Úřad vlády České republiky
Odbor lidských práv a ochrany menšin
Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny
V Praze dne 29. dubna 2016

Zápis z jednání Rady vlády pro národnostní menšiny
dne 26. dubna 2016
Jednání se uskutečnilo v úterý 26. dubna 2016 (10:00 – 11:45 hod.) v jednacím sále Úřadu vlády
České republiky (adresa: Strakova akademie, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1).
Přítomní členové Rady: MgA. Světlana Lazarová (bulharská menšina), Mgr. Lenka Kopřivová
(chorvatská menšina), Ing. Béla Szaló (maďarská menšina), Mgr. Martin Dzingel (místopředseda
Rady; německá menšina), RNDr. Petr Rojík, Ph.D. (německá menšina), PaeDr. Evžen Delong, Mgr.
Dariusz Branny (polská menšina), Štefan Tišer, Bc. Ivona Parčiová (romská menšina), Ing. Alexej
N. Kelin (ruská menšina), Bc. Adriano Mandilas (řecká menšina), Ing. Jaroslav Miňo, Naděžda
Vokušová (slovenská menšina), RNDr. Huu Uyen Pham, CSc. (vietnamská menšina), Mgr. Petr
Jäger, Ph.D. (náměstek, ministerstvo spravedlnosti), Mgr. David Vávra (kancelář Veřejného
ochránce práv), Mgr. Miroslava Sobková (Svaz měst a obcí), Josef Stojka (olašská komunita, stálý
host v Radě).
Hosté: JUDr. Václav Henych, JUDr. Jitka Morávková (ministerstvo vnitra), PhDr. Václav Appl,
JUDr. Blanka Bartíková (ministerstvo kultury), Ing. Hana Krýzová (ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy), Bc. Jitka Modlitbová (ministerstvo práce a sociálních věcí), Ing. Tereza Krupová
(ministerstvo spravedlnosti), Mgr. Kateřina Studecká (úřad vlády, sekce pro lidská práva), JUDr.
René Petráš (Právnická fakulta UK v Praze), Dana Gínová (romská menšina).
Omluvení členové: Mgr. Jiří Dienstbier (předseda Rady, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti
a legislativu), Mgr. Martina Štěpánková (místopředsedkyně, náměstkyně pro řízení sekce lidských
práv), JUDr. Kateřina Kalistová (náměstkyně pro řízení sekce živého umění; ministerstvo kultury),
Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová (náměstkyně pro sociální a rodinnou politiku; ministerstvo práce
a sociálních věcí), Mgr. Václav Pícl (náměstek pro řízení sekce vzdělávání, ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy), Mgr. Jana Vildumetzová (náměstkyně pro veřejnou správu a legislativu;
ministerstvo vnitra), Bc. Stanislav Daniel (Asociace krajů ČR), PhDr. Vít Dovalil, PhD. (Ústav
germánských studií FF UK v Praze), Živojin Vukadinovič (srbská menšina), Dagmar Březinová
(rusínská menšina).
Úřad vlády ČR: RNDr. Milan Pospíšil (tajemník Rady), PhDr. Renata Weinerová, CSc., Martin
Martínek, M.A., PhDr. Mgr. Andrea Baršová, Bc. Hana Vitovská, Bc. Jiří Svěrák, Tereza Heková
(stážistka z kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny).
***
Zahájení
Přítomno
17

