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1. Úvod 

 

1.1  Úvodní slovo ředitele Domu národnostních menšin 
  

Vážení přátelé Domu národnostních menšin, 

   

na práci ředitele malé organizace, jako je ta naše, je krásné to, že ani v roce 2015 nebyly 

žádné dva dny úplně stejné, byť některé danosti samozřejmě měly. Pracovní den začíná ráno 

většinou kontrolou pošty, pak se řeší operativní věci, nedodělané resty z minulých dní, 

provozní záležitosti týkající se budovy, následují schůzky, vyřizování telefonátů, komunikace 

s magistrátem a spolky našich národnostních menšin či organizace a zajištění blížících se 

akcí. Protože je důležité, aby člověk nepropadl plně provozní „slepotě“, je zapotřebí část dne 

či týdne vyhradil i na přemýšlení o budoucnosti, o vizích a cílech, o tom, co bude za rok, za 

dva či tři. Zamýšlení nad tím, co a jak chceme dosáhnout a jestli všichni rozumí našim vizím 

a cítí se s nimi stotožněni. Každá úspěšná společnost má svou vizi, tou je sdílenou představu o 

tom, co, jak a proč chceme dosáhnout,  čím se chceme v horizontu několika let stát.  

   

Vedení neziskové organizace je vpravdě baťovská škola práce, nikdo neurčuje, v kolik máte 

do kanceláře dorazit, jak si práci rozdělit a co všechno stihnout před návratem domů. Nikdo 

nekontroluje a nehodnotí kvalitu práce, kterou odvádíte. Přesto leží plná zodpovědnost za 

každé jedno rozhodnutí pouze na vás. Každý byť nejmenší problém přistane na Vašem stole a 

pokud  ho nebudete řešit, vypadne na vás jednou jako kostlivec, až doroste do pořádných 

rozměrů v ten nejméně očekávaný okamžik. Občas se v noci budíte, jestli budete mít 

v rozpočtu dostatek peněz na všechny naplánované akce, nebo se neporouchá myčka, jestli 

z galerie nezmizí drahý vystavený obraz či se nezasekne výtah s návštěvníkem v mezipatře. 

Myslíte na to,  jestli jste na nic nezapomněli, vyřídili všechno v zákonných lhůtách, vyjde 

alespoň část podaných grantů či se podaří více vydělat na nájmu a ušetřit na energiích a 

provozu. Přesto je to krásná práce, rozhodnutí jsou často rychle vidět, usilovná aktivita přináší 

viditelné výsledky mnohem rychleji než ve velké nadnárodní korporaci a nezanedbatelný klad 
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jsou i bezprostřední lidské vztahy. Přesto nás s velkými mezinárodními společnostmi, když už 

jsem je zmínil, paradoxně něco i spojuje. Jedná se o respekt k jiným kulturám, národům a 

náboženstvím, otevřenost světu a změnám, pozitivní myšlení a tolerance k odlišnostem.      

 

K pracovnímu dni, ať už to je středa nebo sobota, patří nerozlučně i jedna výhoda. Tím je 

možnost účastnit se té nepřeberné škály kulturních a  společenských akcí, které se konají 

nejen u nás v Domě. To jsou ty příjemné podvečery a večery, kdy člověk sjede z kanceláře ve 

čtvrtém patře výtahem dolů a vstoupí do galerie, sálu či kavárny, kde právě začíná koncert, 

divadlo či křest knížky. Pak stačí jen tiše proklouznout do zadní řady a nepozorovaně zabrat 

jedno z posledních volných míst, přivřít oči, zaposlouchat se do slov či tónů, vnímat 

atmosféru večera i to, jak se z hlavy po celém dni postupně odplavují problémy a stres a 

rozhostí se ticho a klid. To se pak přenášíte do úplně jiného světa a intenzivně myslíte jen na 

to, jak moc svou práci i všechny lidi kolem máte rádi. Přeji Vám příjemné čtení výroční 

zprávy za rok 2015. 

 

Mgr. Jakub Štědroň  

Ředitel Domu národnostních menšin, o.p.s.  

 

 

1.2  Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin  

 
             

Vážení čtenáři,  

rok 2015 je již půl roku za námi a my se tak můžeme ohlédnout s dostatečným odstupem. 

Jaký tedy byl? Jedním slovem úspěšný a dvěma slovy úspěšný ale náročný, protože úspěch je 

vždy odpracovaný.  Z ekonomického hlediska Dům pod svým současným vedením již pátý 

rok snižuje schodek, rozumně šetří, redukuje náklady a to i ty personální a míří k 

vyrovnanému hospodaření, snižuje svou závislost na grantech Hl. města Prahy a naopak 

zvyšuje soběstačnost ze své vlastní ekonomické činnosti i z jiných grantových zdrojů jako 

MŠMT či MČ Prahy 4.   

Naproti tomu jsme rádi, že DNM díky řediteli a části spolkům prezentujících NM zvyšují 

svoji aktivitu na vlastních akcích a projektech, ve kterých je DNM zapojen. Jedná se zejména 

o akce organizované Domem národnostních menšin, ale také jinými organizacemi, kde se 

Dům a spolky jen účastní.  



5 
 

Z hlediska programového dochází i nadále k „otevírání“ instituce veřejnosti, koná se více 

akcí, více organizací i více lidí se zapojuje do většího množství programů, Dům 

národnostních menšin se zviditelňuje, stává se známějším a užitečnějším. Kdo ho znal před 

pěti šesti lety, již by nepoznal. Loni se též Dům poprvé zapojil do akce Zažít město jinak. 

Naše lokalita byla Michle a celá akce, jinak logisticky i organizačně nesmírně náročná, s 

desítkami zapojených organizací a stovkami účinkujících, byla hodnocena veřejností tak 

pozitivně, že nikdo nepochybuje, že se bude opakovat i v letošním roce. A tak se nám tu rodí 

vedle Muzejní noci, stánku na veletrhu Svět knihy či Barevné 9./Etnofestu a jiných akcí další 

tradice. A když k tomu připočteme filipínské Vánoce, africký silvestr či oslavy vietnamského 

nového lunárního roku, mohu s uspokojením konstatovat, že se u nás ve Vocelově ulici č. 3 

necítí dobře pouze národnostní menšiny, ale bez přehánění celý svět.   

