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1. Úvod
1.1.

Úvodní slovo ředitele Domu národnostních menšin

Vážení přátelé Domu národnostních menšin,
kniha je tou nejlepší televizí, říkali jsme si, když jsme se na jaře pouštěli do otevření knihovny. Chtěli
jsme dát našemu domu přirozené centrum a zpřístupnit další dosud nevyužitou část naší budovy
menšinám i pražské veřejnosti. Povedlo se. Letní měsíce roku 2014 jsme pak věnovali intenzivní
práci na aktualizované Koncepci politiky HMP ve vztahu k národnostním menšinám. Jako společné
dílo se stala Koncepce důkazem, že umíme táhnout za jeden provaz, spolupracovat a domluvit se
na prioritách a cílech v této oblasti. I zde jsme odvedli pořádný kus práce. Další číslo našeho newsletteru/zpravodaje pak přineslo zajímavé články a rozhovory se zástupci národnostních menšin či odborníky v této oblasti a člověk jen letmým prolistováním mohl zjistit, kolik akcí, přednášek, setkání
či výstav se u nás za rok zorganizuje, jaké množství lidí je navštíví a že Dům národnostních menšin
je čím dál živějším místem setkávání a kultury, zábavy i vzdělávání. Pravidelná podzimní konference
pak tradičně završuje náš rok a tentokrát tím výstupem po delší době bude i sborník příspěvků, mezi
jejichž autory je i množství vás, čtenářů tohoto úvodního slova.
Nejen knihovna, Koncepce, newsletter nebo sborník z konference jsou důkazem toho, že i přes velké
pracovní nasazení a řadu pracovních či společenských povinností se dokážeme na malou chvilku
odpoutat od řešení každodenních problémů a běžné rutiny a vyhradit si čas na přemýšlení a koncepční uvažování. To, že snad stále ještě netrpíme „provozní slepotou“ je především Vaší zásluhou,
vděčíme za to Vašim podnětům, připomínkám, nápadům. Již dnes tak přemýšlíme nad novými úkoly,
nad prostorem ke zlepšování našich služeb, zajištěním vícezdrojového financování či nad důstojnou
oslavou 10 výročí otevření Domu národnostních menšin přesně za dva roky v červnu 2017. Dům
národnostních menšin tvoříme společně my všichni, je vizitkou naší práce, zrcadlem, ve kterém sebe
i naši práci vidíme. Takovým zrcadlem je i tato výroční zpráva. Přeji vám příjemný pohled.
Mgr. Jakub Štědroň,
Ředitel Domu národnostních menšin, o.p.s.
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1.2. Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin
Vážení čtenáři,
když se ohlédnu za uplynulým rokem, vidím mnoho vykonané práce a dosažených výsledků, což
nás těší a motivuje i do dalších let. Oproti roku 2013 Dům národnostních menšin vykázal již jen
poloviční ztrátu a docílení vyrovnaného hospodaření v roce 2015 se stává reálným a dosažitelným
závazkem. Dům toho dosahuje šetřením na provozních i mzdových nákladech a též posilováním
příjmové složky rozpočtu.
Pozitivní fakt je i aktivní účast vedení organizace a zástupců Programové rady Domu národnostních
menšin v komisích a poradních orgánech hl. města Prahy i Vlády ČR, kde se aktivně zasazují o co
nejlepší dialog s orgány státní správy a samosprávy a přispívají též k pozitivnímu vnímání naší práce
i Domu pražskou veřejností. To se mimo jiné projevuje i rekordním zájmem návštěvníků např. o Muzejní noci či o náš stánek na veletrhu Svět knihy.
Úvodní slovo by nebylo kompletní bez poděkování hl. městu Praze, které již od roku 2007 finančně
i materiálně podporuje aktivity organizace a bez jehož pomoci by byl jeho vznik i existence jen stěží
představitelná. Jsem rád, že vzájemně výhodná spolupráce se „přetavila“ např. i do podoby Koncepce politiky HMP ve vztahu k národnostním menšinám či do otevření nové knihovny.
Bc. Radek Juriš,
předseda Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s.
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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
URL: www.dnm-praha.euhttp://www.dnm-praha.eu/
Číslo účtu bankovního spojení: 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 2014: ne

2. 2. Orgány společnosti a organizační struktura společnosti
V průběhu roku 2013 nedošlo ke změnám v obsazení orgánů společnosti.
Orgány společnosti k 31. 12. 2014
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)
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DNM zaměstnával v roce 2014 dva zaměstnance pro činnost DNM, a to ředitele a zástupce ředitele.
Dne 12. 12. 2014 došlo z rozhodnutí ředitele o organizační změně zaměstnavatele k jiné organizační struktuře za účelem zvýšení efektivity práce a snížení mzdových nákladů a bylo zrušeno pracovní
místo zástupce ředitele organizace.
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.

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.
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3. DNM a národnostní menšiny
3.1. Národnostní menšiny v DNM
V budově DNM, o.p.s. sídlí sdružení 11 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 a srbská. Nadále
trvá zájem též o zprovoznění kanceláře chorvatské menšiny. V souvislosti s kladným rozhodnutím
Vlády o rozšíření skupiny národnostních menšin též o příslušníky běloruské a vietnamské menšiny
se samozřejmě nastolila i aktuální otázka nastěhování reprezentantů občanských sdružení těchto
komunit do DNM.
Od založení organizace až do konce května roku 2011 v budově sídlily také 2 zaměstnankyně Magistrátu hl. m. Prahy, a to koordinátora pro romskou problematiku Božena Fílová a specialistka pro
národnostní menšiny a integraci cizinců Mgr. Jana Hajná. Celkem 23 kanceláří je pak rozděleno
mezi jednotlivé národnostní menšiny tak, že každá menšina má přiděleny dvě kanceláře a menšina
slovenská, jež má z historických důvodů nejsilnější zastoupení, pak obývá kanceláře tři. Srbská menšina pak v současné době obývá jednu kancelář.