Celkový počet
31

Usnášeníschopnost
ANO

Jednání vedl místopředseda Rady Martin Dzingel, který dal nejprve hlasovat o návrhu programu.
Program:
1. Výsledky jednání Pracovní skupiny pro problematiku moravské chorvatštiny
2. Informace o situaci ukrajinských imigrantů
3. Změna směrnice a jednacího řádu pro příští rok k dotačnímu výběrovému řízení Úřadu vlády
ČR v Programu podpora implementace Evropské Charty regionálních či menšinových jazyků
4. Neuspokojivý stav německých hrobů na českých hřbitovech
5. Zpráva o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2015, Výroční zpráva o činnosti Rady vlády
pro národnostní menšiny v roce 2015
6. Komentář ke Čtvrtému stanovisku Poradního výboru Rámcové úmluvy o ochraně
národnostních menšin Rady Evropy ohledně České republiky
7. Různé.
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Program jednání byl přijat.
M. Dzingel před zahájením vlastního programu předal slovo M. Pospíšilovi, který přítomné
seznámil s žádostí zástupce ministerstva vnitra o opravu textu zápisu z minulého jednání Rady.
Jde o změnu formulace v úvodu bodu 2 (Informace o situaci ukrajinských imigrantů). V tomto bodu
druhá věta V. Henycha byla zapsána takto „Ministerstvo vnitra se ztotožňuje s myšlenkou
působení dočasné pracovní skupiny k této problematice - náměstek Nováček, jehož sekce má
v této otázce dostatek poznatků i zkušeností, je připraven v této věci spolupracovat.“ Sekretariát
byl požádán o opravu formulace na „Ministerstvo vnitra se ztotožňuje s myšlenkou působení
dočasné pracovní skupiny k této problematice pod Radou vlády pro lidská práva (Problematika
vstupu na území ČR patří do úseku prvního náměstka ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost JUDr.
Ing. Jiřího Nováčka).“ Podle statutu opravu musí odsouhlasit Rada, proto v této věci požádal
o vyjádření hlasováním.
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Návrh byl přijat.
1. Výsledky jednání Pracovní skupiny pro problematiku moravské chorvatštiny
V. Henych informoval o opakovaných jednáních pracovní skupiny, která se odehrávala za účasti
zástupkyně chorvatské menšiny a dvou hlavních zaangažovaných ministerstev, tj. ministerstva
kultury a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pracovní skupina připravila podklad, který
byl s pozvánkou rozeslán všem členům Rady. Upozornil na možnost různých variant řešení
v problematice moravské chorvatštiny. První možností je rozšíření ratifikace Evropské charty
regionálních či menšinových jazyků (dále jen „Charta“); druhou možností je nerozšiřovat ratifikaci
Charty a pouze využívat ustanovení Rámcové úmluvy na ochranu národnostních menšin. Pokud
bude problematika řešena rozšířením ratifikace Charty, tak se nabízejí dvě možnosti: buď rozšířit
ratifikaci Charty o gradišťanskochorvatský spisovný jazyk v části II. Charty, nebo rozšířit ratifikaci
o spisovný chorvatský jazyk s akcentem na podporu gradišťanské jazykové variety chorvatštiny
(také v části II.) Ministerstvo vnitra doporučuje rozšíření Charty o gradišťanskochorvatský spisovný
jazyk v části II., přičemž zohlední stanovisko samotné chorvatské menšiny.
L. Kopřivová přítomným vysvětlila, proč je pro chorvatskou menšinu důležitá ratifikace jejich jazyka
Chartou. O důležitosti zohlednění jazyka moravských Chorvatů v Chartě bylo diskutováno i v rámci
menšiny. Zahrnutí chorvatštiny pod ochranu Charty představuje pro moravské Chorvaty uznání
skutečnosti, že menšina existuje, má svoji historii a práva. K otázce, kterou variantu ochrany pro
chorvatštinu v rámci Charty zvolit, L. Kopřivová uvedla příklady řešení z jiných zemí: např.
Rakousko, které ratifikovalo gradišťanskochorvatskou varietu chorvatštiny, nebo Slovensko, které
ochraňuje standardní chorvatštinu. Na závěr vyslovila stanovisko chorvatské menšiny, která se na
rozdíl od ministerstva vnitra kloní k variantě rozšíření ratifikace Charty o spisovný chorvatský jazyk
s akcentem na podporu gradišťanské jazykové variety chorvatštiny v části II Charty. Návrh
zdůvodnila tím, že ze strany Chorvatska je vyvíjena snaha o obnovení a podporu vztahů
s moravskými Chorvaty, a to i na úrovni standardního jazyka. Zmínila i aktivity moravských
Chorvatů, během kterých propagují chorvatštinu a motivují příslušníky menšiny, aby se učili jak
standardní chorvatštinu, tak i gradišťanskou varietu. V. Henych na závěr podotkl, že se
ministerstvo vnitra přikloní k návrhu zástupkyně chorvatské menšiny. M. Dzingel přečetl návrh
usnesení ve třech variantách, z čehož byl hlasováním podpořen návrh chorvatské menšiny.
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Usnesení č. 172
Rady vlády pro národnostní menšiny
ze dne 26. dubna 2016
k bodu č. 1
Rada svého předsedu pověřuje navrhnout vládě rozšíření ratifikace Evropské charty