 

           

Bc. Radek Juriš  

předseda Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Základní údaje o organizaci a její organizační 

struktura, poslání společnosti 

 

2.1. Základní údaje o organizaci 

 

Název organizace: Dům národnostních menšin, o.p.s. 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

IČ: 285 16 346 

Adresa organizace: Vocelova 602/3, Praha 2, PSČ 120 00 

Ředitel společnosti a statutární zástupce: Mgr. Jakub Štědroň 

Telefon: 221 419 801, Mob.: 725 479 709, Fax: 221 419 841 

E-mail: info@dnm-praha.eumailto:info@dnm-praha.eu 

mailto:info@dnm-praha.eu
mailto:info@dnm-praha.eu
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URL: www.dnm-praha.euhttp://www.dnm-praha.eu/ 

Číslo účtu bankovního spojení, č. ú. 2010180008/6000, PPF banka a.s., Praha 6, 

Evropská 2690/17, PSČ 160 41, Česká republika 

Zakladatel: Magistrát hlavního města Praha 

Adresa zakladatele: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 

Datum založení o.p.s.: 18. 9. 2008 usn. ZHMP č. 19/76 

Změny v Obchodním rejstříku v roce 2015: ne 

 
  

 

 

2. 2. Orgány společnosti a organizační struktura společnosti 

V průběhu roku 2015 nedošlo ke změnám v obsazení orgánů společnosti.  

 

 

Orgány společnosti k 31. 12. 2015 

 

a. Správní rada 

Bc. Radek Juriš, předseda (20. 6. 2011- doposud) 

Viktoria Králová (1.9.2012 – doposud) 

Bc. Jan Marhoul (20. 6. 2011 - doposud) 

 

b. Dozorčí rada 

Mgr. Helena Poche (18. 3. 2011- doposud) 

Ing. Bohdan Rajčinec (20. 6. 2011- doposud) 

PhDr. Zdeněk Uherek (22. 1. 2012 – doposud) 

 

c. Ředitel 

Mgr. Jakub Štědroň, ředitel (1. 9. 2011 - doposud) 

 

DNM zaměstnával na počátku roku 2015 dva zaměstnance pro činnost DNM, a to ředitele a 

jeho zástupce. K 1. březnu 2015 pak došlo ke zrušení pozice zástupce ředitele na základě 

rozhodnutí o organizační změně za účelem snížení mzdových nákladů. 

Ostatní činnosti důležité pro chod organizace byly zajišťovány externisty. Patřily mezi 

ně služby informačních technologií a správa webu, vedení knihovny, finanční a mzdové 

účetnictví, audit či práce spojená s technickým zajištěním a ozvučením konkrétních akcí.  

Denní chod recepce, noční ostrahu, údržbu a úklid objektu zajišťují pracovníci správce 

objektu Centra, a. s. 

 

 

 

http://www.dnm-praha.eu/
http://www.dnm-praha.eu/
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2. 3. Poslání společnosti 

Společnost je založena za účelem poskytování komplexních obecně prospěšných 

služeb v oblasti ochrany práv a podpory národnostních menšin na území hl. m. Prahy. Obecně 

prospěšné služby společnosti slouží především k podpoře a rozvoji kulturních, společenských, 

publikačních a vzdělávacích aktivit jednotlivých národnostních menšin a jejich sdružení.  

Dům národnostních menšin vznikl ve své stávající podobě 19. ledna 2009 vyčleněním 

z příspěvkové organizace hl. m. Prahy s názvem Centrum sociálních služeb Praha, a 

následnou transformací do podoby obecně prospěšné společnosti. Během uplynulého tříletého 

období se navázaly nové smluvní vztahy a nastavila pravidla fungování Domu národnostních 

menšin ve vztahu k jednotlivým sdružením národnostních menšin sídlících v DNM. Průběžně 

se také realizovaly projekty financované z grantů v rámci Celoměstského programu podpory 

aktivit národnostních menšin na území HMP. DNM byl zamýšlen jako místo, které má sloužit 

zejména potřebám občanských sdružení národnostních menšin, ale též vládních, 

municipálních i nevládních organizací i dalších subjektů zabývajících se problematikou 

národnostních menšin. Jeho primárním cílem je naplňování společenských, kulturních a 

vzdělávacích potřeb národnostních menšin. Zároveň ale platí, že většina akcí je přístupná též 

pro zájemce z řad veřejnosti tak, aby se Dům stával též místem setkávání, poznávaní a 

dialogu mezi co nejširší vrstvou menšinové i majoritní populace. Velký důraz je kladen též na 

kulturní a vzdělávací aktivity pro děti a mládež jako efektivní a účinnou prevenci proti 

xenofobii a rasismu.  

 

3.  DNM a národnostní menšiny  

 

3.1.  Národnostní menšiny v DNM 

V budově  DNM, o.p.s. sídlily ke konci roku 2015 sdružení celkem 12 národnostních 

menšin. Jednotlivé organizace národnostních menšin administrativní zázemí sdílejí 

individuálně, a to dle Dohody o užívání kanceláří v různém počtu zúčastněných sdružení. 

V DNM jsou v současné době zastoupeny tyto menšiny: bulharská, maďarská, německá, 

polská, romská, rusínská, ruská, řecká, slovenská, ukrajinská, srbská a vietnamská. Nadále 

trvá zájem též o zprovoznění kanceláře chorvatské a běloruské menšiny.  

Na konci roku 2015 dosahoval počet kanceláři, které využívaly národnostně-

menšinové organizace, celkem počtu 23. Místnosti byly rozděleny mezi jednotlivé 

národnostní menšiny tak, že každá menšina měla přiděleny dvě kanceláře a menšina 

slovenská, jež má z historických důvodů nejsilnější zastoupení, pak obývala kanceláře tři. 