Copak si
nevzpomínáte?
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Potkali jsme se
už přeci na akci
u nás v Domě
národnostních
menšin.
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4. Kulturně osvětová činnost
a programová náplň DNM v roce 2014
4. 1. Vzdělávací a osvětové aktivity (v) DNM
I ve školním roce 2013/2014 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 2014 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 prosinci 2014 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 2014 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.
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4. 2. Otevření knihovny a vzdělávacího centra
Dne 19. března 2014 byla po delších přípravách slavnostně otevřena
Knihovna a vzdělávací centrum DNM. Místo je veřejnou odbornou prezenční knihovnou specializovanou primárně na problematiku národnostních menšin, integrace, lidských práv a jiné. Knihovna plní zároveň
funkci odborného pracoviště poskytujícího informační zázemí zaměstnancům i návštěvníků DNM.
K 31.12.2014 měla knihovna celkem zkatalogizováno 1977 knihovních jednotek. Její fond tvoří
zejména knihy, ale též časopisy, sborníky, cd a dvd nosiče i jiné. Na nákup knihovního fondu bylo
v roce 2014 vynaloženo celkem kolem 10 tis. Kč a s nákupem literatury se počítá i v rozpočtu na rok
2015. 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.
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4.3. Newsletter
V roce 2014 vydal DNM další číslo svého newsletteru. Ten slouží k prezentaci národnostních menšin
a vzdělávacích, kulturních i osvětových aktivit DNM. Aktuální číslo mimo jiné přineslo i rozhovor
s předsedou Programové rady DNM Igorem Zolotarevem, programovou ředitelkou Integračního
centra Praha o.p.s. Pavlou Jenkovou či ohlédnutí za přednáškou význačného ruského historika
Andreje Zubova. Slavnostní otevření knihovny a vzdělávacího centra bylo též jedním z témat čísla.

ZPRAVODAJ Domu národnostních menšin

NEWSletter

Putin udělal z Rusů nemyslící bytosti, tvrdí profesor Zubov

Léto

2014

NEWSletter
Články

Historie

Editorial
Vážení přátelé
národnostních
menšin,
Dům národnostních menšin je
vlastně takovou malou vesnicí, kde se všichni známe a při
různých společenských a kulturních příležitostech pravidelně potkáváme. Ředitel je starostou a naše menšiny, které
u nás mají své kanceláře, pak
obyvateli naší vísky. Máme
i svůj rozpočet, který se s 3 mi
liony blíží rozpočtu Okoře či
nejmenší pražské městské části Nedvězí. Máme i své zastupitelstvo, tím je programová
rada, kde zasedají zástupci jednotlivých národnostních menšin. No a jako každá pořádná
víska máme i my svou náves,
tou je společenský sál, svoji
hospodu, tou je kavárna v suterénu, a máme i výstavní sál či
knihovnu. A jako v každé vesnici, i my žijeme akcemi, které
probíhají v pravidelném koloběhu; v květnu knižní veletrh,
v červnu Muzejní noc či v listopadu konference a pravidelné
setkání. Těšíme se, že naše ves
bude mít jednou i svou vlastní
školu – tou by mělo být vzdělávací centrum s nabídkou zajímavých přednášek či projekcí. Věříme, že elánu, motivace,
zodpovědnosti a snad i peněz
na to budeme mít dost. A také
věříme, že následující řádky budou i pro Vás zajímavou procházkou po událostech
a akcích, které se u nás konaly. Protože jakou bychom byli
vískou bez našeho zpravodaje.
Příjemné čtení.

Rozhovory

Aktuálně

Andrej Borisovič Zubov
Narozen v roce 1952
v Moskvě. Ruský historik,
religionista a politolog.
Je absolventem a bývalým profesorem Státního
institutu mezinárodních
vztahů v Moskvě a vedoucím katedry dějin náboženství na Ruské pravoslavné univerzitě.

DŮM
NÁRODNOSTNÍCH
MENŠIN, o.p.s.

Menšiny

Kultura

Západ si chce ještě hodinku pospat
Díky této propagandě se Putin stal
podle Zubova mimořádně populárním a Rusové už přestávají být
citliví ke skutečnosti, že ve jménu
nacionalismu je nyní víc a víc po-

třebovat zvýšení dávky drogy, aby
se udržoval na stejné úrovni euforie.“ Takový postup vede podle
Zubova jak ke smrti narkomana,
tak ke smrti režimu. Než ke konci dojde, bude podle profesora svět
balancovat na kraji válečné a možná i jaderné katastrofy.
„Putin doufá, že Západ natolik
ztučněl, že tuto agresi spolkne, aby
si ještě hodinku dvě pospal, a pro-

„Putin doufá, že Západ natolik ztučněl,
že tuto agresi spolkne, aby si ještě
hodinku dvě pospal, a proto se ozývají
hlasy: Nezavádějme žádné sankce.“

V době krymské krize v roce 2014 zveřejnil v deníku Vedomosti kritický článek, ve kterém vojenské obsazování Krymu
Ruskem odsoudil a přirovnal k rozšiřování území nacistickým
Německem, k anšlusu Rakouska, připojení Sudet k Říši a obsazení litevské Klaipedy. Dle jeho slov bylo cílem článku zjistit,
jak bude ruská společnost, žijící v demokratickém, nesovětském a nekomunistickém Rusku, reagovat na prohlášení, které je v rozporu s oficiální politikou Ruské federace a v rozporu s politikou prezidenta Vladimíra Putina. Reakce na článek
byla poměrně rychlá a profesor Zubov byl propuštěn ze svého místa ve Státním institutu mezinárodních vztahů v Moskvě
do tří týdnů. Jako důvod propuštění uvedlo MGIMO na svých
oficiálních stránkách „nemorální chování“. Ještě před tímto
krokem MGIMO byl na osobu profesora Zubova vyvíjen nátlak, aby sám odešel z Institutu. On to však zcela odmítl.

Povede současný vývoj v Rusku k mezinárodní katastrofě, nebo ruská elita dřív hodí přes
palubu Vladimíra Putina? „Putin zatlačil na jisté body, které z národa dělají iracionální bytosti,“ řekl při své květnové pražské přednášce profesor Andrej Zubov. Mezinárodní sankce podle něj mohou být účinné, pokud ruská elita pocítí hospodářské problémy ještě silněji
než dosud. Pak může tlačit na výměnu vedení v Kremlu.

