Velvyslanectví SRN) byla výběrově usměrňována podle politického klíče pouze do 
vybraných měst a občanských sdružení, výhradně založených po roce 1989, bez ohledu na 
místy nízkou členskou základnu. Výsledkem je vybudovaná síť potkávacích center, 
financovaných velvyslanectvími SRN a Rakouska, která se místy dlouhodobě potýkají 
s nízkou návštěvností a s nedostatkem prostředků na údržbu a modernizaci. Naopak existují 
aktivní spolky KSONN, které žijí z nadšení a obětí svých členů a tahounů, ale jsou téměř bez 
materiálního zázemí. Sami zástupci německého velvyslanectví a krajanského sdružení 
v SRN přiznávají, že dvoukolejnost v přístupu k německé menšině v ČR byla chybou 
plynoucí z malé informovanosti (nebo spíše desinformací). Na materiální a finanční pomoc 
německé menšině ze zahraničí, která byla míněna pro ČR jako „pomoc k vlastní pomoci“ 
(„Hilfe zur Selbsthilfe“ – citát W. Piverka) reagovalo ministerstvo kultury v atmosféře 
úsporných opatření kolem roku 2005 výrazným omezením dotací. To ohrozilo samou 
existenci KSONN, které zůstalo zcela bez prostředků, muselo vyklidit pražskou kancelář 
i centrálu a zrušit vydávání periodika Prager Volkszeitung. Dočasně přežívalo v několika 
izolovaných buňkách na venkově. Disproporce v (ne)podpoře organizacím německé 
menšiny z obou stran již od roku 1990 vnesla rozkol mezi organizace občanů německé 
národnosti v ČR. Po roce 2006 se KSONN dostává určité morální rehabilitace i finanční 
podpory, a to díky vlastní aktivitě, diplomacii a demokratickým principům. 

POLSKÁ MENŠINA 

Kongres Poláků: 

Za problém polské národnostní menšiny považuji nutnost každoročně se ucházet o dotaci na 
vydávání novin Głos Ludu a časopisu Zwrot. Obě periodika vycházejí přes 60 let a 5 či 10letý 
dotační cyklus by byl určitě v případě těchto periodik na místě. Dalším problémem je 
nemožnost financovat z dotací profesionální kancelář národnostní menšiny. Rovněž nejsou 
prostředky na plat předsedy Kongresu Poláků, který je nucen svou práci vykonávat bez 
nároku na jakýkoliv příjem. Všechny polské spolky a organizace potřebují kvalitní zázemí 
a servis, který jim mohou poskytnout pouze dobře zaplacení odborníci. 

PZKO: 

a) Porušování zákona č.40/2009 Sb., § 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny 
osob a § 256 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv 
a svobod, kdy jsme upozorňovali orgány činné v trestním řízení na opakující se tendence 
nesnášenlivosti a xenofobie zveřejňované na internetových stránkách. Nejnovější příklady: 
internetové noviny STALOSE.CZ. 148 

b) Dva zákony - zákon č. 128/2000 Sb. §29 (2) a zákon ze dne 10. července 2001 o právech 
příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů - upravují nejen práva 
národnostních menšin, ale stanovují, podle kterého zákona se zjišťuje jejich četnost. S ohledem 
na změnu zákona č. 296/2009 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v § 6 bod c), kde se 
                                                 
148 http://vrchovsky.blog.cz/0709/tesinsko-vzpominky-varuji 
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národnost stala dobrovolným údajem, došlo k tomu, že cca 28 % občanů ČR neuvedlo svoji 
národnost. Z hlediska výpočtu velikosti menšiny v obci, který je stanoven poměrem k občanům 
české národnosti, je dřívější způsob vypočtu irelevantní, neboť k české národnosti nemůže být 
připočtena populace, která se nehlásí k žádné národnosti. Proto je nutné, s ohledem na tuto 
situaci, přistoupit na jiný, reálný model přepočtu občanů národnostní menšiny v obci. Příkladem 
je nesouhlas zastupitelů samosprávy města Havířova k ustanovení Výboru i přes to, že k jiné 
národnosti než české se přihlásilo 13,8 % občanů tohoto města. V Havířově je celkem 94 351 
obyvatel, k české národnosti se přihlásilo 58 795 (62,315 %), národnost neuvedlo 22 535 
(23,884 %) a k jiné národnosti než české se přihlásilo 13 021 (13,8%). 

d) Problémy s možností dosáhnout v připomínkovém řízení k návrhu novely vyhlášky 
č. 173/1995 Sb. jazyka vyhlašování informací v železniční dopravě, kde se u dálkových 
a mezistátních vlaků počítá kromě českého jazyka s anglickým, ale nepočítá se s jazyky 
národnostních menšin. Polský zástupce uplatňuje připomínku, že by mělo být stanoveno 
i vyhlašování v jazyce národnostní menšiny v místech s jejím významným zastoupením 
a v jazyce sousední země ve stanicích při státní hranici. Totéž by mělo platit u osobních 
i spěšných vlaků do a ze sousední země. Míníme tím jazyky německý, polský a slovenský. 

d) Porušování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36 ES ze dne 7. září 2005 
o uznávání odborných kvalifikací, kdy Ministerstvo spravedlnosti ČR uvedlo, že z důvodu 
ukončení magisterského studia v oboru “Práva” na Jagellonské univerzitě v Krakově je toto 
vzdělání pro jmenování do funkce státního zástupce v ČR nedostatečné. Ministerstvo 
spravedlnosti ČR při interpretaci právní úpravy kvalifikačního předpokladu vysokoškolského 
právnického vzdělání pro přístup k právnickým profesím státního zástupce a soudce 
nepovažuje právnické vzdělání získané na zahraničních vysokých školách obsahem 
a rozsahem odpovídající studijnímu programu právní specializace pro přijetí do justičních 
profesí za dostatečné. Ministerstvo spravedlnosti ČR nepřihlédlo při tom k tomu, že dotyčný 
má 7 letou praxi v ČR, v tomto období složil advokátní zkoušku v ČR a uspěl při přijímacím 
pohovoru výběrového řízení, které vyhlásilo Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem.  

e) Nízká informovanost většinové společností týkající se závazků ČR v oblasti realizace 
evropských úmluv o ochraně národnostních menšin a ochraně menšinových či regionálních 
jazyků. Tato situace způsobuje nevraživost ve směru k menšinám a vytváří všeobecné 
přesvědčení, že menšiny si přivlastňují práva neslučitelná s právním pořádkem ČR.  

ROMSKÁ MENŠINA 

Národnostní menšiny zastoupené v Radě pro národnostní menšiny potřebují mít více prostoru 
v médiích a obzvlášť ve veřejnoprávní televizi. 

RUSÍNSKÁ MENŠINA  

Za uplynulý rok k výrazným změnám v životě rusínské menšiny nedošlo, neobjevily se ani 
zvláštní problémy. Některé stávající problémy přetrvávají - viz zprávy pro vládu ČR 
z minulých let, jež nemá smysl opakovat. Stále naléhavějším problémem se jeví zřetelné 
stárnutí členské základny SPPR, dále značná nechuť lidí obecně - příslušníky národnostních 
menšin nevyjímaje – se sdružovat do organizovaných společenství. Z tohoto hlediska na to 
jde rusínská komunita pocházející z východního Slovenska lépe, neboť na členské základně 
v podstatě netrvá a značná část jejich aktivit je spíše společenského a zábavního charakteru.  

Setrvávajícím problémem je stále společensky i občanskoprávně rozdílný status kategorie 
příslušník národnostní menšiny (s občanstvím ČR) a cizincem s rozdílným statusem, což je 
ovšem dáno ze zákona. 
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RUSKÁ MENŠINA  

Trvalo a prohloubilo se výrazné názorové rozdělení ruskojazyčné komunity, které bylo 
popsáno již v předchozích letech. Příslušníci ruské menšiny, tj. občané ČR, převážně sdílejí 
demokratický a proevropský hodnotový systém České republiky. Jen nevelká část je 
ovlivněna oficiální propagandou současného režimu Ruské federace a ta své názory 
nezveřejňuje. Opačný poměr je mezi občany Ruské federace, kterým se nepodařilo získat 
občanství ČR, nebo o něj ani nežádají. Ti, kteří sdílejí autoritativní hodnotový systém, 
komunikují mezi sebou a podporu pro své názory hledají ve výrocích prezidenta ČR, poslanců 
a senátorů KSČ a té části politiků ČR, kteří jsou komerčními zájmy vázáni na partnery 
v Ruské federaci. Další oporu pro své postoje získávají mezi příznivci společností a médií, 
jako jsou např. Přátelé Ruska v České republice, Institut slovanských strategických studií, 
Aeronet, Haló Noviny a řadou dalších až po Youth Time International Movement, navázané na 
Rhodské fórum Dialog civilizací, financovaných fondy ovládanými Vladimírem Jakuninem 
a Celosvětovou organizaci ruského tisku ВАРП, založené roku 1999, jejíž XVI. kongres 
proběhl v Šanghaji v květnu 2014 za účasti delegace z ČR (po návratu delegace došlo 
k přeskupení vlastnictví některých novin a obsazení redakcí). 