Srbská a vietnamská menšina pak měly přiděleny po jedné kanceláři.    

 

  

 

4. Kulturně osvětová činnost a programová 

náplň DNM v roce 2015 

 

4. 1. Vzdělávací a osvětové aktivity (v) DNM 
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I ve školním roce 2014/2015 pokračovaly přednášky pro žáky 1. a 2. stupně základních škol 

pořádané na základě vzájemné spolupráce organizace RomPraha, Domu národnostních 

menšin o.p.s., Krajského ředitelství Policie HMP (styčného důstojníka pro národnostní 

menšiny) a Magistrátu hl. m. Prahy. Přednášky byly zaměřené na vzájemné poznání, výchovu 

k toleranci, předcházení násilí mezi dětmi a mládeží, ochranu vlastní bezpečnosti, a prevenci 

proti rasismu a xenofobii. Přednáškového cyklu Bezpečnost v ulicích se účastnily zejména 

tyto školní instituce; ZŠ Kořenovského Praha 5, ZŠ Pod Radnicí Praha 5, ZŠ Grafická Praha 

5, ZŠ Ortenovo nám. Praha 7, ZŠ Havlíčkovo nám. Praha 3, Mezinárodní gymnázium 

Weberova Praha 5, SPŠ Moravská Praha 2. Na tuto sérii přednášek pak navázal projekt 

Komplexní poradenství romským rodinám a vedení romských rodin, jehož cílem bylo zvýšit 

zapojení romských dětí do institucionalizované předškolní přípravy a vést rodiny k pravidelné 

práci s dětmi předškolního věku pro bezproblémový přechod do prostředí základní školy. 

Důraz byl kladen též na pomoc při vyhledávání volných míst v mateřských školách a v jiných 

institucích poskytujících pravidelnou a systematickou předškolní přípravu. Dalšími projekty 

pak byly akce pro neorganizované děti a mládež spojené s volnočasovými aktivitami.  

Realizátory projektů byla zastřešující romská organizace RomPraha a financovány byly 

Magistrátem hl. města Prahy. V roce 2015 byla v DNM byla aktivní i organizace Romea.cz, 

která se specializovala na rekvalifikační kurzy a pracovní poradenství.   

DNM se účastnil též jubilejního 20. ročníku veletrhu Svět knihy, kde byl zastoupen vlastním 

stánkem s prezentací časopisů a knižní produkce z nabídky jednotlivých spolků NM a byl též 

zapojen do doprovodného programu. V listopadu 2015 se DNM a v něm zastoupené menšiny 

spolu s Etnologickým ústavem Akademie věd ČR a hl. městem Prahou aktivně  podílely na 

Mezinárodní konferenci a setkání národnostních menšin, které se tento rok konalo již potřetí v 

Clamm- Gallasově paláci a Rezidenci primátora v Městské knihovně. Hlavními organizátory 

konference jsou Etnologický ústav AV ČR, HMP a DNM). 

 

DNM poskytoval i v tomto roce materiálně-technické zázemí pro zkoušky divadelních, 

tanečních a pěveckých souborů národnostních menšin. Ve společenském sále DNM 

pravidelně zkoušely zejména tyto soubory: taneční soubor Zaedno (bulharská NM), Akropolis 

(řecká NM), Nyitnikék (maďarská NM), divadlo trAktor (polská NM), pěvecký sbor (rusínská 

NM), divadlo Krásný sarafán (ruská NM), dětský taneční soubor (řecká NM),  dětské tance 

(ukrajinská NM). Za místo svých pravidelných setkání zvolilo DNM i občanské sdružení 

polských maminek Trampolína, dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská 

NM), každé úterý večer se navíc v prostoru galerie v roce 2015 pořádaly i kurzy jógy. Mezi 

pravidelné akce byla i sobotní bulharská škola v prostorách galerie v přízemí a zasedací 

místnosti vedle knihovny ve 4. patře. 

 

4. 2. Otevření knihovny a vzdělávacího centra 

V březnu roku 2014 byla po delších přípravách slavnostně otevřena Knihovna a 

vzdělávací centrum DNM. Místo v současné době slouží jako veřejná odborná prezenční 

knihovna se specializací primárně na problematiku národnostních menšin, integraci, lidská 

práva a jiné. Knihovna plní zároveň funkci odborného pracoviště poskytujícího informační 

zázemí zaměstnancům i návštěvníků DNM.  

K 31.12.2015 měla knihovna celkem zkatalogizováno 2421  knihovních jednotek. Její fond 

tvoří zejména knihy, ale též časopisy, sborníky, cd a dvd nosiče i jiné. Na nákup knihovního 
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fondu bylo v roce 2015 vynaloženo celkem přes 15 tis. Kč a s nákupem literatury se počítá i 

v rozpočtu na rok 2016.  Velkou část přírůstku tvoří též dary od jednotlivců i jiných 

organizací. Celkový a pravidelně aktualizovaný položkový seznam knižního fondu je v tištěné 

podobě k dispozici v prostoru knihovny a též ve vstupním foyer u nástěnky, v elektronické 

podobě pak na webových stránkách DNM. Knihovna využívá služeb knihovního systému 

Clavius. 

Knihovna DNM je zapojená do meziknihovnické výměny (možnost darů, výměn, 

meziknihovní výpůjční služby atd.). Pracovnice knihovny Ing. Eva Poddaná se aktivně 

zapojuje do akcí s knihovnickou tématikou (školení, semináře, konference). V prostoru 

knihovny se též uskutečnilo knihovnické setkání regionálního výboru SKIP SČ. Součástí 

knihovny je i zasedací místnost vybavená stolním počítačem s internetem přístupným pro 

návštěvníky. V celém prostoru je prostřednictvím wifi volně přístupný internet.  Vzdělávací 

centrum i knihovna jsou otevřeny každý všední den od 9.00 hod do 17.00 hod a po předchozí 

domluvě i v jiných časech. 