Na jeho podporu se vyjádřila část kolegů z MGIMO, a to ústně nebo písemně. Nejsilněji reagovala jeho kolegyně Ella
Kolesniková, která podala sama výpověď, aby tak protestovala proti propuštění profesora Zubova. Mezinárodní akademická obec se většinou postavila za profesora Zubova a vyjádřila mu podporu. V České republice například Masarykova
Univerzita v Brně nabídla profesorovi Zubovovi místo na své
fakultě sociálních studií.
(zdroj: wikipedia.cz)

dy je nebezpečná propagace idejí velkého sjednoceného národa
a připojování území cizích států,
byť k současnému státnímu útvaru
mohly kdysi patřit.
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šlapáváno to, „čeho Rusko za 20
let dosáhlo, ať jde o svobodu informací, cestování, podnikání,
o svobodu hájit se před soudem.“
„Vládce, když vstoupí na tuto cestu, musí svému lidu házet nová
a nová sousta. Jinak lid zjistí, že
Krym mu žádné štěstí nepřinesl
a stejně jako narkoman bude po-

to se ozývají hlasy: Nezavádějme
žádné sankce.“
Podle Zubova ale právě sankce
vůči Putinovu režimu mohou být
účinné – pokud ruská elita pocítí
hospodářské problémy ještě silněji
než dosud. Pak může tlačit na výměnu vedení v Kremlu.
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„Velká část lidí v Rusku mě nevyslyšela... Pochopil jsem, že v organismu společnosti existují body,
na které když se zatlačí, udělají
z národa nemyslící iracionální bytosti.“ Podotkl, že podobně jako
je pro mladé lidi škodlivé veřejné
předvádění pornografie, pro náro-

měly být v politice stejně zakázané jako pornografie ve veřejném
životě,“ prohlásil profesor Zubov.

Je autorem několika monografií a zhruba 150 vědeckých článků. Převzal
po Alexandru Isajevičovi Solženicynovi úlohu hlavního redaktora přelomového díla Velké dějiny Ruska – 20. století.

Putin udělal z Rusů nemyslící bytosti,
tvrdí profesor Zubov

Historik a politolog Andrej Zubov, který dostal zákaz přednášet
na moskevské univerzitě MGIMO
a musí do konce června ze školy
zcela odejít, v Praze rozvinul myšlenky formulované ve svém březnovém článku „Už to tady bylo“.
Právě kvůli němu dostal vyhazov.
V článku přirovnal anexi Krymu
k obsazení Sudet v roce 1938. „Neradujte se, že vše proběhlo v klidu
a míru,“ vzkázal Zubov svým spoluobčanům v Rusku i lidem mimo
něj na pondělní akci v pražském
Domě národnostních menšin a dodal. „Tak tehdy zpočátku probíhalo i sjednocování Německa a pak
vše skončilo strašlivou válkou.“
Zubov si sice nemyslí, že současné Rusko je tak silné, aby ohrozilo
i jiné státy než ty, s nimiž přímo
sousedí, jako vědec ale dostal „důležitou lekci“.

DŮM
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Rozhovor s Igorem Zolotarevem,
předsedou Programové rady DNM

„To může celé národy pobláznit.
Výzvy apelující na krev a půdu by
pokračování na str. 2

Zubov si sice nemyslí, že současné Rusko
je tak silné, aby ohrozilo i jiné státy než ty,
s nimiž přímo sousedí, jako vědec ale dostal
„důležitou lekci“.

Od podzimu 2012 funguje
Programová rada Domu národnostních menšin s novým
širším vedením a schváleným
statutem. V čem bude nyní
její fungování efektivnější
a na kterých věcech aktuálně
pracujete?
Programová rada Domu národnostních menšin se jednak liší
od té předchozí pevným právním zakotvením ve struktuře
DNM a z toho vyplývajícími
právy vůči vedení DNM, ale
taktéž i povinnostmi a úkoly,

které před ni jsou kladeny. Skládá
se ze zástupců národnostních menšin sídlících v DNM a nezávislých
odborníků v oblasti národnostněmenšinové problematiky. Přesnější vymezení pravomocí a vztahů
s ředitelem Domu nám umožňuje lépe spolupracovat na celé řadě
úkolů, které jsou v současné době
před námi, jako je například provoz
národnostněmenšinové knihovny
a vzdělávacího centra DNM, realizace série vzdělávacích přednášek
o národnostních menšinách žijících
v ČR a příprava tradiční, letos již
15. konference a setkání národnostních menšin v Praze.

ké národnostní menšiny do společnostní 12 státem uznávaných
národnostních menšin na Radě
vlády se vedly dlouhé diskuse přinejmenším poslední 3 roky. Zvítězil, i když ne jednoznačně a drtivě,
názor, že je nutno dát těmto menšinám šanci se stát rovnocennými
partnery ostatních národnostních

V loňském roce se rozšířila rodina národnostních menšin o dvě
nové, a to Vietnamce a Bělorusy.
Jak tuto změnu jako místopředseda Rady vlády pro národnostní
menšiny hodnotíte?
O přijetí vietnamské a bělorus-

menšin a zároveň vyprovokovat tímto krokem jejich mnohem
rychlejší emancipaci a organizační vývoj do podoby, jaká je
patrná u ostatních národnostních
menšin.
Doufám, že budeme moci
v blízké budoucnosti mno-

Dětský divadelní soubor Krásný sarafán

Jakub Štědroň,
ředitel Domu národnostních
menšin o.p.s.
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Rozhovor s Pavlou Jenkovou

Rád bych si ve své řeči vypomohl slovy člověka, který
toho o knihách, knihovnických systémech i knihovnách
opravdu něco ví. Jedná se
o Tomáše Řeháka, ředitele Městské knihovny Praha,
takže též naší organizace.
Ten v úvodu jedné výroční
zprávy uvedl tato slova.

Občas se mě někdo – trochu
s rozpaky – zeptá:
„A co budete dělat potom?“
„Po čem?“, divím se.
„No… až budou knihovny zbytečné.“
„A proč by měly být zbytečné?“
„No… lidi přeci přestávají číst.“
„Jejda, a kde jste tohle sebral?“
„No… přečetl jsem si to.“

In principio erat Verbum
Od myšlienky či nápadu je vždy
dlhá cesta k realizácii. Celé to
začalo tým, že sme museli vybaviť povolení, aby sme dostali nevyužité priestory na 4 poschodí do našej podnájomnej
zmluvy. Potom sme pripravili
dva projekty, ktoré sa realizovali v tom istom čase. Ten prvý
riešil technické vybavenie novej knižnice a druhý priamo realizáciu knižnice a to zakúpenie
PC programu a ďalšie vzdelávanie všetkých zainteresovaných
na tomto projekte. Toto všetko
sa nám v krátkom čase podarilo,
našou ďalšou úlohou bolo osloviť Vás a požiadať o spoluprácu
pri rozšírení nášho knihovnického fondu.
Dnes naša knižnica obsahuje
cez 2000 knižných publikácií
v roznych jazykových mutáciach. Sú to diela, ktoré svojim
obsahom hovoria o živote a reáliách jednotlivých národnostných menšin žijúcich a posobia-
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cich na území hlavného města.
Police sme zaplnili a čo ďalej.
Inak povedané, aký by to všetko malo úžitok, keby nebolo
Vás našich milých čitateľov.
Členom našej knižnice sa
može stat kdokolvek, stačí nas
navštívit a vyplnit prihlášku.
Ak by ste pre svoje samoštúdium chceli mať ticho, kľud
a pohodlie práve naše vzdelávacie centrum je to ideálné
miesto.
Na záver by sme Vás chceli čo
najsrdečnejšie pozvať do našej novej knižnice a to v pracovných dňoch od 917, alebo
po predošlej telefonickej dohode v iný čas. Pre svoje otázky možete využit našu emailovú adresu alebo telefonický
kontakt.