Důsledkem této situace je obtížnost nejen spolupráce ale i pouhého konstruktivního dialogu 
dokonce i na půdě Koordinační rady krajanů Ruské federace, z níž řada organizací vystoupila 
a řada jiných vstoupila, údajně na základě přání představitelů Velvyslanectví Ruské federace. 
Koordinační rada dostává z RF prostředky na financování webových stránek, avšak ani ty 
nejsou na takové úrovni, aby byly ve větší míře navštěvovány. Jejich adresa se několikrát 
změnila.149 Jedná se o velice nesourodé uskupení společenských organizací, komerčních 
organizací, třech novin, dvou folklorních „kozáckých“ spolků, spolku veteránů 
internacionalistů, sportovního klubu ruských bojových umění, Sdružení ruských podnikatelů, 
církevní farnosti v Klatovech, Evropského literárního kongresu a pěti fyzických osob. Na 
výzvu spolupracovat při sestavení této Zprávy reagovalo pouze 6 z celkového počtu 17 
právnických osob, členů Koordinační rady. Z toho pouze tři poskytly informace v požadované 
skladbě a v českém jazyce. Z postojů ostatních organizací lze dovodit, že se nepokládají za 
organizace ruské menšiny v ČR podle zákona č. 273/2001 Sb. v platném znění.  

Zazněly i kritické hlasy, kterým nevyhovuje současná menšinová legislativa ČR a vyzývají k 
lobování za její změnu tak, aby vyhovovala představám občanů Ruské federace, podnikajících 
v ČR, a umožňovala jim mj. čerpat dotace určené pro menšiny. 

Spolek Artek prohlašuje, že je ruská menšina ve velice složité situaci, protože nejen 
veřejnoprávní média píší a vysílají vylhané informace, a tak tuto informační blokádu 
překonává a situaci napravuje právě Artek šířením „správných“ informací o Ukrajině ovládané 
fašisty a Ruské federaci jakožto záchraně morálních a kulturních hodnot lidstva.  

Svérázné nepochopení evropských kulturních hodnot se projevilo mj. i postavením pomníku 
Vojínům internacionalistům mezi hroby obětí internacionalistů na Olšanských hřbitovech. 
Organizátoři umístění pomníku nepochopili ani asociace české společnosti s okupací z roku 1968. 

ŘECKÁ MENŠINA  

Problémy v životě řecké menšiny v ČR opět souvisí se situací v jednotlivých regionech. 
Z celorepublikového hlediska však lze poukázat na problémy s nezaměstnaností. Řecká 
menšina se také často setkává s předsudky a stereotypy, které se již zdály být překonané. Na 
regionální úrovni Řecká obec Brno v posledních letech řeší narůstající počet nových řeckých 
imigrantů, převážně ekonomických. Je třeba řešit především způsoby jejich začleňování do 
společnosti, poskytnutí asistence či pomoci s porozuměním legislativy a kultury ČR. Řecké 
obce se snaží pozitivně působit na někdy zlehčovaný a zjednodušovaný obraz současného 
Řecka v českých médiích a přispívat osvětou. 
                                                 
149 http://ksros.eu/ 
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SLOVENSKÁ MENŠINA 
J. Miňo: pre slovenskú menšinu to bolo zriadenie a otvorenie Slovenského domu, ktorý získal do 
vlastníctva nevýrazný výberový spolok s výraznými kontaktmi na slovenské vládne inštitúcie 
v roku 2013. Stalo sa tak bez vedomia väčšiny významných slovenských spolkov v Prahe 
a v ČR. Naviac pod nepravdivými proklamáciami ohľadne možností realizácie programov.150 
N. Vokušová: výrazné podfinancovanie aktivít. Grantové programy pre menšiny klesli všeobecne, 
v prípade slovenskej menšiny ešte výrazne viac, s tým do budúcna súvisí aj problém 
systematickej podpory kultúrnej prezentácie v Slovenskom dome v Prahe, ktorý sa prejavil už 
v roku 2014. Druhým absencia slovenčiny v Českej televízii a celkovo jej nedostatok vo verejnom 
priestore, čím sa stráca identita menšiny aj pasívna bilingválnosť majority. 

SRBSKÁ MENŠINA 
V životě srbské menšiny organizované v Srbském sdružení sv. Sáva stále existuje potřeba 
organizovat děti a mládež. Hlavním cílem je organizovat kreativní dílnu a hračkárnu, kde se 
děti budou kromě hry a zábavy učit kreslit a recitovat písničky v srbštině a v češtině. I pro 
starší příslušníky menšiny, nejen členy sdružení je cítit velká potřeba připravit kurs češtiny – 
jak mluvené tak i psané. Dále seznamovat je s právy a povinnosti, které jim skýtá život v ČR.  

UKRAJINSKÁ MENŠINA  
Otázkou do budoucna zůstává aktivita vlády ČR v rámci posuzování migračních či 
ekonomicko-obchodních otázek aktuálně spojených s Ukrajinou, jakožto zemí na pomezí 
odlišných politických i zájmových oblastí světa. Rada ve spolupráci s ČT a ČRo nadále řeší 
možnosti intenzivnějšího zapojení menšin do veřejnoprávních médií, neboť i dle slov 
představitelů těchto institucí lze mnohé zlepšovat, především v oblasti pořadů o menšinách 
a pro menšiny. Ukrajinská menšina je připravena se touto důležitou otázkou důkladně 
zabývat, byť si je vědoma, že se nemůže jednat o činnost jednostrannou. 

VIETNAMSKÁ MENŠINA 
○ Drogy 

V posledních letech je vietnamská komunita často spojována s pěstováním marihuany 
a s výrobou pervitinu. Pěstování je trochu na ústupu, zato výroba pervitinu dle různých 
indikací stoupá. V médiích se objevily dokonce informace o tom, že vietnamská mafie 
kontroluje až 70% trhu (není nám jasné, na základě jakých dat je tento odhad založen). 
Vážným problémem zejména v oblasti pohraničí je zapojení velké části stánkových 
obchodníků do prodeje drog. V poslední době se tento trend šíří i do velkých měst. Většině 
Vietnamců to vadí, odsuzuje to a má zájem, aby se tento problém dostal pod kontrolu.  
Problémem se zabývaly státní orgány, orgány samosprávy i různá sdružení. Nad problémem se 
zamýšlely i vlády obou zemí. Jsou však slyšet hlasy, že mnoho akcí je spíše marketingového 
charakteru a chystaná spolupráce na vládní úrovni nemusí fungovat a dokonce může přinést i nové 
problémy. Většina je skeptická ke způsobu řešení, ke kterému se hlásí představitelé obou vlád: 
angažování policejních agentů z Vietnamu. Tato skepse spočívá v obecné nedůvěře k policejním 
složkám Vietnamu, i k nepřipravenosti celé agendy, není zřejmé, zda byla vůbec položena otázka 
právního fungování takových zahraničních agentů a jakým způsobem budou řízeni a kontrolováni. 