   

   

   

 

 

4.3 Koncepce politiky hl. města Prahy ve vztahu k národnostním menšinám 

 

V roce 2015 vypracoval DNM ve spolupráci se zástupci organizací národnostních menšin 

Koncepci politiky hl. města Prahy ve vztahu k národnostním menšinám. Jednalo se o 

aktualizaci původní koncepce z roku 2003. Nová Koncepce se opírá o aktuální informace a 

údaje mimo jiné i z posledního sčítání obyvatel z roku 2011. Koncepce obsahuje kapitoly: 

Výchozí situace, systém spolupráce hl. m. Prahy v oblasti národnostních menšin, podpora 

aktivit národnostních menšin v oblasti kultury, vzdělávání, uchovávání a rozvoj jazyka a 

identity národnostních menšin, národnostní menšiny, ostatní menšinová společenství aktivně 

spolupracující s hl. m. Praha, projekt Domu národnostních menšin o.p.s., hlavní priority hl. 

města Prahy v oblasti národnostních menšin, závěr a přílohy. Ve vytyčených prioritách se 

klade důraz na zachování grantové podpory vzdělávacích, kulturních a publikačních aktivit 

národnostních menšin, zachování a rozšiřování aktivit Domu národnostních menšin a 

Knihovny a vzdělávacího centra Domu národnostních menšin, zřízení Výboru pro 

národnostní menšiny při Zastupitelstvu HMP, atd.   

 

                                 

 

4. 4. Pražská muzejní noc počtvrté v DNM 

V roce 2015 se DNM již počtvrté zapojil do Pražské muzejní noci. Muzejní noc představuje 

kulturní fenomén, který má svou tradici ve městech po celé Evropě. Ani my jsme u 

tohonechtěli  chybět, a tak jsme našim návštěvníkům i sami sobě uspořádali neopakovatelný 

kulturní zážitek v atmosféře teplé zářijové noci. Noční bdění v naší instituci  nabídlo přes 400 

návštěvníkům jedinečný zážitek kontaktu s kulturou jednotlivých národnostních menšin i 

setkání ze zástupci jednotlivých spolků a organizací. Od sedmé hodiny večer do jedné ráno 

jsme návštěvníkům zpřístupnili prostory galerie, knihovny, kavárny i společenského sálů, 

abychom, slovy hlavních organizátorů z Národního muzea, pomohli společně poodhalit 

tajemství nočního kulturního světa.  
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 4.5. Kalendárium nejvýznamnějších akcí roku 2015 (výběr) 

 

LEDEN: 

Společenský sál : 

● Křest humoristické knihy Milka slovenského autora Vlado Štancela 

● Koncert Ukrajinské iniciativy  

● Nova radisť stala, jaka ne buvala aneb vánoční svátky východních Slovanů v Praze 

● pásmo novoročních koled (Ruská tradice, o.s., Ukrajinská iniciatíva v ČR, o.s., 

Gymnázium na Vítězné pláni, o.s.)  

● Návrat do horiaceho domu – dokumentární film o Chavice Reick 

● Řecký večer (Řecká obec Praha) 

● Řecká škola – kurzy řečtiny  

● Koncert Ukrajinské iniciativy  

● Jóga v srbském jazyce 

● Pravidelné zkoušky uměleckých souborů NM; Akropolis (řecká NM), taneční soubor 

Zaedno o.s. (bulharská NM), zkoušky pěveckého sboru (rusínská NM), ukrajinské dětské 

tance (ukrajinská NM), Trampolína o.s. (polská NM), pěvecký spolek  DOREMI 

(maďarská NM), dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM) 

 

Výstavní síň: 

● Detvan – výstava u příležitosti 130. Výročí vzniku Spolku Detvan v Praze  

 

Kavárna: 

● Valná hromada o.s. – Starý Nový rok (Ruská tradice) 

● Klubový večer Svazu Maďarů  

● Setkání Klubu polského (polská NM) 

● Německý klub 

● Aliance beninských občanů v ČR -  schůze 

  

ÚNOR: 

Společenský sál : 

● bulharská škola (bulharská NM) 

● Rusko a jeho kulturní a geopolitické místo v současném světe- série přednášek   

● Slovanský Goethe v Pešti 
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● Rok poté a Podkarpatská Rus  

● setkání Landesversamlung (německá NM) 

● Pravidelné zkoušky uměleckých souborů NM; Akropolis (řecká NM), taneční soubor 

Zaedno o.s. (bulharská NM), zkoušky pěveckého sboru (rusínská NM), ukrajinské dětské 

tance (ukrajinská NM), Trampolína o.s. (polská NM), pěvecký spolek  DOREMI 

(maďarská NM), dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM) 

 

Výstavní síň: 

● Víra, Naděje, Láska a Moudrost – výstava Bulharské pravoslavné obce v ČR  

● Slováci v Českých zemích v minulosti a současnosti  

● Série seminářů pro cizince a cizinky Chcete podnikat a nevíte jak začít? 

 

Kavárna: 

● Klubový večer Svazu Maďarů (maďarská NM)  

● Bulharská škola (bulharská NM) 

● Setkání Kulturního sdružení občanů německého národnosti ČR (německá NM) 

● Setkání Klub Polski (polská NM) 

 

Zasedací místnost 

● Zasedání Programové rady zástupců NM 

 

 

BŘEZEN: 

Společenský sál : 

● Bulharská škola 

● Ukrajinské setkání 

● Budoucnost Ruska s Putinem a bez něho – série přednášek 

● Řecký folklorní večer 

● Jóga v srbském jazyce 

● Společenský večer židovské obce PESACH   

● Slzy Afriky – benefiční odpoledne Institutu pro křesťanskou kulturu  

● Seminář Nová škola o.s., University of New York in Prague, 

● Pravidelné zkoušky uměleckých souborů NM; Akropolis (řecká NM), taneční soubor 

Zaedno o.s. (bulharská NM), zkoušky pěveckého sboru (rusínská NM), ukrajinské dětské 

tance (ukrajinská NM), Trampolína o.s. (polská NM), pěvecký spolek  DOREMI 

(maďarská NM), dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM) 

 

Výstavní síň: 

 

● Oslava bulharského svátku Baba Marta 
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● Výstava výtvarných prací klientů NZDM Rozhledna a textilní dílny Niť života 

● Série seminářů pro cizince a cizinky Chcete podnikat a nevíte jak začít? 