Áno, na počiatku
bolo slovo, zo slov
bola veta a z viet
bola kniha. Kniha
dostala svoje číslo
a bola uložená
do police.

ných čtenářů je Knihovna
městská se skoro 2 miliony.
Národní knihovna je pak rekordmankou podle počtu
archivovaných dokumentů,
těch má na 6 milionů.
Tou nejmodernější mohl
být Kaplického blob na Letné, ale tam teď místo ní
máme Blanku… No a pak
tu máme tu nejmladší pražskou knihovnu, či lépe knihovničku, a tou je Knihovna
Domu národnostních menšin. Proto jí chci z celého
srdce popřát, aby její čtenáři
byli spokojeni s jejími knihami a její knihy zase se svými
čtenáři. Čtení z papíru zkrátka pořád zůstává sexy…

Pavla Jenková
Absolvovala
bakalářské
studium sociální práce
na ETF UK a nyní dokončuje
magisterské studium Genderových studií na FHS UK.
Od prvního ročníku na VŠ
se věnuje práci s migranty a migrantkami, nejdříve
jako dobrovolnice v různých NNO. Od roku 2010
byla zaměstnána jako sociální pracovnice v Poradně pro integraci v Ústí nad
Labem. Od května 2012
pracuje jako metodologická ředitelka v Integračním
centru Praha, o.p.s. Mluví
plynně anglicky a německy a má základy ruského
jazyka. Aktivně se zabývá
tématem migrace, genderu
a rozvoji občanské společnosti v rámci dalších projektů.

Vznik ICP byl vyjádřením aktivního přístupu MHMP k otázce integrace cizinců a naplňování národní
Koncepce integrace cizinců, kde je
vznik integračních center doporučen. ICP bylo 11. z dosud existujících integračních center v ČR.
Troufám si říct, že za necelé dva
roky činnosti našeho centra jsme
odvedli dobrou práci a především
pomohli přes 6000 klientů z řad cizinců třetích zemí, což považujeme za velký úspěch.

V Praze žije zhruba 200 tisíc
cizinců a jejich počet pravděpodobně dále poroste. Jaká je
jejich situace ve srovnání s okolními metropolemi a jaké jsou
nejčastější problémy, se kterými
se u nás musí potýkat?
Od roku 2008 se počet nově příchozích cizinců do ČR snižuje, ale
v rámci ČR funguje tzv. vnitřní
migrace – migranti, ale samozřejmě i Češi z jiných krajů se stěhují
za prací do Prahy. Praha vždy byla
a bude metropolí, kde se soustře-

V barokním zrcadlovém sále Clam-Gallasova paláce v Husově ulici na Starém Městě pražském se na konci listopadu 2013
uskutečnilo 13. setkání národnostních menšin a konference
Praha jako místo soužití národnostních menšin. Sympozia,
které s Etnologickým ústavem AV ČR spoluorganizovaly hlavní město Praha a Dům národnostních menšin, se zúčastnili
mj. bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg a nový slovenský velvyslanec v Praze Peter Weiss. Součástí programu
konference byl společenský večer, který zaštítil náměstek primátora hl. města Prahy Václav Novotný.

ďují ekonomicky aktivní obyvatelé. Stejně jako jiné západoevropské metropole se Praha stala
městem kulturní diverzity.
Problémem, na který upozorňujeme i v naší koncepci, je jazyk
a jeho ovládnutí na takové úrov-

statek, ale migranti nevědí, jak se
k nim dostat a kde je nalézt. Činnost ICP a dalších NNO pracujících s migranty se snaží tyto problémy eliminovat např. nabídkou
kurzů českého jazyka a sociokulturní orientace, sociálním a práv-

Od roku 2008 se počet nově příchozích cizinců
do ČR snižuje, ale v rámci ČR funguje tzv. vnitřní
migrace – migranti, ale samozřejmě i Češi
z jiných krajů se stěhují za prací do Prahy.
ni, aby migrant mohl navštěvovat
úřady, našel si dobré zaměstnání atd. Problémem, na který upozorňujeme i v naší koncepci je
potřeba zlepšení informovanosti
migrantů – informací je všude do-

ním poradenstvím apod.
V současné době pracuje ICP
na pražské koncepci integrace
cizinců, v jakém je nyní stádiu
a jaké priority v ní považujete
za nejdůležitější?
Koncepce
integrace
cizinců
na území hl. m. Prahy, jejíž vznik
jsme jako ICP koordinovali, byla
schválena na letošním červnovém Zastupitelstvu HMP. Na jejím vzniku se podílelo více jak 54
zástupců z řad NNO, úřadů práce,
městských částí, cizinecké policie,
OAMP a dalších. Ve své podstatě
následuje pražská koncepce tu národní, ale v našem případě je zacílena právě na specifika HMP a je
mnohem konkrétnější. Celkem
obsahuje 5 priorit, které na sebe
navzájem odkazují a prolínají se.
Jedná se o prioritu kvalitního a dostupného vzdělávání, zajištění
kvalitních informací, financování
integračních aktivit a zlepšení pří-

Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Andrej Dan Bárdoš
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První dva bloky programu se obecně zabývaly problematikou národnostních
menšin, jejich historií i přítomností v Praze. Závěrečná část Menšiny a krajané otevřela prostor mj. pro prezentaci zástupců českých krajanských spolků
z Polska, Slovenska či Ukrajiny. Právě možnost srovnat obě menšinové situace byla jedním z nejpodnětnějších aspektů setkání.
V úvodu sympozia upozornil náměstek primátora Václav Novotný na zákonnou povinnost hl. města zřídit výbor pro záležitosti národnostních menšin, neboť při posledním sčítání obyvatel se více než 10 % obyvatel Prahy přihlásilo k jiné než české národnosti. O podrobnostech založení výboru následně hovořil tajemník Rady vlády pro národnostní menšiny Milan Pospíšil.
Koncepční rámec k diskurzu o současných národnostních menšinách v České republice v kontextu evropských vývojových trendů
nastínil ředitel EÚ Zdeněk Uherek. Stanislav Brouček z téhož ústavu hovořil o problematice vietnamské menšiny v ČR a poukázal
na vybrané problémy z integračního procesu tohoto společenství. Z vystoupení představitelů národnostně menšinových spolků vzbudili
pozornost zástupci běloruské a vietnamské menšiny, které v roce 2013 oficiálně rozšířily „rodinu“ stávajících 12 národnostních menšin.
Předseda Asociace občanů vietnamského původu Cong Tu Pham přiblížil historii a současnost vietnamské komunity na našem území,
která se svými okolo 60 tisíci příslušníky tvoří procentuálně největší vietnamskou komunitu v Evropě. Běloruskou menšinu reprezentoval George Stankevič z občanského sdružení Pahonia, jež se věnuje vzdělávání a práci s dětmi.
Prezentaci zástupců tradičních národnostních menšin v ČR otevřel Jakub Štědroň, ředitel Domu národnostních menšin v Praze, v němž
mají tyto organizace hlavní sídlo. O menšinovém postavení s ohledem na historické souvislosti dále hovořili zástupci ruské, ukrajinské,
slovenské, německé a rusínské menšiny.
V programovém bloku o krajanech vystoupili pracovníci EÚ Veronika Beranská, Jana Pospíšilová a Michal Pavlásek, kteří se věnují
výzkumu života krajanů. Podnětný příspěvek o Muzeu kultury Čechů na Slovensku přednesla Hana Zelinková, na niž navázal Miroslaw
Jelinek s referátem o uchovávání tradic českých evangelických exulantů v Polsku. Závěrem hovořil Ivan Latka o historii a činnosti českého krajanského spolku Tomáše G. Masaryka v ukrajinském Užhorodu.
Konference poskytla zástupcům národnostních menšin nejen příležitost vyjádřit stanovisko ke svému současnému postavení ve společnosti, ale především ukázala, že spolupráce akademického pracoviště a hl. m. Prahy může být oboustranně přínosná. Pro akademické
pracoviště, které věnuje systematickou pozornost tématu menšin, přinesla cenné podněty o možném směřování dalších výzkumů, pro
orgány veřejné správy poznatky, které lze využít ve výkonu menšinové politiky.
ANDREJ SULITKA,
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
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Svět knihy 2014

Malé ohlédnutí za podzimní konferencí
a pražským setkáním národnostních menšin

metodickou ředitelkou Integračního centra Prahy
ICP bylo slavnostně otevřeno veřejnosti v létě roku 2012. Jaké
byly důvody pro jeho vznik a jak
byste zhodnotila jeho dosavadní
dvouleté působení?

Úvodní slovo náměstka Václava Novotného
u příležitosti otevření knihovny DNM
Nemusíte se bát, že bych se
Vás teď ptal, co tím chtěl „autor říci“. Myslím, že jsme to
všichni pochopili správně.
Knihy ani knihovny, jako místo, kde se dají knihy vypůjčit,
se o svůj osud bát nemusí.
Lidé je stále potřebují, lidé je
stále chtějí, lidé je stále mají
rádi a vnímají je jako součást svého života. Asi většina
z vás má u sebe v peněžence nějakou kartičku, průkazku do knihovny. Někdo jich
bude mít dokonce i víc. Platí
nepsané pravidlo, že v městě, kde vznikají nové knihovny, se prostě dobře žije. Tou
nejstarší pražskou knihovnou,
už tisíciletou, je ta, kterou najdete v Břevnovském klášteře.
Tou největší podle registrova-

NEWSletter

DŮM
NÁRODNOSTNÍCH
MENŠIN, o.p.s.

Nová knihovna a vzdělávací
centrum Domu národnostních menšin

www.dnm-praha.eu

Dům národnostních menšin se tak jako každoročně i letos účastnil knižního veletrhu Svět knihy. Ten letošní proběhl od čtvrtka 15. do neděle 18. května. Jubilejní
20. ročník cílil na široké masy čtenářů, kterým nabídl setkání se spisovateli, prezentace národních stánků, autogramiády či ukázky vaření podle kuchařky.
Vedle tradičního stánku byl Dům tentokrát zastoupen i v rámci doprovodného programu, a to hned první den
veletrhu. V prostoru „literární kavárny“
na balkonu Pravého křídla postupně
představila Sevda Kovářová multikulturní dětský časopis Kamarádi, Igor
Zolotarev časopis Ruské slovo a knižní
produkci ruské národnostní menšiny,
Olga Mandová ukrajinský časopis Porohy a Helena Nosková pak časopis
Listy a knížky autorů hlasících se ke slovenské národnosti. Na závěr Silvia
Georgieva prezentovala knihu Barokní
afektová teorie včetně ukázek dobové
hudby. Široké spektrum národnostně
menšinových časopisů i neperiodických
knižních titulů pak bylo možno dostat či
zakoupit na samotném stánků.

Řeka tolerance

Svět knihy Praha 2014 v číslech

Benátský
karneval

Počet vystavovatelů: 409
Počet stánků: 191
Počet registrovaných odborných
návštěvníků: 847
Počet akreditovaných novinářů: 381
Počet návštěvníků: 38.000

Vystavující země a regiony:

Ázerbájdžán, Belgie - Valonsko-Brusel, Česká
republika, Dánsko, Finsko, Francie, Izrael, Japonsko, Kolumbie, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Rumunsko, Rusko, Saudská Arábie, Slovensko,
Slovinsko, Spojené státy americké, Španělsko,
Švédsko, Tchaj-wan, Velká Británie

Literární festival

Počet účinkujících: 692
Počet pořadů celkem: 516
Počet výstav: 28
Počet filmových představení: 9
Počet divadelních představení: 27
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Roční období
Dne 18. ledna 2014 se konala v galerii Domu národnostních
menšin vernisáž výstavy fotografky Leny Kušnir
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4.4 Koncepce politiky hl. města Prahy
      ve vztahu k národnostním menšinám
V roce 2014 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.
V říjnu 2014 byla Koncepce vzata na vědomí Výborem pro kulturu ZHMP a dále byl podstoupen
k připomínkovému řízení jednotlivým odborům Magistrátu HMP. 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.