                                                 
150 K tomu spolek Bona fide: Členovia Bona fide sú absolventi umeleckých škôl a v tomto smere spolok vykazuje v rámci 
slovenskej menšiny zásadné kultúrne aktivity. O zámere, či možnosti  podať projekt na zriadenie Slovenského domu ako 
inštitúcie slovenského kultúrneho a spoločenského života  nedostali žiadnu informáciu. Nevie nič o jeho dramaturgii, či 
využití a do dnešného dňa Bona fide zde neusporiadal žiadnu aktivitu. Zaujímalo by ho,  na základe akých kritérií 
pridelila slovenská a česká vláda 19 000 000,- Kč V. Skalskému  na rekonštrukciu prízemnej vstupnej haly a suterénneho 
priestoru a ako boli tieto peniaze daňových poplatníkov použité. Prezentovať tieto pivničné priestory ako Slovenský dom 
 je nedôstojné a už teraz vzbudzuje rozpačité  úsmevy v českej kultúrnej verejnosti.  Vhodnejší by bol asi názov Dom 
Slovensko-českého klubu, keďže tento spolok je jeho vlastníkom a rozhoduje o jeho využití i možnostiach.  
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○ Uplatnění absolventů „druhé generace“ 
Absolventi vietnamské národnosti, resp. vietnamského původu, si často stěžují na horší 
podmínky při hledání práce a vlastním uplatnění. Část z nich to řeší odchodem do jiných 
zemí, mnozí však končí jako výpomoc v podnicích svých rodičů. Není jednoduché nalézt 
podstatné příčiny tohoto jevu. Pokud se však situace nebude dlouhodobě zlepšovat, může 
negativně ovlivnit další vývoj v oblasti vzdělávání dětí. 

○ Umisťování dětí do jeslí a mateřských školek 
Mnoho rodičů má problém s umístěním svých dětí do jeslí a školek, neboť v mnoha lokalitách 
je nedostatek takových zařízení. Priorita pro zařazení dětí je dle státního občanství, u cizinců 
pak dle druhu pobytu – je preferován trvalý pobyt před pobytem přechodným. V lokalitách 
s větším počtem Vietnamců-cizinců je šance na umístění minimální a mnoho rodičů musí 
najít tzv. babičku na hlídání. Je to krajní řešení, které hodně zatěžuje rodinný rozpočet - 
rodiče musí více pracovat a mají málo času na vlastní děti. Pro výchovu dětí a jejich přípravu 
do školy to není ideální a děti se nakonec nenaučí mluvit vietnamsky vůbec. 

○ Podnikání, stabilizace života 
Velkým problémem vietnamské komunity je změna podnikatelského prostředí v důsledku 
ekonomické krize a následné recese a vietnamští prodejci se stávají čím dál tím méně 
konkurenceschopní a mnoho z nich je donuceno ke změně modelu podnikání. Pronikání do 
oblastí poskytování služeb (provozování restaurací, večerek, nehtová studia atd.) je již 
poměrně známým fenoménem, v poslední době je tu řada lidí, kteří hledají zaměstnání 
i v profesích, o které není příliš zájem ze strany Čechů.  

Problém pro podnikatele/živnostníky i zaměstnance je malá informovanost a těžká dostupnost 
informací. Většina musí jít přes překladatele a „služby“, které jednak účtují poměrně vysoké ceny 
a někdy filtrují výhodné nabídky. S dalším rozšířením podnikání do oblasti služeb (např. roste 
poptávka po pronájmech nebytových prostorů) nezřídka došlo k tomu, že pronájmy prostorů od 
státních subjektů, resp. subjektů samosprávy, byly realizovány přes „zprostředkovatele“, kteří 
dopředu inkasují vysoké částky. Pronajímatelé získají málo a podnikatelé jsou zatěžováni 
vysokými náklady ještě před zahájením provozu. Možná stojí za to, zamyslet se nad jistou 
změnou dotační politiky a otevřít možnosti i projektům v oblasti poskytování informací přes 
internet a podpory komunikace v komunitě (stačí v češtině, různé časopisy a webové stránky 
převezmou jinak nedostupné informace s vděkem a postarají se o překlad do vietnamštiny). 
Neznáme obrysy žádného takového projektu, ale lze odhadnout, že nemusí být finančně náročný. 

○ Další  
Nezapojili se aktivně do dění kolem sebe (jako celek, individuálně je to spíš na dobré úrovni). 
Nedostatek vzájemné informovanosti: např. málo Vietnamců ví, že jsou různé integrační 
programy dostupné pro ně a jsou dané některé podpory pro vietnamské děti i jejich rodiče ve 
školách (MŠ a ZŠ). Problém dotací: zástupci jen předávají informace a přitom vyřizování 
formalit je zdlouhavé, často těžko pochopitelné. Zájemci většinou to dělají z dobré vůle, vedle 
své každodenní starosti. Nemohou z povahy činnosti někoho najmout. Vyhlášené dotace pak 
zůstávají nevyužité či jsou výsadami jen některých skupin. 

- Uveďte přehled finanční podpory organizací vaší národnostní menšiny podle dárce (státní rozpočet, 
rozpočet krajů, měst, obcí, ostatní donoři).  

BĚLORUSKÁ MENŠINA 
Projekty podpořené ústředními orgány státní správy 
organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Pahonia 

Kulturní aktivity příslušníků národnostních menšin Ministerstvo kultury 100 000 
Vydávání a publikace časopisu Kryvija v běloruském jazyce 34 000 
Běloruská víkendová základní škola v Praze Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 
66 000 
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Projekty podpořené obcemi /statutárními městy / kraji 
organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Pahonia Prezentace běloruské kultury v hl. m. Praze Magistrát hl. m. Prahy 70 000 
Překlad do češtiny a vydání knihy Miluji Bělorusko 50 000 

Projekty podpořené ostatními donory - neuvádí.  

BULHARSKÁ MENŠINA 

Projekty podpořené ústředními orgány státní správy 
organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Vazraždane 
Časopis Balgari Ministerstvo kultury 678 000 
Dny bulharské kultury  89 000 
Klub Vazraždane 90 000 

Pirin Uchování bulharské kultury 52 000 
Výuka bulharských tanců Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 
62 000 

Zaedno  Kamarádi 500 000 
Bulharská kulturně osvětová organizace v ČR Roden glas Ministerstvo kultury 464 000 

celkem  1 935 000 

Projekty podpořené obcemi /statutárními městy / kraji 
organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Vazraždane Klub Vazraždane Magistrát hl. m. Prahy 30 000 
Dny bulharské kultury 40 000 

Zaedno  Trifon Zarezan Magistrát hl. m. Prahy 55 000 

Pirin 

Uchování bulharské kultury Jihomoravský kraj 24 000 
Výuka bulharských tanců 27 000 
Provozní náklady v oblasti kultury Magistrát města Brno 10 000 

 
Rozvoj bulharské kultury a folkloru 35 000 

celkem 221 000 

CHORVATSKÁ MENŠINA 
Projekty podpořené ústředními orgány státní správy 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Sdružení občanů 
chorvatské národnosti 
v ČR 

Dokumentace chorvatské menšiny Ministerstvo kultury 170 000 
23. chorvatský kulturní den 180 000 
část I. etapy rekonstrukce Muzea 
moravských Chorvatů v Jevišovce 

8 351 710 

Rozšíření slovníku moravské 
chorvatštiny o užití slov ve větách 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

150 000 

celkem 8 851 710 
Projekty podpořené obcemi /statutárními městy / kraji 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 
Sdružení občanů chorvatské 
národnosti v ČR 

23. chorvatský kulturní den Obec Jevišovka 30 000 

celkem 30 000 
Projekty podpořené ostatními donory 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 
Sdružení občanů chorvatské 
národnosti v ČR 

23. chorvatský kulturní den soukromý dárce 50 000 
aktivity menšiny zahraniční zdroje 268 000 

celkem 318 000 
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MAĎARSKÁ MENŠINA 
Projekty podpořené ústředními orgány státní správy 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Svaz Maďarů žijících 
v českých zemích 

Prágai Tükör 
Ministerstvo kultury 

1 034 000 
Kulturně informační a dokumentační činnost 700 000 
Dny maďarské kultury 231 000 

celkem 1 965 000 
Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Svaz Maďarů OJ Praha 
Folklorní soubor Nyitnikék 

Magistrát hl. m. Prahy 

15 000 
Kulturně informační a dokumentační činnost 
a Dny maďarské kultury 

30 000 

Spolek Iglice Egylet Zpřístupnění maďarského jazyka a kultury 20 000 

Svaz Maďarů OJ Brno Dny maďarské kultury Město Brno 45 000 
Kulturně informační a dokumentační činnost Jihomoravský kraj 80 000 

Svaz Maďarů OJ Ostrava Kulturně informační a dokumentační činnost Moravskoslezský kraj 70 000 
Dny maďarské kultury Magistrát města Ostrava 50 000 