 

 

Kavárna: 

● Pozvánka na podvečer nielen preženy – Medzinárodný deň žien  

● Doprovodné programy k vernisážím, státním svátkům a velikonočním svátkům 

jednotlivých NM 

● Setkání Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR (německá NM) 

● Setkání Polského klubu (polská NM) 

● Série seminářů pro cizince a cizinky Chcete podnikat a nevíte jak začít? 

 

 

Zasedací místnost 

● Zasedání Správní a dozorčí rady 

● Porada vedení DNM, o.p.s. se zástupci národnostních menšin 

 

DUBEN: 

Společenský sál: 

● Oslava bulharských velikonoc 

● Literárny podvečer k 70. Vyročiu ukončenia druhej světověj voljny 

● Valná hromada Společnosti přátel Podkarpatské Rusi 

● Srbský koncert 

● Kurzy jogy 

● Umlknou-li tito, dají se do křiku kameny – Den vzpomínání na oběti holocaustu a 100. 

výročí arménské genocidy 

● Semináře IOM, Romea 

● Jóga v srbském jazyce 

● Pravidelné zkoušky uměleckých souborů NM; Akropolis (řecká NM), taneční soubor 

Zaedno o.s. (bulharská NM), zkoušky pěveckého sboru (rusínská NM), ukrajinské dětské 

tance (ukrajinská NM), Trampolína o.s. (polská NM), pěvecký spolek  DOREMI 

(maďarská NM), dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM) 

 

 

Výstavní síň: 

● Alex Tuzinsky a Miles Laventhall „Mysteries and Similarities of Ideas: Destinies at the 

Crossroads. 

● Série seminářů pro cizince a cizinky Chcete podnikat a nevíte jak začít? 
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Kavárna: 

● Setkání Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR (německá NM) 

● Porada vedení DNM o.p.s. se zástupci národnostních menšin 

● Setkání Klub Polski (polská NM) 

● Japonský večer 

 

Zasedací místnost 

● Pracovní zasedání Integračního centra Praha 

 

KVĚTEN: 

Společenský sál: 

● Přednáška a projekce filmu pro žáky základních škol (romská NM) 

● Khamoro – doprovodní program v DNM 

● Seminář Slovo 21 

● Jóga v srbském jazyce 

● Veče Humora i Satire – večer srbského humoru 

● Polské divadlo trAktor 

● Kurzy jogy 

● Lužický Srbové – společenský večer  

● Pravidelné zkoušky uměleckých souborů NM; Akropolis (řecká NM), taneční soubor 

Zaedno o.s. (bulharská NM), zkoušky pěveckého sboru (rusínská NM), ukrajinské dětské 

tance (ukrajinská NM), Trampolína o.s. (polská NM), pěvecký spolek  DOREMI 

(maďarská NM), dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM) 

 

 

Kavárna: 

● Porada vedení DNM o.p.s. se zástupci národnostních menšin 

● Setkání Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR (německá NM) 

● Setkání Polského klubu (polská NM) 

 

Výstavní sál: 

● Série seminářů pro cizince a cizinky Chcete podnikat a nevíte jak začít? 

 

 

 

ČERVEN: 

Společenský sál: 

● Klubový večer Svazu Maďarů žijících v českých zemích 

● Stretnutie so slovenčinou; Milan Rúfus Kniha rozprávok 
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● Stretnutie so slovenčinou; Od ľudovej slovesnosti po súčasnosť 

● Srbský koncert 

● Válka na Ukrajině a současná politika Ruska – přednáška A. B. Zubova  

● Ukrajinská avantýra Kremlu: výsledek a perspektivy – přednáška Jurije Fedorova  

● Kulturní program v rámci Pražské muzejní noci  

● Operace Ester (židovská menšina) 

● Seminář Liga lidských práv 

● Jóga v srbském jazyce 

● Mezinárodní klub Slovenka 

● Prezentace sborníku Pražský manifest KONR Spolku Ruské tradice 

● Seminář Integrační centrum Praha 

● Pravidelné zkoušky uměleckých souborů NM; Akropolis (řecká NM), taneční soubor 

Zaedno o.s. (bulharská NM), zkoušky pěveckého sboru (rusínská NM), ukrajinské dětské 

tance (ukrajinská NM), Trampolína o.s. (polská NM), pěvecký spolek  DOREMI 

(maďarská NM), dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM), klubová 

setkání  

 

Výstavní síň: 

● Kulturní program v rámci Pražské muzejní noci 

● Barbara Prešinská a Peter Hargaš; Art is always young 

● Série seminářů pro cizince a cizinky Chcete podnikat a nevíte jak začít? 

  

Kavárna: 

● Programová rada – DNM o.p.s. 

● Porada vedení DNM, o.p.s. se zástupci národnostních menšin 

● Setkání Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR (německá NM) 

● Kulturní program v rámci Pražské muzejní noci  

● Programová rada DNM 

● setkání ABET - Alliance-Benin en République Tchèque 

 

 

ČERVENEC: 

Společenský sál: 

● The Ukrainians; dokumentární film s anglickými titulky 

● Koncert polské rokové kapely Red Maple a dětského divadelně- vokálního souboru 

Stokrotka z polského Zimnowodzia 

● Sbor hlasy Bulharska 

● Jóga v srbském jazyce 

● Česko- arabská společnost a Irácké fórum; Společenský večer u příležitosti 57. Výročí 

vzniku Irácké republiky 
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● Taneční zkoušky soubor Šarvanci 

● Seminář Romea 

 

Výstavní síň 

●  

●  

 

 

SRPEN: 

Společenský sál: 

● zkoušky tanečního souboru Šarvanci 

● Jak chutná Benin; kulturní a gastro akcesetkání organizace Rusíni.cz 

● zkoušky bulharského tanečního spolku Zaedno  

● setkání Kulturverband (německá n.m.) 