12
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4. 5. Pražská muzejní noc potřetí v DNM
V roce 2014 se DNM již potřetí 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.
Pár čísel: Nočního bdění v Domě národnostních menšin se zúčastnil v roce 2014 rekordní počet 470
návštěvníků!!! Vloni to pak bylo 330 a v roce 2012, kdy jsme se do Muzejní noci zapojili poprvé, si
jich k nám našlo cestu 170. I letos jsme se tak úspěšně podíleli na kulturním fenoménu, který má již
svou mnohaletou tradici ve městech po celé Evropě.
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4.6. Kalendárium nejvýznamnějších akcí roku 2014 (výběr)

LEDEN

LEDEN

1

Společenský sál:

● pásmo novoročních koled
(Ruská tradice, o.s., Ukrajinská iniciatíva
v ČR, o.s., Gymnázium na Vítězné pláni, o.s.)
● Řecký večer (Řecká obec Praha)
● Řecká škola – kurzy řečtiny
● Koncert Ukrajinské iniciativy
● 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)

ÚNOR
Společenský sál:

1

● bulharská škola (bulharská NM)
● řecký večer
● koncert církevního sboru ze Srbska
● česko mongolský den
● 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)

2
3

Výstavní síň:

● Hrdinové apokalypsy
– fotovýstava Andreje Kezzina
● Roční období
– výstava Leny Kušnir

Kavárna:

● Valná hromada o.s.
– Starý Nový rok
(Ruská tradice)
● Klubový večer Svazu Maďarů
● Setkání Klubu polského
(polská NM)
● Německý klub

Výstavní síň:

● Romea
● Bulharská výstava

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:

ÚNOR

● Zasedání Programové rady
zástupců NM

14
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BŘEZEN

1

Společenský sál:

● Bulharská škola
● Ukrajinské setkání
● Společenský večer mongolských studentů
● Čelko vojto
● Řecký folklorní večer
● Společenský večer členů NM
– PESACH – PASCHA, co nás pojí a co dělí
● Mezinárodní den žen (Integrační centrum Praha)
● 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)

BŘEZEN
DUBEN
Výstavní síň:

● Boros Illona – výstava obrazů
maďarský autorky

Kavárna:

2
3

● 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

Zasedací místnost:

● Pracovní zasedání Integračního centra Praha

Výstavní síň:

● Davidova hvězda (výstava
u příležitosti svátku Pesach)
● Slovenská výstava

Kavárna:

2
3

● 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)

Zasedací místnost:

4

● Zasedání Správní a dozorčí
rady
● Porada vedení DNM, o.p.s.
se zástupci národnostních menšin

Společenský sál:

1

● Oslava bulharských velikonoc
● Valná hromada Společnosti přátel
Podkarpatské Rusi
● Srbský koncert
● Kurzy jogy
● Klub cestovatelů po Rusku
● Semináře IOM, 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), Trampolína o.s. (polská NM), pěvecký spolek
DOREMI (maďarská NM), dětský taneční a pěvecky
spolek Iglice Egylet (maďarská NM)

4
DUBEN
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KVĚTEN
Výstavní síň:

● Fedor Vico – rusínsky karikaturista, novinář, výtvarník

Kavárna:

2
3

● Porada vedení DNM o.p.s.
se zástupci národnostních
menšin
● Setkání Kulturního sdružení občanů
německé národnosti ČR (německá
NM)
● Setkání Polského klubu (polská NM)

1

Společenský sál:

● Přednáška a projekce filmu pro žáky základních škol (romská NM)
● Khamoro – doprovodní program v DNM
● Seminář Slovo 21
● Koncert duchovních písní – Srbská NM
● Klub cestovatelů po Rusku
● Operace Ester (židovská n.m.)
● Konference - Židé ve Slovenském národním
povstání
● 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)

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVEN

1

16

Společenský sál:

● Klubový večer Svazu Maďarů žijících v českých zemích
● Srbský koncert
● Setkání Landesversamlung (Něm. Menšina)
● Koncert (Ruská tradice,.o.s.)
● Konference Slovo 21, IOM
● Kulturní program v rámci Pražské muzejní
noci
● Operace Ester (židovská menšina)
● Seminář Liga lidských práv
● 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

2
3

Výstavní síň:

● Hrdinové apokalypsy
– fotovýstava Andreje Kezzina
● Roční období
– výstava Leny Kušnir

Kavárna:

● Valná hromada o.s.
– Starý Nový rok
(Ruská tradice)
● Klubový večer Svazu Maďarů
● Setkání Klubu polského
(polská NM)
● Německý klub
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ČERVENEC
Společenský sál:
●
●
●
●
●

Seminář o integraci cizinců
Česko - arabská společnost
University of New York in Prague
Taneční zkoušky soubor Šarvanci
Seminář Romea

Výstavní síň:

● Výstava Imrich Matyáš – první slovenský
gay aktivista
● Kurzy jogy

SRPEN

1
2

Společenský sál:

● Zkoušky tanečního souboru Šarvanci
● Setkání organizace Rusíni.cz
● Zkoušky bulharského tanečního spolku
Zaedno
● Setkání Kulturverband (německá n.m.)

ZÁŘÍ

ZÁŘÍ

1

Společenský sál:

ČERVENEC

● rekvalifikační a integrační seminář (Ruská
NM)
● romský poradní sbor
● Dny kazašské kultury- slavnostní zahájení
a zakončení
● Slovenský institut
● Seminář hl. m. Prahy
● Operace Ester – Roš Hašana
● Setkání s vídeňskými studenty
● Valná hromada Společnosti přátel Podkarpatské Rusi
● Exkurze Střední odborná škola dopravní
● 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)

2
3

1

Výstavní síň:

● Žijí tady s námi – výstava
prací žáků ZŠ z Prahy 14
● Stretnutie v Prahe – výstava
Domus

Kavárna:

● Setkání Kulturního sdružení
občanů německé národnosti
ČR (německá NM)
● Setkání Polského klubu
(polská NM)
● Setkání hudební skupiny
(Rusínská NM)
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ŘÍJEN

1

Společenský sál:

● Liga lidských práv - seminář
● Rekvalifikační kurzy (romska NM)
● Integrační centrum Praha - integrace cizinců
● Bona Fide (slovenská n.m.)
● 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
● Seminář Slovo 21
● 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

LISTOPAD
Výstavní síň:

● Klub polski ve fotografii

Kavárna:

2
3

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

LISTOPAD
18

Výstavní síň:

● Tempus Fugit - Německá
výstava kostely na Broumovsku
● Ruská malba - ze sbírek Antonína Hrabě

Kavárna:

● Setkání Kulturního sdružení
občanů německé národnosti
ČR (německá NM)
● Setkání Polského klubu
(polská NM)
● Setkání hudební skupiny
(Rusínská NM)

Zasedací místnost:
● Programová rada DNM
● Pracovní zasedání
Integračního centra Praha
● Rekvalifikační kurz