Svaz Maďarů OJ Teplice Kulturně informační a dokumentační činnost 

Město Teplice 23 000 
Město Most 40 000 
Město Ústí nad Labem 10 000 
Ústecký kraj 30 000 

celkem 413 000 
Projekty podpořené ostatními donory 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Svaz Maďarů 
Prágai Tükör sponzoři 60 000 

Ministerstvo zahraničí 
MR 

449 400 
Kulturní aktivity 551 000 

Kulturně informační a dokumentační činnost dary 40 000 
Svaz Maďarů OJ Brno Nadace Rákóczi  5 000 

celkem 1 105 400 

NĚMECKÁ MENŠINA  
Projekty podpořené ústředními orgány státní správy 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 
Shromáždění Němců (SN), 
Hřebečsko - Moravská Třebová 

Hudba a kultura spojuje – 20. ročník Dnů 
německo – české kultury  

Ministerstvo 
kultury 

73 000 

SN, Praha Velké setkání německých svazů v ČR 2014 260 000 
Vydávání novin Landeszeitung 1 122 000 

Kulturní sdružení občanů německé 
národnosti, Praha 

Kulturní a společenské aktivity, zachování a 
rozvoj kultury německé menšiny v ČR 

60 000 

Pěvecký soubor Kraslice 30 000 

Svaz Němců – region Chebsko, Cheb Vydávání časopisu Eghalånd Bladl 71 000 
Vandrující Chebští muzikanti 23 000 

celkem  1 639 000 
Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace Kč) 
KSONN Vratislavice 

celoroční činnost 

MěÚ Vratislavice 1 000 
KSONN Mladé Buky MěÚ Mladé Buky 8 000 
KSONN Skalná MěÚ Skalná 6 000 
KSONN Chomutov MěÚ Chomutov 8 000 
KSONN Šluknov MěÚ Šluknov 5 000 
KSONN Praha magistrát hl. m. Prahy 10 000 

KSONN Kraslice 
MěÚ Kraslice 37 500 
MěÚ Rotava 6 000 

Den národnostních menšin kraje Karlovarský kraj (přes Obec Slovákov) 4 000 
celkem 85 500 
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Projekty podpořené ostatními donory 
organizace projekt, účel dotace dárce dotace Kč) 

DSKV Brno 
7 Ministerstvo vnitra SRN  
8 Ministerstvo zahraničí SRN  
4 – jako partner v projektu Velvyslanectví SRN  

SN Cheb 3 Ministerstvo vnitra SRN  

SN Chomutov 2 Ministerstvo vnitra SRN  
2 – jako partner v projektu   

SN Hlučín 2 Velvyslanectví SRN  
2 – jako partner v projektu   

SN Plzeň 5 Velvyslanectví SRN  
2 Ministerstvo vnitra SRN  

SN Havířov 
1 - jako partner v projektu Česko-německý fond budoucnosti  
3 Velvyslanectví SRN  
5 Ministerstvo vnitra SRN  

SN Liberec 
1 Velvyslanectví SRN  
1 - jako partner v projektu Velvyslanectví SRN  
5 Ministerstvo vnitra SRN  

SN Šumperk 5 Ministerstvo vnitra SRN  
SN Trutnov 2 Ministerstvo vnitra SRN  

SN Opava 6 Ministerstvo vnitra SRN  
1 Velvyslanectví SRN  

SN Moravská Třebová 4 Velvyslanectví SRN  

KSONN Kraslice Přeshraniční přátelské vztahy a 
kulturní akce pro seniory II. 

Česko-německý fond budoucnosti 100 000 

celkem ??? 

POLSKÁ MENŠINA 
Projekty podpořené ústředními orgány státní správy 

organizace projekt dárce dotace (Kč) 

Polský kulturně – 
osvětový svaz v ČR 

Přednáškové aktivity Mezigenerační Regionální Univerzity Úřad vlády 51 000 
Vydání sborníků přednášek – Scriptum MUR Vol. V – ediční činnost 51 000 
Vydávání měsíčníku Zwrot Ministerstvo kultury 1 150 000 
Kulturně-společenské aktivity PZKO v ČR 700 000 

Kongres Poláků 

Vydávání Głosu ludu 5 552 700 
Dokumentační centrum Kongresu Poláků 300 000 
Takoví jsme 2014 / Tacy jesteśmy 2014 320 000 
Zelené školy nad Baltem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 310 000 

celkem 8 434 700 

Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji  
organizace projekt dárce dotace (Kč) 

Polský kulturně – 
osvětový svaz v 
České republice 
z.s. 

„Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego“ 

Městský úřad Český Těšín 

15 000 
Činnost folklorního souboru „Olza“ v roce 
2014 a 60.výročí založení souboru 

60 000 

Obnova části interiéru bývalé ortodoxní 
synagogy Schomre - Schabos 

74 000 

Polska społeczność zaolziańska i jej 
prekursorzy (vydání publikace) 

Moravskoslezský kraj 

35 000 

Kalendarz Śląski 2015 (vydání publikace) 70 000 
Soubor „Zaolzi“ (financování přepravy 
souboru do zahraniční) 

35 000 

Obnova části interiéru bývalé ortodoxní 
synagogy Schomre - Schabos 

350 000 

celkem 639 000 
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Dotace poskytnuté ostatními a zahraničními donory  
organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Polský kulturně – 
osvětový svaz v 
České republice 
z.s. 

Doposażenie siedziby ZG PZKO 

Konsulat 
Generalny RP w 
Ostrawie 

54 000 
Dofinansowanie działalności Biura ZG PZKO 81 000 
Jubileusz 65.lecia miesięcznika Zwrot 135 000 
Konferencja międzynarodowa „Zaolzie i Zaolziacy“ 59 346 
Jubileusz ZpiT „Olza“ 99 900 
Poświęcenie obelisku w Parku Sikory 14 850 
Wyjazd ZpiT Olzy do Rzeszowa  21 610 
Kalendarz Śląski 2015 (publikace) 72 900 
X Edycja Konkursu Gwar 54 000 
Scriptum MUR Vol. V (publikace) 10 800 
Polska społeczność zaolziańska i jej prekursorzy (publikace) 33 750 
Melpomeny 2014 93 000 
Přednáškové aktivity Mezigenerační regionální univerzity Fundacja Pomoc 

Polakom na 
Wschodzie 

36 158,42 
Działalność dziecięcego zespołu Rytmika 16 137,50 

Polský kulturně – 
osvětový svaz v 
České republice z.s. 

Działalność amatorskich zespołów teatralnych MK PZKO 53 576,50 
Doposażenie Sali konferencyjnej Bajka 28 509,90 
Dofinansowanie miesięcznika Zwrot 742 325 

celkem 1 606 863,32 

ROMSKÁ MENŠINA
151 

RUSÍNSKÁ MENŠINA  
Projekty podpořené ústředními orgány státní správy 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 
SPPR Časopis Podkarpatská Rus 

Ministerstvo kultury 
90 000 

FS Skejušan Činnost souboru 30 000 
Rusínská iniciativa.cz Rusíni o nás s Vámi 30 000 

celkem 150 000 
Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 
Rusínská iniciativa.cz Cestou rusínské tradice Magistrát hl.m. Prahy 40 000 
SPPR, odbočka Jindřichův Hradec Činnost odbočky JH, režijní náklady Město Jindřichův Hradec 3 000 
Skejušan činnost souboru Město Chomutov 30 000 

celkem 73 000 

RUSKÁ MENŠINA  
Projekty podpořené ústředními orgány státní správy 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 
Artek Časopis ARTEK 

Ministerstvo kultury 
320 000 

Ruská 
tradice 

Časopis RUSSKOJE SLOVO 1 650 000 
Kulturně-společenská činnost Ruské tradice v roce 2013 215 000 

Příloha časopisu Russkoje slovo – SLOVO naším dětem Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 100 000 

celkem 2 285 000 

Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji 
organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Ruské kulturně-
osvětové sdružení na 
Moravě 

Posilování kulturních a společenských vztahů 
činnosti RKOSM v Brně a na Moravě Magistrát města Brno 

86 000 

Festival Babylonfest - Dny národnostních menšin v Brně 150 000 
Festival ruské kultury Ruské jaro na Moravě 6. ročník Jihomoravský kraj 80 000 

                                                 
151 Zástupce menšiny v Radě odkazuje na zprávy krajských koordinátorů. 
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Ruská tradice, o.s. 