regionálních či menšinových jazyků o spisovný chorvatský jazyk s akcentem na podporu
gradišťanské jazykové variety chorvatštiny, tak, že se rozšíří prohlášení České republiky, že
za menšinové jazyky, jimiž se na jejím území hovoří, a vůči kterým bude uplatňovat
ustanovení části II Charty, považuje vedle slovenštiny, polštiny, němčiny a romštiny také
spisovný chorvatský jazyk s akcentem na podporu gradišťanské jazykové variety
chorvatštiny.
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Návrh usnesení byl přijat.
M. Pospíšil upřesnil další postup ve věci ratifikace přijatého usnesení Chartou. Sekretariát připraví
návrh materiálu do vlády, v němž bude vysloven souhlas s rozšířením a připojena příloha
Prohlášení České republiky. Bude-li usnesení vládou schváleno, bude prostřednictvím Stálé mise
ČR v Radě Evropy prohlášení ČR předáno.
2. Informace o situaci ukrajinských imigrantů
J. Studecká, tajemnice Výboru pro práva cizinců, informovala o jeho činnosti. Výbor je poradním
grémiem Rady vlády pro lidská práva v ČR a byl na minulém jednání Rady pověřen projednáním
problematiky ukrajinských imigrantů. Na svém jednání 19. dubna t.r. se Výbor zabýval především
otázkou fungování systému Visapoint. Jako hosté se jednání zúčastnili zástupci ministerstva
zahraničních věcí a zástupci Rady vlády pro národnostní menšiny, konkrétně A. Kelin, B. Rajčinec
a H. Uyen Pham. V rámci debaty padla řada návrhů na zlepšení fungování systému Visapoint
v problematických zemích. Přestože názory ministerstva zahraničních věcí byly stále konzistentní
v tom smyslu, jak byly předneseny na posledním zasedání Rady vlády pro národnostní menšiny (tj.
přesvědčení o regulérním fungování systému Visapoint; problémy jsou pouze ve třech zmiňovaných
zemích, ve kterých existuje převis poptávky nad nabídkou, což je limitováno nedostačující pracovní
kapacitou na zastupitelském úřadu), celkově lze debatu na zasedání Výboru považovat za
konstruktivní. Jedním z návrhů, které na jednání Výboru zazněly, je vytvoření nezávislého
monitoringu situace, pro jehož účely by byla zpřístupněna všechna data Visapointu ohledně
vytíženosti systému apod. Dalším návrhem byla možnost registrace v systému na delší časová
období tak, aby žadatelé zřetelně viděli, že na jejich žádost dojde řada. Vzhledem k mnohovrstevné
problematice Výbor došel k závěru, že bude ustavena dočasná pracovní skupina, která se
problematikou bude zabývat ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí a ministerstvem vnitra.
A. Kelin poděkoval za možnost projednání problematiky imigrantů v rámci Výboru pro práva cizinců
a také uvítal vstřícný postoj ministerstva zahraničních věcí ke spolupráci s renomovanou
dokumentaristkou z BBC, která např. natočila dokument o praní špinavých peněz ruské a ukrajinské
vlády v Londýně. Tato investigativní novinářka je ochotna si sama získat důkazy probíhající korupce
a vše na místě zdokumentovat.
Poté byl tento bod programu uzavřen bez usnesení.
3. Změna směrnice a jednacího řádu pro příští rok k dotačnímu výběrovému řízení Úřadu
vlády ČR v Programu podpora implementace Evropské Charty regionálních či
menšinových jazyků
M. Martínek v úvodu informoval o probíhající elektronizaci dotačních řízení v oblasti lidských práv,
což se samozřejmě týká i Programu podpora implementace Evropské charty regionálních či
menšinových jazyků. Zároveň probíhá aktualizace původního znění směrnice úřadu vlády tak, aby
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mohly být zaznamenány změny v procesu schvalování žádostí v elektronickém systému atd.
V souladu s novou směrnicí budou také pozměněna zvláštní ustanovení a rovněž bude třeba
schválit nový jednací řád komise. Tyto dokumenty budou připraveny ke schválení v červnu t.r.,
a protože pravomocí Rady je schvalování obsahu dotačního programu Charty a v červnu není
plánováno zasedání Rady, požádal M. Martínek členy Rady o souhlas s hlasováním per rollam
v záležitosti aktualizovaných dokumentů k dotačnímu výběrovému řízení Úřadu vlády ČR
v Programu podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.
V červenci t.r. by mělo být dotační řízení k Chartě vyhlášeno podle aktualizovaných dokumentů.
Usnesení č. 173
Rady vlády pro národnostní menšiny
ze dne 26. dubna 2016
k bodu č. 3
Rada souhlasí se způsobem hlasování o Směrnici k dotačnímu programu podpory
implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2017 metodou
per rollam. Souhlasí také se způsobem hlasování per rollam o změně Jednacího řádu
Poradního orgánu pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Podpora
implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.
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Poté byl tento bod programu uzavřen.