Společenský sál:

2
3
4
1

● X. Pražská konferencia stredoškolákov
(slovenská NM)
● Debata o česko-německých vztazích
Kulturního sdružení občanů německé národnosti
ČR (německá NM) + kavárna
● Bezpečnost v ulicích - přednáškový cyklus
pro žáky základních škol (RomPraha, Policie ČR)
● Bulharský večer
● Seminář Komplexní poradenství romským
rodinám a vedení romských rodin (Rom Praha)
● Seminář o Vánočních zvycích, Adventní věnce,
praktické ukázky (Obec Slovákov)
● Polská škola o.s. – předávání cen za nejlepší
literární práce (Polská NM)
● Dětské 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)
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PROSINEC
Společenský sál:

1

● 13. SETKÁNÍ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
v Clamm-Gallasově paláci a Rezidenci
Primátora v Městské knihovně (organizátory
FF UK, HMP a DNM)
● Chanuka – oslavy židovského svátku světel
● Vánoční tradice v písní – vánoční koledy
(Gymnázium na Vítězné Plání, Ukrajinská NM)
● Německé předvánoční setkání
● Beninské setkání
● Společenský večer – Vánoční tradice (Polská NM)
● Operace Ester (židovská n.m.)
● Vánoční besídka (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:

● Karel Bajer- hrdina boja
proti fašizmu
● Faces and Places – bulharská
výstava Danji Drjankové

Kavárna:

2
3

● Setkání a diskuze se
studenty New York Univerzity
in Prague (UNYP)
● Setkání Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR
(německá NM)
● Setkání Polského klubu
(polská NM)

PROSINEC
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5. Zdroje financování a hospodářské
výsledky DNM
Hospodaření DNM, o.p.s., v roce 2014

5.1. Východiska

Dům národnostních menšin, o. p. s., realizoval v roce 2014 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 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.
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 2014 (údaje v Kč)
5.2.1 Celkové výsledky

NÁKLADY    
Spotřebované nákupy 634.158,00
Služby 1.237.620,75
Osobní náklady 1.283.111,50
Daně a poplatky 2.830,00
Ostatní náklady 3.067,50
Odpisy, prodaný majetek, tvorba
rezerv a opravných položek 87.841,77

Náklady celkem 3.248,629,52 Kč

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony 484.997,00
Ostatní výnosy 45.840,22
Tržby z prodeje majetku 51.000,00
Provozní dotace 2.311.674,00

Výnosy celkem 2.893.511,22 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
Celkem ztráta
-355.118,30 Kč
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5.2.2 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
617.760,00 Kč

Z toho:
- Kancelářské potřeby 18.179,65
- Čisticí a hygienické potřeby 13.200,35
- Nákup literatury 13.861,00
- Drobný a technický materiál 24.228,00
- Ostatní materiál 131.587,00
- Spotřeba elektřiny 173.996,00
- Vodné a stočné 23.225,00
- Spotřeba tepla 219.483,00

Služby 1.237.321,75 Kč
Z toho:
- Opravy a udržování 11.030,00
- Cestovné 3.900,00
- Náklady na reprezentaci 14.223,00
- Propagace DNM 30.250,00
- Účetnictví a audit 84.900,00
- Odvoz odpadu 7.986,00
- Provoz výtahu 36.681,00
- Tiskové a grafické služby 154.581,00
- Inzerce v kulturním přehledu 3.751,00
- Muzejní noc 23.030,00
- Svět knihy 72.608,50
- Ostatní aktivity 6.000,00
- Poštovné 978,00
- Úklid 149.709,00
- Technická podpora 112.787,77
- Administrace webu 107.250,00
- Technické zajištění pořadů 239.570,00
- Provoz ISDN 71.874,00
- Telefonní poplatky (pevné linky) 39.870,00
- Mobilní telefony 33.529,15
- Parkovné 31.500,00
- Ostatní služby nerozlišené 1.311,43

Osobní náklady
1.283.111,50 Kč

Z toho:
- Mzdové náklady 750.507,00
- Ostatní osobní náklady 273.950,00
- Zákonné sociální pojištění 187.629,00
- Zákonné zdravotní pojištění 67.546,00
- Zákonné úrazové pojištění 3.004,00
- Příspěvek na stravování 475,50

Daně a poplatky 2.830,00

Z toho:
- Správní poplatky, ověřování, kolky
2.820,00
- Daň z úroků na běžném účtu 10,00
Ostatní náklady 3.067,50
Tato položka obsahuje bankovní poplatky
vynaložené na vedení bankovních účtů.
Odpisy, prodaný majetek,
tvorba rezerv 87.841,77
Tato položka zahrnuje pouze odpisy dlouhodobého hmotného investičního majetku.

NÁKLADY Z HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM: = 3.231.931,52 Kč
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Výnosy hlavní činnosti na hlavní činnost podle jednotlivých kapitol:
Výnosy z hlavní činnosti jsou realizovány v souladu se Stanovami 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).

Tržby za vlastní výkony
330.947,00 Kč

Z toho:
- Pronájmy společných prostor 306.223,00
- Hovorné a další služby 24.724,00

Ostatní výnosy 191,97 Kč
Z toho:
- Úroky z běžného účtu 91,76
- Jiné ostatní výnosy 100,21

Tržby z prodeje majetku
51.000,00 Kč

Výnosy z prodeje nepotřebného majetku.

Provozní dotace
2.311.674,00 Kč

Položka obsahuje granty přidělené Magistrátem hlavního města Prahy v celkové výši.

VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM: = 2.693.812,97 Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI:
ztráta ve výši 538.118,55 Kč

5.2.3 Doplňková (ekonomická) činnost
Doplňková činnost je realizována v souladu se Stanovami, Statutem a dalšími vnitřními
předpisy. V roce 2014 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
154.050,00 Kč

Z toho:
- Krátkodobé pronájmy 148.550,00
- Tržby z ostatních služeb 5.500,00
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Ostatní výnosy
45.648,25 Kč

Tato položka obsahuje jen výnosy z úroků z termínovaného vkladu.
VÝNOSY Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI CELKEM: = 199.698,25
Jako přímé náklady na doplňkovou činnost jsou zúčtovány nákupy materiálu pro zajištění
akcí a ostatní služby.
NÁKLADY Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI CELKEM: = 16.698,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI:
zisk ve výši 183.000,25 Kč.
Zisk z doplňkové činnosti byl v plné výši použitý k částečnému krytí ztráty z hlavní činnosti.

Výsledný hospodářský výsledek za rok 2014 za celou organizaci
je ztráta 355.118,30 Kč.