Celoroční činnost dětského divadelního souboru 
Krásný sarafán 

Magistrát hl. m. Prahy 

40 000 

Výstava v DNM - 100. výročí počátku 1. světové války 20 000 
Klubová a kulturně-společenská činnost  
ruské národnostní menšiny v DNM v roce 2014 15 000 

Ostravský ruský dům Úhrada nájmu kanceláře Moravskoslezský kraj 40 000 
celkem 431 000 

ŘECKÁ MENŠINA
152 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 
ŘO Praha Vydávání časopisu Kalimera 

Ministerstvo kultury 
257 000 

AŘO v ČR 
Kulturní činnost řecké menšiny v ČR 670 000 
Výuka řeckého jazyka dětí a mládeže, příslušníků 
řecké národnostní menšiny v ČR 

ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 332 000 

Lyceum Řekyň v ČR Zachování a rozvoj kultury řecké menšiny žijící v ČR ministerstvo kultury  130 000 
celkem 1 389 000 

Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji 
organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Řecká obec Šumperk Pronájem kulturního domu na 
oslavu řeckého státního svátku Město Šumperk 10 000 

Řecká obec Brno 
Taneční soubor Prométheus - zvýšení 
kvalifikace tanečníků a propagace činnosti Jihomoravský kraj 25 000 

Řekové v Brně 2014 Magistrát města Brna 85 000 

Řecká obec Krnov Řecké dny Krnov 2014 Město Krnov 19 000 
Řecké dny Krnov 2014 Moravskoslezský kraj 69 000 

Řecká obec Ostrava Pronájem sálů pro oslavy a jiné akce Magistrát města Ostrava 50 000 
celkem 258 000 

Projekty podpořené ostatními (i zahraničními) donory    
organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Řecká obec Krnov Nákup krétských lidových krojů Kofola a.s. 50 000 

SLOVENSKÁ MENŠINA 
153 

Informácie neboli od oslovených subjektov poskytnuté, s tým, že to sú verejne prístupné 
informácie – na web stránkach vládnych inštitúcií, krajov a obcí. Sú získané informácie iba od 
troch subjektov Domus, Etnica, Limbora. Tie sú uvedené nižšie. Myslím si že tieto informácie 
by mali význam, ak sú známe u všetkých spolkov. 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Etnica 
MFF Praha srdce národů ministerstvo kultury  210 000 
Škola oživených tradic ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 
250 000 

DOMUS 
Blízcí nejen jazykem 193 000 
Listy Slovákov a Čechov ministerstvo kultury  1 480 000 
Slovenská historie a osobnosti 

ministerstvo kultury  
93 000 

Limbora 

Limbora v roce 2014 130 000 
Limborka a Malá Limborka v roce 2014 80 000 
Škola ozvěn domova ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 
300 000 

Slovenčina moja, krásne zvuky máš Úřad vlády ČR 72 000 
celkem 2 808 000 

 

                                                 
152 Údaje sestavil sekretariát Rady a zástupkyně Lycea Řekyň v ČR. 
153 Údaje dodal Jaroslav Miňo, člen Rady, druhá členka Rady N. Vokušová neposkytla žádné informace, ani 
o zvláštním příspěvku ze státního rozpočtu ve výši 9 600 000,- Kč na rekonstrukci Slovenského domu v Praze. 
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Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji: 
organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Etnica MFF Praha srdce národů 

Magistrát hl. m. Prahy 

1 000 000 

DOMUS 
Slovenská historie večery v DNM 30 000 
Pražské ozvěny, vydání knihy 20 000 
Pražské ozvěny, tisk knihy 16 000 

Limbora 

Limbora v roce 2014 30000 
Limborka a Malá Limborka v roce 2014 20000 
Limbora v roce 2014 180000 
MFF Praha srdce národů MČ Praha 1 20000 

celkem 1 316 000 
Projekty podpořené ostatními (i zahraničními) donory:    

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 
Etnica MFF Praha srdce národů 

Úrad pre zahraničných 
Slovákov 

27000 

Limbora 
Ozveny domova 54000 
Vianoce s Limborou 27000 
Vzdelávací tábor 54000 

celkem 162 000 

SRBSKÁ MENŠINA  

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 
Srbské sdružení Sv. Sáva Srpska reč Ministerstvo kultury 640 000 

Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji: 
organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Srbské sdružení Sv. Sáva kulturní a společenské aktivity sdružení Magistrát hl. m. Prahy 25 000 
Projekty podpořené ostatními donory    

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Srbské sdružení Sv. Sáva 
Kulatý stůl - Evropa před začátkem 
Velké války  Kancelář pro diasporu  45 000 

kniha Srbská trilogie, I sv.  MK Srbska 44 000 

UKRAJINSKÁ MENŠINA  
organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Ukrajinská iniciativa v ČR 

Dětský klub Smoloskyp 2014 Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

280 000 

Porohy 

Ministerstvo kultury 

746 000 
Dny ukrajinské kultury v ČR 2014 150 000 

SUPU Praha Sbor sv. Vladimíra 80 000 
Spolková a osvětová činnost SUPU 50 000 

RUTA Ukrajinský žurnál 1 400 000 
celkem 2 706 000 

Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji: 
organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

SUPU Praha Sbor sv. Vladimíra Magistrát hl. m. Prahy 30 000 

VIETNAMSKÁ MENŠINA 
organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Hudební skupina SON 
HUONG 

Klub Sonca (podpora a výuka vietnamské 
národní hudby a tance pro mladistvé v ČR) 

Ministerstvo 
kultury 

60 000 

Viet Media Vůně Lotusu 500 000 

ŽIDOVSKÁ KOMUNITA  
organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

občanské sdružení Bejt Simcha Vydávání časopisu Maskil Ministerstvo kultury 220 000 
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- Co pro Vaši národnostní komunitu znamená zastoupení v Radě? 

BĚLORUSKÁ MENŠINA 

Bělorusové teď můžou ještě více uplatňovat svá práva jako národnostní menšina v ČR. 

BULHARSKÁ MENŠINA 

Zastoupení v Radě je přínosem pro menšinu a velkým uznáním jejího práva a postavení v ČR. 
Klade se důraz na koordinaci a větší informovanost. Všichni se shodují na tom, že člověk, který 
menšinu ve vládě zastupuje, musí menšinu důstojně prezentovat, musí pomáhat a ukazovat směr 
v komunitě, musí informovat krajany o otázkách národnostních menšin v ČR. 

CHORVATSKÁ MENŠINA 

Zastoupení v Radě je pro menšinu aktem uznání její existence, možností být informováni 
o aktuálních problémech národnostních menšin a podílet se na hledání jejich řešení. 

MAĎARSKÁ MENŠINA 

Pro menšinu představuje nejvýznamnější platformu pro možnost seznámení se s problémy 
ostatních národnostních menšin a zároveň možnost získání nových informací z legislativní 
sféry. Mimořádně kladně hodnotí akce uspořádané ve spolupráci s Právnickou fakultou UK. 

NĚMECKÁ MENŠINA  

Zastoupení v Radě považuje SN za velmi důležité. Zároveň však konstatuje, že politická 
reprezentace ČR dosud nebyla příliš ochotna naslouchat a zabývat se problémy a záležitostmi 
národnostních menšin. Větší zájem o dění národnostních menšin však SN zaznamenalo v osobě 
předsedy Rady, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Jiřího Dienstbiera.  

KSONN hodnotí své zastoupení v Radě jako významné a správné gesto ze strany českého státu. 
Oceňuje, že 10. listopadu 2014 byl místopředsedou Rady zvolen zástupce německé menšiny 
a prezident SN. Členové KSONN jsou státní příslušníci ČR, loajální vůči českému státu.  