4. Neuspokojivý stav německých hrobů na českých hřbitovech
M. Pospíšil prezentoval výsledky jednání a zjištění k danému tématu (viz. příloha 1) a navrhl
projednat zřízení Ad hoc pracovní skupiny k problematice neuspokojivé situace německých hrobů.
V další rozpravě Rada přistoupila na změnu názvu projednávaného bodu a rozhodla se, že se
bude jednat o hrobech všech národnostních menšin na českých hřbitovech. Pracovní skupina
připraví soupis všech hřbitovů (pohřebišť), jichž se případná podpora týká i finanční rozvahu pro
ministerstvo zemědělství, které by i na příští rok mělo vyhlásit dotační program Program 16
Udržování a obnova kulturního dědictví venkova (Podprogram 16. A. Údržba a obnova stávajících
kulturních prvků venkovské krajiny). Ten byl již vyhlášen na tento rok, avšak s uzávěrkou
v polovině března. Kromě toho některé kraje vyhlašují dotační programy, v nichž by se obnova
a údržba hřbitovů/hrobů mohla uplatnit.
Usnesení č. 174
Rady vlády pro národnostní menšiny
ze dne 26. dubna 2016
k bodu č. 4
Rada doporučuje svému předsedovi, aby zřídil dočasnou pracovní skupinu k řešení situace
hrobů národnostních menšin na českých hřbitovech při Radě vlády pro národnostní
menšiny v ČR. Členy pracovní skupiny jsou zástupci Ministerstva kultury, Ministerstva pro
místní rozvoj, Ministerstva financí, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva zemědělství,
Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, zástupci německé a ruské menšiny v Radě,
zástupce židovské komunity, sekretariát Rady a ředitel oblastního muzea v Chomutově.
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A. Kelin dále informoval Radu o tristním stavu hrobů kolem hřbitovní kaple na Olšanském hřbitově.
Kaple byla zapsána jako součást kulturní památky Olšanské hřbitovy, avšak hroby významných
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osobností chráněny nikterak nejsou a tak dochází k jejich zániku a na jejich místě vznikají kýčovité
náhrobky bezvýznamných zbohatlíků, zabírající několik hrobových míst. Jde přitom o významný
historický památník, který má nadnárodní význam a je dokladem Masarykovy „Ruské pomocné
akce“, zorganizované Československou republikou. Hřbitovní správa se od likvidace historicky
cenného pohřebiště distancuje a nechává o osudech hrobů rozhodovat představitele Pravoslavné
církve. O řadu historicky cenných hrobů pečuje, podle svých možností, organizace Ruská tradice.
Např. hradí poplatky za 25 hrobových míst a brigádně o tyto hroby pečuje. Nemůže však zabránit
pokračování celkové devastace historicky cenného pohřebiště.
A. Kelin vypracoval podrobnou zprávu k návrhu památkové ochrany nekropole na Olšanech, která je
součástí zápisu z Rady jako příloha 2. Jde především o rozšíření statusu národní kulturní památky
hřbitovní kaple na další čtyři oddělení pohřebiště, kterých se to týká. Díky tomu by se např. nemuselo
za zmíněná hrobová místa platit. A. Kelin by uvítal, kdyby samo ministerstvo kultury přišlo s návrhem
ochrany nekropole na Olšanech, aktivisté z ruské menšiny by na návrhu rádi spolupracovali. Ruská
menšina nedávno vydala knihu Olšany - metropole ruské emigrace, která vyšla česky i rusky.
M. Pospíšil přislíbil v této věci zorganizovat setkání zástupců ruské menšiny s příslušnými
pracovníky z ministerstva kultury, případně i z Magistrátu hl. m. Prahy.
Poté byl tento bod programu uzavřen.
5. Zpráva o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2015, Výroční zpráva o činnosti
Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2015
M. Dzingel informoval Radu o konečné verzi Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok
2015. Zpráva byla připravena obvyklým způsobem sekretariátem a je připravena k projednání
Radou, poté má být do 31. května předložena vládě. Text Zprávy byl rozeslán dne 7. dubna spolu
s pozvánkou. M. Pospíšil uvedl, že z požadovaných podkladů sekretariát obdržel všechny od obcí,
statutárních měst i krajů, všech resortů a všech národnostních menšin. Ze Zprávy nevyplývá, že by
návrh usnesení vlády měl obsahovat nějaký specifický úkol, snad jen možná otázku chorvatštiny
(viz bod 1). Vzhledem k tomu, že k závěrům stran chorvatštiny se došlo až v letošním roce, není
nezbytné do návrhu usnesení toto včleňovat, ale připravit samostatný materiál pro vládu ve
II. pololetí. V. Henych v rozpravě upozornil na formální připomínky ke Zprávě, které zašle do
sekretariátu elektronickou formou k případnému využití. 1
Usnesení č. 175
Rady vlády pro národnostní menšiny
ze dne 26. dubna 2016
k bodu č. 5
Rada doporučuje svému předsedovi, aby po zapracování připomínek vzešlých na tomto
jednání a po vypořádání meziresortního připomínkového řízení předložil vládě k projednání
návrh Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2015.
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Návrh usnesení byl přijat.
M. Dzingel dále představil Výroční zprávu o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok
2015, která byla také připravena obvyklým způsobem sekretariátem a je připravena k projednání
Radou, poté má být do 31. května předložena vládě. Text byl rozeslán dne 7. dubna spolu
s pozvánkou. M. Pospíšil připomněl, že tento dokument ještě není v úplné podobě, protože
ekonomická data, která jsou každoročně zveřejňována v závěru výroční zprávy, zatím nejsou
k dispozici – před předložením dokumentu vládě budou doplněna. Do rozpravy se nikdo
nepřihlásil.
1