● Aliance beninských občanů v ČR -  schůze 

 

 

ZÁŘÍ: 

Společenský sál: 

● rekvalifikační a integrační seminář (Ruská NM) 

● Dny kultury národů Kazachstánu 

● 2. zasedání Výboru pro NM při ZHMP 

● romský poradní sbor 

● Jóga v srbském jazyce 

● Dny kazašské kultury- slavnostní zahájení a zakončení 

● Exkurze studentů z Ústí nad Labem  

● Maďarská studentská konference 

● Slovenský institut 

● Seminář hl. m. Prahy 

● Operace Ester –  Roš Hašana 

● Jóga v srbském jazyce 

● Debata se studenty UNYP 

● Valná hromada Společnosti přátel Podkarpatské Rusi 

● Projekce ruského filmu Teorie štěstí 

● ARA ART Divadlo utlačovaných 

● Zasedání Irácké fórum 

● Exkurze Střední odborná škola dopravní 
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● Pravidelné zkoušky uměleckých souborů NM; Akropolis (řecká NM), taneční soubor 

Zaedno o.s. (bulharská NM), zkoušky pěveckého sboru (rusínská NM), ukrajinské dětské 

tance (ukrajinská NM), Trampolína o.s. (polská NM), pěvecký spolek  DOREMI 

(maďarská NM), dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM) 

 

Kavárna: 

● Setkání Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR (německá NM) 

● Setkání Polského klubu (polská NM) 

● Dny kultury národů Kazachstánu 

● Setkání hudební skupiny (Rusínská NM) 

 

Výstavní síň: 

● Jan Hus 

 

ŘÍJEN: 

Společenský sál: 

● Celostátní dětská soutěž Vícejazyčnost je bohatství 

● Čaj o piatej; Brian Storker, beseda 

● Liga lidských práv - seminář 

● Rekvalifikační kurzy (romska NM) 

● Zpravodajství z Berlína, aktuality z Bundestagu, diskuze s německými politiky 

● Jóga v srbském jazyce 

● ARA ART Divadlo utlačovaných 

● Integrační centrum Praha - integrace cizinců  

● O pejskovi a kočičce Bona Fide 

● Filmový večer – turistický průvodce asijskou částí Ruska  

● Pan Evropská unie, německá menšina  

● Ruský filmový klub 

● Setkání Operace Ester – (židovská n.m.) 

● Seminář člověk v tísni 

● Seminář Romea 

●   

● Pravidelné zkoušky uměleckých souborů NM; Akropolis (řecká NM), taneční soubor 

Zaedno o.s. (bulharská NM), zkoušky pěveckého sboru (rusínská NM), ukrajinské dětské 

tance (ukrajinská NM), ruské divadlo Krásný Sarafán, Trampolína o.s. (polská NM), 

pěvecký spolek  DOREMI (maďarská NM), dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet 

(maďarská NM), bulharská sobotní škola,  

 

Kavárna: 
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● Setkání Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR (německá NM) 

● Setkání Polského klubu (polská NM) 

● Setkání hudební skupiny (Rusínská NM) 

 

Výstavní síň: 

● Nový ukrajinský art-projekt; Veritale Unity – Code of the Nation, výstava obrazů 

mladých umělců z Donbasu 

● instalace výstavy sboru sv. Vladimíra 

 

Zasedací místnost 

● Programová rada DNM 

● Pracovní zasedání Integračního centra Praha 

● Rekvalifikační kurz  

 

 

LISTOPAD: 

Společenský sál: 

● X. Pražská konferencia stredoškolákov (slovenská NM)  

● Debata o česko-německých vztazích Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR 

(německá NM) + kavárna 

● Setkání Svazu vietnamských studentů a mládeže 

● Bezpečnost v ulicích - přednáškový cyklus pro žáky základních škol (RomPraha, Policie 

ČR) 

● Bulharský večer  

● Jóga v srbském jazyce 

● Polský koncert Řepka, Bojda 

● Oslava ukrajinského dne nezávislosti 

● META – seminář o migraci 

● Setkání středočeských knihovníků a knihovnic  

● Zuzana Norisová diskuze se slovenskou herečkou a zpěvačkou 

● Diakonie – seminář 

● 70. výročí sboru sv. Vladimíra 

● Mezinárodní setkání ruskojazyčných spisovatelů 

● UIČR seminář, promítání 

● ARA ART Divadlo utlačovaných 

● Slovo 21; Festival hudby a humoru 

● RomPraha seminář pro ZŠ, promítání 
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● Seminář Komplexní poradenství romským rodinám a vedení romských rodin (Rom Praha) 

● Volební kongres Romské demokratické strany 

● Voda čo ma drží nad vodou – čo ste eště nepočuli – Stretnutie so slovenčinouDětské 

odpoledne, předávání cen za nejlepší výtvarné práce časopisu Kamarád (Bulharská NM)  

● Pravidelné zkoušky uměleckých souborů NM; Akropolis (řecká NM), taneční soubor 

Zaedno o.s. (bulharská NM), zkoušky pěveckého sboru (rusínská NM), ukrajinské dětské 

tance (ukrajinská NM), Trampolína o.s. (polská NM), pěvecký spolek  DOREMI 

(maďarská NM), dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM) 

 

 

Výstavní síň: 

● Dřevěné kostelíky na Podkarpatské Rusi a východním Slovensku  

● Filozofická loď na Vltavě – rusko- ukrajinský Art Člun 

 

Kavárna: 

● Setkání Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR (německá NM) 