POLSKÁ MENŠINA 

Kongres Poláků: 
Polská menšina má dva zástupce v Radě. Členství v Radě dává prostor přednášet a řešit na 
jejím plénu záležitosti, které polskou komunitu tíží, a dále seznamovat se s problémy jiných 
komunit žijících v ČR 

PZKO: 
a) Splnění závazků ČR vyplývajících z evropských úmluv, 
b) Možnost získat spolehlivé a relevantní informace týkající se problémů polské menšiny 
v ČR a jejich předávání zainteresovaným spolkům, 
c) Působení ve smyslu zlepšování vztahů mezi menšinou a většinovým obyvatelstvem, 
d) Možnost navrhování změn v legislativních záležitostech týkajících se menšinové politiky vlády. 
Zastoupení polské menšiny v Radě má pro PZKO zásadní význam. Dává možnost informovat 
a upozorňovat na aktivity PZKO z hlediska vkladu a významu této organizace v rámci 
podpory a rozvoje kultury na regionální úrovni. Rada je vnímána jako významný partner při 
transformaci požadavků směřujících k realizaci mezistátních dohod a úmluv. Může 
významným způsobem ovlivnit česko-polské vztahy prostřednictvím každoroční Zprávy 
a stavem realizace požadavků vznesených na jednáních Rady jednotlivými menšinami.  
Možnost podílet se na rozdělování finančních prostředků na kulturní aktivity příslušníků 
národnostních menšin zásadním způsobem ovlivňuje činnost a někdy i samotnou existenci spolků. 
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ROMSKÁ MENŠINA 

Zastoupení Romů v Radě je nesporně důležitým aspektem jejich uznání jako součásti české 
společnosti. Menšina tak má možnost do jisté míry ovlivňovat politiku státu vůči 
příslušníkům národnostních menšin, žijících v ČR. 

RUSÍNSKÁ MENŠINA  

Účast zástupce v Radě lze hodnotit pozitivně. V prvních letech její existence to byl význam 
existenční: oficiálně se jím potvrdila menšina v rámci národnostního složení ČR. Rusíni se 
mohli v Česku (Československu) znovu veřejně přihlásit ke své národnosti až po roce 1989 
(za 1. republiky byla přitom tato národnost oficiálně uznávána), zatímco jiné národnosti tyto 
problémy většinou neměly. Když byla ustavena Rada a přizváni byli do ní i zástupci Rusínů, 
znamenalo to jejich oficiální uznání v ČR jako národnostní menšiny. Zároveň šlo o návrat 
Rusínů do národnostní skladby obyvatel ČR a zvýšení jejich společenské prestiže. Prvotní 
politický význam se postupně prohluboval a rozšiřoval i o konkrétní a praktická pozitiva. 
Účast v Radě je důležitá i pro prezentaci rusínské menšiny ve veřejném prostoru a také proto, 
že naše menšina má možnost se podílet na projednávání důležitých otázek života menšin 
v ČR, na přípravě koncepčních návrhů a dokumentů. Je to rovněž platforma pro vzájemné 
poznávání problémů jiných menšin a spolupráci s nimi, pro výměnu poznatků a informací. 

RUSKÁ MENŠINA  

Znamená morální odpovědnost a závazek navázat na odkaz první vlny ruské emigrace, která 
se do většinové společnosti dobře integrovala a byla pro svou novou vlast přínosem. 

ŘECKÁ MENŠINA  

Zastoupení v Radě hodnotí především jako možnost podílet se na dění, které se národnostních 
menšin v ČR bezprostředně dotýká. Kladně hodnotí také možnost stýkat se s představiteli 
jiných menšin a společně řešit problémy, kterým v ČR čelí lidé z nich pocházející. Pozitivně 
hodnotí také možnost komunikovat s experty v otázkách týkajících se problematiky 
národnostních menšin. V neposlední řadě zastoupení v Radě dává možnost žádat o dotace na 
činnost řecké komunity u příslušných orgánů státní správy, což je také hodnoceno kladně. 

SLOVENSKÁ MENŠINA  

J. Miňo: možnosť podieľať sa na tvorbe prístupu vlády k aktuálnym problémom 
národnostných menšín. Možnosť prístupu k aktuálnym informáciám a možnosť priamej 
komunikácie so zástupcami ostatných menšín. 
N. Vokušová: Spolupráca nie je vždy ideálna, ale verím a dúfam v jej zlepšenie. Ideologické 
rozdiely medzi zástupcami neexistujú, len osobné v podobe konkurenčného boja a ľudskej 
závisti. 

SRBSKÁ MENŠINA 

Radu vnímá jako nejvyšší instanci, kde lze řešit aktuální menšinové otázky. Byl by však 
raději, kdyby jednání Rady probíhala frekventovaněji, a tak by efekty její práce byly větší.  

VIETNAMSKÁ MENŠINA 

Lepší informovanost pro vietnamskou komunitu zejména v oblasti podpory menšinám 
a integrace cizinců, i když tato oblast nesouvisí přímo s činností Rady. 

Možnost ovlivňovat potřeby vietnamské menšiny v rámci českých zákonů a norem a zpětně 
působit na Vietnamce k dodržování základních pravidel a povinností. 

Větší zájem samosprávy o spolupráci s vietnamskou komunitou na komunální úrovni. 
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- Jak hodnotíte dosavadní práci svých zástupců v Radě? 

BĚLORUSKÁ MENŠINA 

Docela kladně. 

BULHARSKÁ MENŠINA 

Hodnocení je pozitivní. Doporučuje se lepší koordinace a informovanost. 

CHORVATSKÁ MENŠINA 

Nehodnotí. 

MAĎARSKÁ MENŠINA 

Bezproblémové.  

NĚMECKÁ MENŠINA  

SN bylo s činností zástupců německé menšiny v Radě v roce 2014 spokojeno. Shodně se 
vyjádřili i zástupci KSONN.  

POLSKÁ MENŠINA 

Kongres Poláků: pozitivně. Oba současní zástupci polské menšiny jsou v Radě novými členy 
a na výsledky jejich práce je třeba ještě počkat. 

PZKO: 
Dřívější zástupce polské menšiny, se po celé období aktivně podílel na spolupráci s PZKO a 
předkládal jím vypracované návrhy. Průběžně informoval o záležitostech, jež byly Radou 
projednávané a upozorňoval na důležitá fakta, která bylo nutné řešit v průběhu roku. 
Současný zástupce se velmi energicky zapojil do práce v Radě a předpokládáme, že bude 
nápomocen při řešení stěžejních problémů, jež se týkají polské menšiny.  
Poslední změny na postech Rady PZKO hodnotí velmi kladně. Tyto změny zásadním 
způsobem ovlivnily informovanost o činnosti tohoto největšího menšinového spolku v ČR a 
vnímání Polského kulturně-osvětového svazu jako významného partnera při konzultacích o 
potřebách a prioritách polské menšiny a také ostatních menšin v ČR. 

ROMSKÁ MENŠINA 

Autor textu si váží toho, že romská menšina má zastoupení v Radě a že v ní může být 
přínosem a může dávat své návrhy. Uvítal by, aby se usnesení a návrhy dostaly v plné míře do 
Poslanecké sněmovny a do všech resortů vlády. 

RUSÍNSKÁ MENŠINA  

Nehodnotí.  

RUSKÁ MENŠINA  

Hodnocení je rozdílné. Organizaci Artek vadí, že je zástupce podle současné legislativy 
jmenován, nikoli dosazen na základě požadavků jejího předsedy Barabanova a několika 
dalších představitelů z řad krajanů Ruské federace. Ostravský ruský dům, RKOSM 
a předsedkyně Koordinační rady krajanů Ruské federace práci zástupce nehodnotí, protože 
s Radou již několik let nespolupracují, nezvou její zástupce na jednání Koordinační rady ani 
na výroční konference krajanů Ruské federace. 



 
  

51

Ковчег - Archa hodnotí práci jako skvělou a Ruská tradice jako velmi přínosnou pro ni a také 
obecně pro celkové vnímaní významu vládní národnostně-menšinové politiky ve společnosti. 

ŘECKÁ MENŠINA  

Dosavadní práce řeckých zástupců v Radě je hodnocena ostatními představiteli řecké menšiny 
kladně. Díky intenzivní komunikaci dochází k přenosu projednávaných témat z Rady 
k příslušníkům menšiny a naopak. 

SLOVENSKÁ MENŠINA  

Myslím, že vzhľadom k tomu, že za slovenskú menšinu sú tam dvaja zástupcovia a 
ideologicky aj z dosť rozdielnych táborov, tak to nie je jednoduché. Ing. Miňo je v Rade prvý 
rok, Mgr. Vokušová 15 rokov. Zatiaľ sa chovajú navzájom korektne a pomerne aktívne. 
Budúcnosť ukáže nakoľko to bude konštruktívne a či to povedie k dobrým výsledkom. 