Připomínky byly zapracovány, rovněž tak i připomínky řecké menšiny.
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Usnesení č. 176
Rady vlády pro národnostní menšiny
ze dne 26. dubna 2016
k bodu č. 5
Rada doporučuje svému předsedovi, aby po zapracování připomínek přednesených na
jednání Rady předložil Výroční zprávu o činnosti Rady za rok 2015 na jednání vlády jako
informaci členům vlády.
ZDRŽEL SE
0

ANO
17

PROTI
0

Návrh usnesení byl přijat. Poté byl tento bod programu uzavřen.
6. Komentář ke Čtvrtému stanovisku Poradního výboru Rámcové úmluvy o ochraně
národnostních menšin Rady Evropy ohledně České republiky
M. Pospíšil konstatoval, že dokument byl rovněž připraven sekretariátem na základě podkladů
zaslaných resorty, kanceláří Veřejné ochránkyně práv, kanceláří Rady vlády pro záležitosti romské
menšiny a z vlastních zdrojů. Je připraven k projednání Radou, poté má být do 31. května
předložen vládě a k 8. červnu již přeložený dokument má být postoupen Radě Evropy. Text byl
také rozeslán dne 7. dubna spolu s pozvánkou. V. Henych v rozpravě upozornil na formální
připomínky ke Komentáři, které zašle do sekretariátu elektronickou formou k případnému využití.
Usnesení č. 177
Rady vlády pro národnostní menšiny
ze dne 26. dubna 2016
k bodu č. 6
Rada doporučuje svému předsedovi, aby po zapracování připomínek přednesených na
jednání Rady předložil Komentář ke čtvrtému stanovisku Poradního výboru Rámcové
úmluvy o ochraně národnostních menšin Rady Evropy ohledně České republiky
k projednání vládě.
Poté byl tento bod programu uzavřen.