5.3 Výhledy a závěry
Ztráta z hlavní činnosti je způsobena převážně tím, že mzdové náklady a náklady na zákonné sociální a zdravotní pojištění nejsou kryty z grantů, které byly poskytnuty MHMP. Přesto
díky vlastním příjmům z hlavní činnosti ztráta z hlavní činnosti je nižší než zde uvedené vynaložené náklady.
Výhled pro rok 2015 předpokládá snižování nákladů zvláště ve mzdové oblasti (zrušení
jednoho pracovního místa) jakožto výdajů, které nejsou kryty z grantů, a dále hledání dalších
možností financování jak v doplňkové, tak hlavní činnosti, aby mohla být plněna podmínka
kofinancování grantů a dalších projektů.
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6. Zpráva o činnosti
Programové rady DNM
Programová rada DNM v roce 2014 pracovala pravidelně a její jednání vždy byla svolávána podle
skutečných potřeb a aktuálních úkolů organizací národnostních menšin sídlících v DNM, přípravy a zajištění konkrétních akcí, pořádaných společně nebo za účastí většiny organizací sídlících
v DNM.
Dne 13.02.2014 se Programová rada sešla, aby projednala:
1. Informace vedení DNM k plánům na rok 2014.
2. Plány a aktivity organizací národnostních menšin v DNM v roce 2014.
3. Informace o jednání o grantech Magistrátu hl.m. Prahy.
4. Informace o realizaci projektu knihovny a vzdělávacího centra DNM.
5. Stav přípravy nové koncepce Magistrátu hl.m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám.
6. Různé
Dne 17.04.2014 se Programová rada sešla, aby projednala:
1. Informace z jednání Grantové komise Magistrátu hl.m. Prahy.
2. Informace o provozu knihovny a vzdělávacího centra DNM.
3. Příprava a technické zajištění účastí DNM na knižním veletrhu
Svět knihy (Praha, 15.–18. května 2014):
- příprava a výzdoba stánku DNM
- příprava vlastní prezentace (akce mimo stánek)
- příprava a odvoz materiálů
- harmonogram služeb
- vstupenky
4. Informace k akci Muzejní noc v DNM (14. červen v 19:00–1:00)
5. Stav přípravy nové koncepce Magistrátu hl.m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám.
6. Různé
Dne 5.06.2014 se Programová rada sešla, aby projednala:
1. Příprava a technické zajištění akce Muzejní noc v DNM dne 14. června v 19:00–1:00 hod:
- potvrzení účastí jednotlivců a organizací
- harmonogram jednotlivých vystoupení a pořadů
- místností ve kterých budou probíhat presentace
- jména zodpovědných osob
2. Informace a poznámky k účasti na veletrhu Svět knihy (Praha, 15.–18. května 2014).
3. Různé
Dne 4.09.2014 se Programová rada sešla, aby projednala:
1. Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám:
- projednaní připomínek od zástupců národnostních menšin
- diskuse k celkovému znění Koncepce
- hlasování k otázce doporučení Koncepce v tomto znění
2. Příprava a zajištění 14. Setkání národnostních menšin, které se bude konat dne 4.12.2014
(s ohledem na termín komunálních voleb).
3. Informace z posledního jednání Komisi Rady HMP pro oblast národnostních menšin a integrace
cizinců na území HMP ze dne 26.6.2014.
4. Informace o aktivitách organizaci národnostních menšin v DNM v nejbližších měsících.
5. Různé
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Dne 9.10.2014 se Programová rada sešla, aby projednala:
1. Příprava a zajištění 14. Setkání národnostních menšin, které se bude konat dne 4.12.2014.
2. Informace z průběhu schvalování Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním
menšinám.
3. Informace o aktivitách organizaci národnostních menšin v DNM v nejbližších měsících.
4. Různé
Dne 24.11.2014 se Programová rada sešla, aby projednala:
1. Příprava a zajištění 14. Setkání národnostních menšin, které se bude konat dne 4.12.2014.
2. Informace o grantech MHMP na podporu aktivit národnostních menšin pro rok 2015.
3. Různé
K nejdůležitějším aktivitám, na jejíchž přípravě a zajištění se Programová rada podílela
patří, například:
1. Pražská muzejní noc 2014 v DNM, která se uskutečnila dne 14.06.2014.
2. Vzdělávací cyklus o národnostních menšinách v ČR, jejich historii a současnosti pro střední školy
(září – prosinec).
3. 13. SETKÁNÍ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN, které se konalo 4. prosince 2014 a v jeho průběhu
se konaly:
- konference „Národnostní menšiny – historie, současnost, budoucnost“ (Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1)
- kulturně-společenský večer (Rezidence primátora v prostorách Městské knihovny, Mariánské
nám. 1, Praha 1).
Setkání národnostních menšin pořádalo hl. m. Praha ve spolupráci s Domem národnostních
menšin o.p.s. a Filozofickou fakultou UK. Čestnými hosty konferenci byly ministr pro lidská práva,
rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiří Dienstbier.
4. Slavnostní otevření Knihovny a vzdělávacího centra Domu národnostních menšin, které se
konalo dne 19. března 2014 a proběhlo pod záštitou Ing. Václava Novotného, náměstka primátora hl. m. Prahy. Tomuto předcházel nákup knih do knihovny dle představ národnostních menšin
a s jejich pomocí z financích prostředků DNM.
5. Zajištění účastí DNM a organizací národnostních menšin sídlících v něm na knižním veletrhu
Svět knihy (Praha, 15. – 18. května 2014).
6. Účast v 15. Ročníku folklórního festivalu Praha srdce národů (Praha, 15. – 18. května 2014).
7. Účast DNM a organizací národnostních menšin sídlících v něm na 15. ročníku mezinárodního
folklórního festivalu Praha srdce národů, který se uskutečnil ve dnech 29.5. - 1.6.2014.
8. Beseda o novém Občanském zákoníku, který upravuje a transformuje občanská sdružení v podání JUDr. Martina Rozumka, ředitele Organizace pro pomoc uprchlíkům o.s. Beseda se uskutečnila dne 27.03.2014 od 17:00 v Domě národnostních menšin.
V průběhu uvedeného v této zprávě období činnost Programové rady probíhala v těsné spolupráci
s vedením Domu národnostních menšin a Správní rady DNM, o.p.s. a příslušných pracovišť magistrátu hl. m. Prahy, pověřených řešením otázek národnostních menšin.
V Praze dne, 18. června 2015
Ing. Igor Zolotarev, CSc.,
předseda Programové rady DNM
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