SRBSKÁ MENŠINA 
Vždy se stavěli svědomitě a konstruktivně k řešení aktuálních otázek. 

VIETNAMSKÁ MENŠINA 

Uvítá větší informovanost o činnosti zástupce v Radě formou pravidelných setkání 
s organizacemi, které se aktivně podílejí na spolupráci s Vietnamci v ČR (INFO-DRÁČEK). 

Hodnotí dosavadní práci zástupce v Radě pozitivně. Přeje si, aby byl aktivnější (ACVN). 

- Jakými tématy by se podle Vás měla Rada prioritně zabývat? (vyjmenujte bodově, případně s komentářem) 

BĚLORUSKÁ MENŠINA 
Neuvádí.  

BULHARSKÁ MENŠINA 

Podporovat a iniciovat projekty, do kterých se zapojí více menšin, aby byly více viditelné 
a medializované. Tyto projekty by měly u majoritní společnosti, a hlavně mezi dětmi 
a mládeží postupně budovat větší porozumění a tolerantnost k odlišnému. Pokusit se takto 
vyvolat společenskou diskusi na menšinová a multikulturní témata. 

CHORVATSKÁ MENŠINA 

Nezmiňuje.  

MAĎARSKÁ MENŠINA 

Zástupcům menšiny je známo, že byla nově otevřena otázka televizního vysílání pro 
národnostní menšiny. Jde o velmi obtížné téma, neboť o pořady určené národnostním 
menšinám nejspíše nebudou mít zájem televizní diváci z řad majoritní společnosti. Domnívá 
se, že vzhledem k dosahu satelitního vysílání není v dnešní době národnostní vysílání pro 
maďarskou menšinu v ČR zásadním problémem. 

NĚMECKÁ MENŠINA  

SN: 

a) Situace nedostatečné finanční podpory v rámci dotačních programů národnostních 
menšin, zejména regionální národnostní kultury a podpora národnostních medií 
a audiovize, 

b) velmi malá tolerance národnostních menšin většinovým obyvatelstvem; nutnost 
pozitivních kampaní ve veřejném životě (media, internet). 
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KSONN: 
a) Možné okruhy témat vymezuje Statut Rady, článek 2, odst. 1 a 2. Týkají se výhradně 

národnostních menšin žijících na území ČR a dodržování mezinárodních závazků ČR. 
Sdružení se domnívá, že působení některých zástupců v Radě není zcela v souladu se 
Statutem. Návrhy týkající se politické orientace Ruska a domnělé činnosti ruských 
zpravodajských skupin patří spíš do působnosti ministerstva zahraničních věcí 
a zpravodajských služeb. Na rozdíl od některých členů Rady si KSONN nemyslí, že klidný, 
nekonfliktní průběh jednání a shoda při hlasování jsou známkou nečinnosti či pasivity Rady, 

b) v činnosti Rady by se měl klást důraz na praktickou pomoc pro spolky národnostních 
menšin, na podporu jejich kulturní identity a na projekty podporující průnik s českou 
majoritou. V tomto bodu existuje souhlasné a podpůrné stanovisko Výboru 
Karlovarského kraje (jednání 29. ledna 2015),  

c) málo je zdůrazňován fakt, že oficiálně uznané národnostní menšiny v ČR nejsou 
v politicky rozjitřeném stavu,  

d) KSONN souhlasí s návrhem iniciovat novelu menšinového zákona tak, aby Rada 
integrovala všechny, i oficiálně neregistrované menšiny.  

e) Finanční a mediální podpora státu národnostním menšinám je dlouhodobě finančně 
podhodnocená, což je největší problém. 

POLSKÁ MENŠINA 

• Novelizací zákona o obcích a krajích s ohledem na poslední sčítání lidu a výpočet 
procentního zastoupení menšin v obcích a městech. 

• Novelizací zákona o kronikách obcí č. 132/2006 Sb. tak, aby v obcích jež dosahují 10% 
menšinové populace, bylo možné provádět zápisy v kronikách dvojjazyčně. 

• Prováděním intenzívnější propagace mezi většinovým obyvatelstvem o právech 
národnostních menšin vyplývajících ze závazků ČR a odvozených od evropských úmluv 
o Ochraně národnostních menšin a Ochraně menšinových či regionálních jazyků. 

• Upozornit orgány činné v trestním řízení, aby věnovaly větší pozornost porušování 
zákona č. 40/2009 Sb., § 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a § 
256 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. 

• Omezením přerozdělování finančních prostředků, jež města, obce, spolky a multietnické 
subjekty čerpají ze zdrojů na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin.  

• Zprávy o stavu národnostních menšin zpracované úředníky měst a obcí by měly být 
projednány a odsouhlaseny ve Výborech pro národnostní menšiny.  

ROMSKÁ MENŠINA 

- intenzivnější angažování v projektu propagace národnostních menšin, zejména ve veřejnoprávní 
televizi. Menšiny, zejména Romové, jsou v ČR do jisté míry vnímány jako cizorodý prvek.  

- urychlit proces návrhu zákona o sociálním bydlení. 
- řešit dlouhodobou nezaměstnanost, aktivnější činnost Úřadů práce a snížení počtu pracovních 

agentur, jelikož ty řeší pouze krátkodobou práci a profitují v nemalé míře na zaměstnancích 
- Rada OSN vyzvala Českou republiku k odstranění segregace českých Romů ve školách, 

tak očekává zrušení speciálních škol 

- tvrdý postih antisemitských a rasových útoků na národnostní menšiny, obzvlášť Romů. 

RUSÍNSKÁ MENŠINA  

Některé následující náměty byly formulovány i v předchozí zprávě, ale v Radě na ně dosud nedošlo: 
- nedostatečná finanční podpora kulturních aktivit a médií národnostních menšin, 
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- ekonomické a sociální postavení příslušníků národnostních menšin a možnosti pomoci, jež 
jim mohou nabídnout občanská sdružení,  

- ekonomické problémy občanských sdružení menšin v souvislosti s přísnými (někdy až 
byrokratickými) účetními pravidly 

- společenský a občanskoprávní status cizinců, kteří usilují o trvalý pobyt v ČR. 

 RUSKÁ MENŠINA  

Výstižný a konstruktivní je názor Ruské tradice, že by se Rada měla více věnovat rozlišování 
a podpoře oprávněných zájmů národnostních menšin zřetelně deklarujících svoji integritu 
s českou společností a proevropskými civilizačními hodnotami.  
Artek si přeje, aby Rada poskytovala servisní služby pro všechny spolky a dodávala jim 
informace o grantových možnostech a příležitostech nejen z EU a ministerstev ale i ze všech 
úřadů v rámci krajů a okresů. 
Ostravský ruský dům a RKOSM se shodly na formulaci, že by měla zajišťovat „větší osvětu 
českých zákonů národnostních menšin v souladu se současným životem“ (tuto činnost již Rada 
zahrnula do svých aktivit pro rok 2015). Autor pokládá za nezbytné, aby se tato činnost 
rozšířila o ujasnění systému hodnot evropského kulturního okruhu a ČR jakožto člena EU 
a NATO a o ujasnění nezbytnosti modernizace legislativy tak, aby odpovídala současné situaci. 
V dokumentu z ledna 2015, tzv. non-paper, jehož autory jsou ministři zahraničí Dánska, 
Estonska, Litvy a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, je konstatována 
ruská informační válka. Dezinformační kampaň spočívá v šíření falešných a zavádějících 
informací různými cestami, například státem kontrolovanými televizními kanály 
a internetovým trollingem.  

Zástupce za ruskou menšinu dále navrhuje podniknout konkrétní mediální kroky: 
• Podpora mezinárodních i národních ruskojazyčných médií: televizní vysílání, internetové 

stránky, rádio, tisk. Příkladem jsou projekty RFE/RL. 
• Podporovat výměnu vzdělávacích pořadů a dokumentů mezi evropskými televizemi. 

• Pomoci partnerským vládám v regionu komunikovat lépe, strategičtěji a efektivněji s 
jejich vlastním ruskojazyčným obyvatelstvem. 

• Pomoci posilovat kapacitu existujících důvěryhodných ruskojazyčných médií, 
podporovat sdílení informací, mezinárodní spolupráci. 

Výsledkem dokumentu z ledna 2015 bylo zadání pro Evropskou komisi. Proto lze očekávat, 
že bude toto téma pro Radu aktuálním úkolem. Vzhledem k jeho pracovní a personální 
náročnosti, je nezbytné začít s jeho přípravou co nejdříve. 