7. Různé
○

Jmenování německého zástupce do Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy

M. Pospíšil informoval o žádosti zástupců německé menšiny, kteří požadují výměnu svého
zástupce v uvedeném Výboru, a to ze zdravotních důvodů. Za novou členku výboru navrhují Irenu
Novákovou. P. Rojík upřesnil, že věc aktuálně ještě není definitivně vyřešena, proto německá
menšina požádala o odklad hlasování v této věci. S odkladem byl vysloven souhlas.
○

Informace o fotbalovém utkání teamu MZV Švýcarské konfederace a jedenáctky Roma Děčín

M. Dzingel pozval všechny členy Rady na zdvořilostní fotbalové utkání mezi teamy MZV Švýcarské
konfederace a TJ Roma Děčín, které se koná v sobotu 30. dubna 2016 odpoledne od 16:00 hod.
○

Informace o aktuálním stavu přípravy programu ČT o národnostních menšinách

Š. Tišer požádal o podání informace v této věci. M. Pospíšil sdělil, že kontaktoval členku Pracovní
skupiny pro národnostně menšinové vysílání, Martu Růžičkovou. Ta písemně sdělila, že bohužel
nebyla informována o výrobním úkolu menšinového magazínu. S programem se počítá od příštího
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roku, ale zatím ve výrobním plánu není. M. Pospíšil proto navrhnul, aby v polovině t.r. byl odeslán
programovému řediteli ČT Fridrichovi dopis s dotazem na plánované menšinové vysílání;
popřípadě bude pozván na jednání Pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání.
○

Pozvánka na mezinárodní festival Praha srdce národů

J. Miňo informoval o konání 18. ročníku mezinárodního festivalu Praha srdce národů, který se
bude konat ve dnech 26. – 29. května t.r. Doposud se k účasti na festivalu přihlásilo 25 souborů
z celého světa, včetně České a Slovenské republiky. Všichni členové Rady jsou na akci srdečně
zváni, pozvánka bude rozeslána elektronicky.
○

Dotaz na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

E. Delong vznesl dotaz ohledně plánovaných změn financování menšinového školství již na
předchozím jednání Rady. Bývalý člen Rady za resort školství J. Fidrmuc slíbil, že na dalším
jednání Rady poskytne k tématu více informací písemnou formou, avšak E. Delong žádný
informační materiál doposud neobdržel a proto na Radě požádal zástupce odpovědného resortu
o urychlenou informaci v této věci. Nemusí jít o oficiální stanovisko, jde o základní informaci. O věc
se zajímá jak velvyslankyně Polské republiky v ČR, tak i polská paní premiérka. M. Pospíšil
upozornil na komentář bývalého náměstka J. Fidrmuce na minulém jednání Rady (viz zápis a
záznam z jednání Rady dne 22. února 2016), ve kterém ujistil, že nepůjde v otázce financování
menšinového školství o posun k horšímu. Přislíbil, že dotaz bude předán novému členu Rady za
ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, náměstkovi pro řízení sekce vzdělávání V. Píclovi.
Dále informoval o volebním sjezdu Kongresu Poláků, na kterém byl jmenován jeho nový předseda
Mariusz Wałach.
○

Pozvání na Miss Gypsy 2016 v Ostravě

J. Stojka pozval členy Rady na akce Miss Gypsy 2016, která se bude konat v Ostravě 1. října t.r.,
ve výročí rasově motivovaného útoku a popálení Natálky Kudrikové. Požádal zástupce menšin,
zda by se akce mohli zúčastnit jako členové poroty. Zároveň jde o navázání spolupráce s ostatními
národnostními menšinami – již v předvečer akce v pátek 30. září t.r. se v Ostravě uskuteční kulatý
stůl se zástupci menšin, s cílem upevnění spolupráce národnostních menšin v kraji.
M. Dzingel následně jednání Rady ukončil.
Příští jednání Rady se bude konat v září 2016. Termín bude s časovým předstihem upřesněn.

Mgr. Martin Dzingel, v.r.
místopředseda Rady vlády pro národnostní menšiny

Přílohy
1. K neuspokojivému stavu německých hrobů na českých hřbitovech (prezentace)
2. Památková ochrana nekropole na Olšanech (ruská menšina)
Zpracovali R. Weinerová a M. Pospíšil
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