● Setkání Polského klubu (polská NM) 

● Slovo 21; Festival hudby a humoru 

● Ruský ženský klub 

● Aliance beninských občanů v ČR -  schůze 

 

PROSINEC: 

Společenský sál 

● 13. SETKÁNÍ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN  v Clamm- Gallasově paláci a Rezidenci 

Primátora v Městské knihovně (organizátory Úřad Vlády ČR, HMP a DNM) 

● Tajemné etnikum z Krymu. Osudy příslušníků kararské emigrace do meziválečného 

Československa, prezentace knihy Petra Kalety 

● Chanuka – oslavy židovského svátku světel 

● Jóga v srbském jazyce  

● Vánoční tradice v písní – vánoční koledy (Gymnázium na Vítězné Plání, Ukrajinská NM) 

● Filipínské Vánoce 

● UIČR seminář, promítání 

● Sbor sv. Vladimíra 

● RomPraha seminář pro ZŠ, promítání 

● Fórum kulturního partnerství 

● Apollon – koncert rusínské hudby 

● ARA ART Divadlo utlačovaných 

● XII. Pražská konferencia slovenských stredoškolákov v ČR  

● Den poezie; Dny české a mezinárodní poezie 

● Vietnamský dětský večer 
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● Polský Oplatek 

● Multikulturalismus ve fotografii a malířství, výstava Jaroslava Balvína, Miloslava 

Turzáka, Tomáše Turzáka a Moniky FarkašovéKarel Bajer- hrdina boja proti fašizmu 

● Beninské setkání 

● Společenský večer – Vánoční tradice (Polská NM)  

● Operace Ester (židovská n.m.) 

● Vánoční besídka (bulharská NM)  

● Africký silvestr  

● Jóga v srbském jazyce 

● Pravidelné zkoušky uměleckých souborů NM; Akropolis (řecká NM), taneční soubor 

Zaedno o.s. (bulharská NM), zkoušky pěveckého sboru (rusínská NM), ukrajinské dětské 

tance (ukrajinská NM), Trampolína o.s. (polská NM), pěvecký spolek  DOREMI 

(maďarská NM), dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM) 

 

Kavárna: 

● Setkání a diskuze se studenty New York Univerzity in Prague (UNYP)  

● Multikulturalismus ve fotografii a malířství, výstava Jaroslava Balvína, Miloslava 

Turzáka, Tomáše Turzáka a Moniky FarkašovéKarel Bajer- hrdina boja proti fašizmu 

● Setkání Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR (německá NM) 

● Setkání Polského klubu (polská NM) 

 

Výstavní síň: 

● Multikulturalismus ve fotografii a malířství, výstava Jaroslava Balvína, Miloslava 

Turzáka, Tomáše Turzáka a Moniky FarkašovéKarel Bajer- hrdina boja proti fašizmu 

● Osudy Němců z Jizerských hor 

 

  

 

5. Zdroje financování a hospodářské výsledky DNM 

 

 

 

Hospodaření DNM, o.p.s., v roce 2015 

5.1.Východiska 

Dům národnostních menšin, o. p. s., realizoval v roce 2015 činnosti jak v rámci hlavní, tak 

doplňkové činnosti.  

Příjmy z hlavní činnosti představovaly převážně dotace a granty, dále příjmy z pronájmů 

prostor pro akce organizací národnostních menšin, přefakturace telefonních poplatků za 
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hovorné uskutečněné prostřednictvím pobočkové telefonní ústředny v budově DNM 

jednotlivými telefonními stanicemi v kancelářích organizací národnostních menšin. Dalšími 

příjmy z hlavní činnosti byly úroky z běžného účtu, ostatní výnosy a výnosy z prodeje 

drobného majetku a  přijaté dary. 

Příjmy z doplňkové činnosti tvořily ostatní pronájmy pro akce mimo národnostní menšiny a 

úroky z termínovaného vkladu. 

Účetním obdobím DNM je kalendářní rok. 

DNM má investiční majetek pořízený jednak z vlastních zdrojů, dále svěřený investiční 

majetek od zřizovatele, kterým je Magistrát hlavního města Prahy. DNM nevlastní 

nemovitosti, v sídle, které je zároveň místo realizace činnosti, je v nájemním vztahu. 

5.2.Hospodaření za rok 2015  

 

(údaje v Kč) 

 

a) Celkové výsledky členěné podle účetních skupin výkazu zisku a ztráty 

NÁKLADY 

 Spotřebované nákupy          437.860,00   

 Služby                1.669.664,00 

Osobní náklady       1.096.318,00 

Daně a poplatky                      1.159,00 

Ostatní náklady               2.891,00 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek         8.612,00 

Finanční náklady                   807,00 

Náklady celkem          3.216.152,97 

VÝNOSY 

Tržby za vlastní výkony          451.160,00 

Ostatní výnosy            56.311,00 

Přijaté dary             122.000,00 

Provozní dotace        2.391.000,00 

Výnosy celkem        3.020.471,00 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK     Celkem ztráta -195.681,97 Kč. 
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Komentáře k jednotlivým položkám jsou uvedeny dále u konkrétní činnosti. 

b) Hlavní činnost 

Náklady vynaložené na hlavní činnost jsou takové, které jsou vynaloženy na obecně 

prospěšné služby v souladu se Zakládací listinou a Statutem, a které Dům národnostních 

menšin, o.p.s., poskytuje a provádí, dále v souladu s pravidly stanovenými poskytovateli 

přidělených grantů. 