ŘECKÁ MENŠINA  

Prezentací menšin v médiích, ochranou práv menšin, kulturním a jazykovým rozvojem, 
multikulturním vzděláváním majoritní společnosti za pomoci menšin, rolí menšin 
v bezpečnosti ČR v souvislosti s politikou a mezinárodními vztahy, zabezpečení 
rovnocenného přístupu státu ke všem menšinám. 

SLOVENSKÁ MENŠINA  

1) Prístupom národnostných menšín k médiám – televízia, rozhlas. 
2) Novým vymedzením pojmu národnostná menšina, ktoré sa ukazuje byť podstatné i voči rôznym 
skupinám migrantov, ale je tiež podstatné pre fungovanie už zažitých spolkov a ich činnosť.  
3) Od tohto vymedzenia sa potom odvíjajú ďalšie dôležité veci napr. financovanie kultúrnych 
a vzdelávacích projektov, periodík atd.  
4) Priority v grantových oblastiach. 
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SRBSKÁ MENŠINA 

Neuvádí. 

VIETNAMSKÁ MENŠINA 

• Lépe informovat komunitu o jejich právech i povinnostech. 
• Zjednodušit postup pro případné vyřizování dotací. 
• Revize metodiky uznání nákladů např. v programu „programu podpory kulturních aktivit 

národnostních menšin“ Ministerstva kultury ČR. Např. pro folklórní a taneční skupiny je 
nejdůležitější podporou zajištění krojů. Ve Vietnamu je mnoho etnik a každé etnikum má 
své specifické kostýmy. 

• Navrhuje zvážit možnosti podpory online prezentací. Je toho názoru, že představují 
levnější a efektivnější způsob šíření informací nežli prostřednictvím tištěných časopisů. 

• Vymyslet a zorganizovat kontinuální aktivity, prostřednictvím kterých by se zapojilo co 
nejvíce členů vietnamské menšiny do většinové společnosti. Integrujeme každodenní 
prací, běžným životem a dalšími zájmy jako jsou kultura, sport, umění, atd. Bez 
komunikace a pravidelnosti to nejde. 

• Využití kapacity národnostních menšin pro rozvoj vztahů se zeměmi, odkud pocházejí. 
• Ochrana vietnamského jazyka a rozvíjení výuky vietnamštiny pro děti, žáky a studenty. 

- Jaké jsou Vaše zkušenosti s implementací Charty? 

BĚLORUSKÁ MENŠINA 

Nejsou.  

BULHARSKÁ MENŠINA 

Podle svých možností pracuje spolek Zaedno na implementaci Charty. Projekt, který ji 
podporuje, je Kamarádi, vzdělávací aktivity pro děti a mládež z národnostních menšin. Pokouší 
se usnesení dokumentu popularizovat a to hlavně mezi širokou veřejností, dětmi a mládeží. 

CHORVATSKÁ MENŠINA 

Na svém zasedání 10. listopadu 2014 projednala Rada možnosti zahrnout chorvatštinu pod 
ochranu Charty. Této iniciativy si menšina velmi cení, i když vzhledem ke složité situaci 
menšiny je zapotřebí najít konkrétní formy ochrany.  

MAĎARSKÁ MENŠINA 

Tato otázka se maďarské menšiny netýká, menšina v českých zemích je tradiční, konsolidovaná.  

NĚMECKÁ MENŠINA  

SN ani KSONN v roce 2014 nepodala žádost o projekt v programu podpory implementace 
Charty. U KSONN z důvodu časového zaneprázdnění kvalifikovaných lektorů. Trvá však 
zájem českých pracovníků německých firem a českých přátel KSONN o konverzační výuku 
němčiny. Naopak nabídka finanční dotace projektům na ZŠ, s využitím místních učitelů, se v 
Karlovarském kraji nesetkala s žádnou odezvou. Výjimkou jsou čtyři žáci, kteří navštěvují 
kurs němčiny na Střední integrované škole v Nejdku.  

Na užívání německých názvů v označení obcí, sídelních částí, ulic, významných budov apod. 
není jednotný názor. Pravděpodobně by vzbudilo kontroverze. V některých „měkčích“ 
projektech (např. naučná stezka Rotavské varhany otevřená v roce 2014) však byla původní 
německá jména ponechána v historickém kontextu v plném rozsahu, stejně jako česká jména. 



 
  

55

Z praktické zkušenosti vyplývá, že pokud česká nebo (sudeto)německá strana v publikacích 
netrvá ostentativně na užívání pouze jediného jazyka, pak nevzniká žádný problém. 

POLSKÁ MENŠINA 
Polská menšina využívá financování související s implementací Charty v oblasti 
vícejazyčných názvů a označení a popularizace polského jazyka. 
V této oblasti je závažnou záležitostí názvosloví a úřední pojmenování polských základních 
škol, kdy zřizovatel nebere na vědomí, že škola má mít také polský název. Z hlediska 
registrace polských škol tak názvy nejsou jednotné a v každém rejstříku se vyskytuje jiný 
název stejné školy. V dnešní době přece existují názvy škol s přídavným jménem např. 
španělská, německá, americká apod. Z tohoto důvodu nechápeme, proč jsou polské školy 
v tomto směru diskriminované a je jím upírán název „polská“. 
Je nutné, aby věrohodnost informací, které zpracovávají do Zprávy úředníci v obcích, byla 
odsouhlasena místním Výborem. 
Článek 10.2. b Charty: v rámci implementace je nutné novelizovat zákon o kronikách obcí 
č. 132/2006 Sb., tak, aby v obcích, jež dosahují 10 % menšinové populace, bylo možné 
provádět zápisy dvojjazyčně. 

ROMSKÁ MENŠINA 
Zkušenosti jsou neuspokojivé, jelikož nejsou vytvářeny žádné regionální přístupy 
k menšinovým jazykům. Ani romská menšina nedostává prostor na ZŠ, jelikož je minimální 
počet asistentů pedagogů v národnostním jazyce. Proto by autor textu požadoval vyšší 
vstřícnost regionů k menšinovým jazykům.154 

RUSÍNSKÁ MENŠINA  
Nehodnotí.  

RUSKÁ MENŠINA  
Charta se v ČR netýká ruského jazyka. 

ŘECKÁ MENŠINA  
Řečtina nepatří pod ochranu části III. Charty. Představitelé řecké menšiny velmi pozitivně 
vnímají výuku novořeckého jazyka jak na Masarykově univerzitě v Brně, tak i na Karlově 
univerzitě v Praze. 

SLOVENSKÁ MENŠINA  
Mnohí majú pocit, že záväzky z toho plynúce nie sú brané dosť vážne a že hlavne v oblasti 
prístupu národnostných menšín – osobitne slovenskej menšiny k médiám je od slov k ich 
naplneniu veľmi ďaleko. Ale podľa posledných jednaní na Rade máme pocit, že sa veci hýbu 
správnym smerom. 

SRBSKÁ MENŠINA 
Neuvádí.  

VIETNAMSKÁ MENŠINA 
Nejsou.

                                                 
154 Pozn. předkl. - Není v silách státní správy ani samosprávy zajistit pedagogy, kteří by byli schopni učit v romštině. 



VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 
 

USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 15. června 2015 č. 475 

ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2014 

V l á d a 

I. b e r e  n a  věd o m í  Zprávu o situaci národnostních menšin v České republice 
za rok 2014 (dále jen „Zpráva“), obsaženou v části III materiálu č.j. 693/15; 

I I .  u k l á d á  ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, předsedovi 
Rady vlády pro národnostní menšiny zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve 
Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí; 

I I I .  d o p o r u ču j e  hejtmanům krajů, primátorům statutárních měst, starostům obcí 
s pověřenými obecními úřady a obcí, v nichž byl zřízen Výbor pro národnostní 
menšiny, zajistit systémové poskytování účelových dotací z veřejných financí na 
aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků 
romské komunity, ve smyslu nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví 
podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity 
příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské 
komunity, ve znění pozdějších předpisů. 

Provede: 
ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, 
a předseda Rady vlády pro národnostní menšiny, 

Na vědomí: 
hejtmani, 
primátoři statutárních měst, 
 

 předseda vlády 
 Mgr. Bohuslav Sobotka, v.r. 

  

 