Náklady vynaložené na hlavní činnost podle jednotlivých kapitol: 

Spotřebované nákupy     411.941,94 

Z toho: 

- Kancelářské potřeby   20.243,00 

- Čisticí a hygienické potřeby  17.438,94 

- Nákup literatury   15.410,00 

- Drobný a technický materiál  48.813,00 

- Materiál na zajištění akcí  25.918,42 

- Ostatní materiál                 6.370,00 

- Spotřeba elektřiny               97.230,00 

- Vodné a stočné    23.180,00 

- Spotřeba tepla               183.257,00 

Služby      1.669.664,15  

Z toho: 

- Cestovné      42.907,00 

- Náklady na reprezentaci    89.652,00 

- Propagace DNM     30.250,00 

- Účetnictví a administrativa  206.500,00 

- Audit       30.000,00 

- Odvoz odpadu        8.631,00 

- Provoz výtahu      25.319,00 

- Tiskové a grafické služby    88.550,00 

- Inzerce v kulturním přehledu      6.655,00 

- Muzejní noc      17.650,00 

- Svět knihy      72.608,50 

- Ostatní aktivity    117.019,00 

- Poštovné           727,00 

- Úklid     149.428,00 

- Technická podpora     91.938,77 

- Administrace webu   153.128,13 

- Technické zajištění pořadů  170.350,00 

- Provoz ISDN      71.874,00 

- Telefonní poplatky (pevné linky)   31.454,50 
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- Mobilní telefony     18.603,58 

- Parkovné      51.333,00 

- Ostatní služby nerozlišené               195.085,67 

Osobní náklady    1.095.159,00 

Z toho: 

- Mzdové náklady   571.134,00 

- Ostatní osobní náklady  355.100,00 

- Zákonné sociální pojištění  122.765,00 

- Zákonné zdravotní pojištění    44.194,00 

- Zákonné úrazové pojištění      1.966,00 

Daně a poplatky       1.159,00 

Z toho: 

- Správní poplatky, ověřování, kolky    1.150,00 

- Daň z úroků na běžném účtu                    9,00 

 Ostatní náklady         2.891,00 

Tato položka obsahuje bankovní poplatky vynaložené na vedení bankovních účtů. 

 Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv  8.612,00  

Tato položka zahrnuje pouze odpisy dlouhodobého hmotného investičního majetku. 

Finanční náklady – kurzové ztráty   257,46 

Poskytnuté příspěvky    550,00 

NÁKLADY Z HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM:  = 3.190.234,55 

Výnosy z hlavní činnosti jsou realizovány v souladu se Zakladatelskou listinou a Statusem a 

jedná se o výnosy na přímé zajištění provozu Domu národnostních menšin. Tyto výnosy se 

skládají z grantů přidělených Magistrátem hlavního města Prahy, z plateb přijatých od spolků 

národnostních menšin z pronájmů společných prostor v budově pro realizaci akcí, 

z přeúčtování poskytnutých služeb nad rámec nájmu, jako například hovorné prostřednictvím 

telefonní ústředny, služby pro potřeby akcí (technický servis, zajištění občerstvení). 

Výnosy z hlavní činnosti podle jednotlivých kapitol: 

Tržby za vlastní výkony    264.007,86 

Z toho: 

- Pronájmy společných prostor  221.600,00 

- Hovorné a další služby    42.407,86 

 Ostatní výnosy     30.242,43 
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Z toho: 

- Úroky z běžného účtu     84,76 

- Jiné ostatní výnosy           30.157,67 

Přijaté příspěvky - dary      122.000,00 

Z toho: 

- Darovací smlouva ASTRONAUTS, s. r. o.   62.000,00 – použito na kofinancování 

projektu Knihoborec 

- Darovací smlouva Mgr. Jakub Štědroň     60.000,00 

Provozní dotace     2.391.000,00 

Z toho: 

- Granty Magistrátu hlavního města Prahy 2.190.000,00 

- Grant z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt Knihoborec ve výši 

171.000,00 

- Dotace z Městské části Praha 4 jako příspěvek na akci Zažít Michle jinak ve výši 

30.000,00 

VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM: =2.807.250,29 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI: ztráta ve výši 382.984,26 Kč. 

c) Doplňková (ekonomická) činnost 

Doplňková činnost je realizována v souladu se Zakladatelskou listinou, Statutem a dalšími 

vnitřními předpisy. V roce 2015 byly poskytovány služby pronájmů společných prostor 

budovy Domu národnostních menšin pro akce mimo národnostní menšiny. Při těchto 

pronájmech byl brán v potaz hlavní účel a poslání společnosti.  V rámci doplňkové činnosti se 

v souladu s daňovými předpisy uvádějí také výnosy (úroky) z vkladů na termínovaných 

účtech.  

Výnosy z doplňkové činnosti podle jednotlivých kapitol: 

Tržby za vlastní výkony    187.152,54 

Z toho: 

- Krátkodobé pronájmy  179.152,54 

- Tržby z ostatních služeb      8.000,00 

 Ostatní výnosy        26.068,17 

Tato položka obsahuje jen výnosy z úroků z termínovaného vkladu. 

VÝNOSY Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI CELKEM: =213.220,71  

Náklady z doplňkové činnosti:  
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- Materiál na zajištění akcí  25.918,42 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI: zisk ve výši =187.302,29 

 

Výnosy z doplňkové činnosti byl v plné výši použitý k částečnému krytí ztráty z hlavní 

činnosti. Výsledný hospodářský výsledek za rok 2015 je uvedený výše v oddíle 2a) této 

kapitoly. 

5.3.Výhledy a závěry 

V roce 2015 se podařilo snížit ztrátu jednak za pomocí úsporných opatření, ale také realizací 

některých nových projektů financovaných z dalších zdrojů.  

Výhled pro rok 2016 předpokládá efektivní vynakládání finančních prostředků krytých 

z dotací, tak i aktivní hledání dalších možností financování jak prostřednictvím doplňkové 

činnosti (poskytování služeb subjektům mimo okruh organizací národnostních menšin, zvláště 

v oblasti krátkodobých podnájmů prostor a doprovodných služeb), tak i podpora v hlavní 

činnosti prostřednictvím projektů a spoluúčastí v některých programech na podporu 

národnostních menšin. Tento trend by měl být rozvíjen i dlouhodobě, aby bylo dosaženo 

vyrovnaného hospodaření a nebylo nutné krýt běžné výdaje z rezervy.  

 


























