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Vážení přátelé
národnostních
menšin,
právě se vám do rukou dostává první číslo zpravodaje naší
obecně prospěšné organizace.
V něm vás budeme seznamovat nejen s naší prací a akcemi,
které jsme pro vás společně se
zástupci menšin připravili a budeme připravovat, ale prostor
dáme i zajímavým osobnostem,
které z multikulturního prostředí často buď samy pocházejí,
nebo se v něm z profesních či
osobních důvodů delší dobu
pohybují.
V prvním čísle vám přinášíme
rozhovor s vládní zmocněnkyní pro lidská práva Monikou
Šimůnkovou, která ve své náročné funkci završila první rok,
nebo s Michalem Novotným,
ředitelem odboru komunikace
Českého statistického úřadu,
který nám odpověděl na otázky týkající se sčítání obyvatel
a významných demografických změn, ke kterým v naší
zemi během posledního desetiletí došlo. Těch změn si musel
povšimnout snad každý z nás.
Vždyť stačí v metru nebo autobusu na chvíli přivřít oči a soustředit se na hlasy a hovory lidí,
aby člověk objevil, kolika různými jazyky dnešní Pražané
hovoří či kolik cizokrajných
přízvuků je v jejich češtině patrných. Praha se stává otevřenější, barevnější, živější, multikulturnější a kosmopolitnější.
Budeme rádi, když takový bude
i náš dvojjazyčný zpravodaj.
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Rozhovor s Monikou Šimůnkovou
vládní zmocněnkyní pro lidská práva

Monika Šimůnková (1972) vystudovala Právnickou fakultu UK.
Dvousemestrální studijní pobyt jí zavedl též na Právnickou fakultu Univerzity Passau. Několik let pracovala v předních právních kancelářích. Od roku 2004 pracovalo v neziskovém sektoru v nadaci Naše dítě, kde se dále specializuje na legislativu
týkající se dětí a dětských práv. Zde také zakládá linku právní
pomoci pro veřejnost v oblasti dětských práv. V únoru 2011 se
Monika Šimůnková stává vládní zmocněnkyní pro lidská práva.
Do funkce jste nastoupila zhruba
před rokem. V čem se Vaše očekávání nejvíc lišila od reality?
Já jsem raději mnoho konkrétních
očekávání neměla, člověk poté nemůže být zklamán, spíše naopak…
Měla jsem především chuť do velmi smysluplné práce, jež částečně
navazovala na mé předchozí zkušenosti, a která dokonce zvítězila
nad jistým váháním, jež se automaticky s takovou nabídkou práce
pojí…Ale odvaha nakonec zvítězila. Začátky pro mě ovšem byly poměrně náročné, to přiznávám, státní správa sama o sobě je celkem
těžkopádný „podnik“, věci jdou
prosazovat velmi pomalu, funkce
je ostře sledovaná a témata, kterým se věnuje, většinou nevděčná.

Navíc byla tato pozice nově pojata
více úřednicky než za mého předchůdce, což odborná veřejnost ani
média ne úplně zaregistrovala a tudíž ode mne často očekávala něco,
co jsem nebyla schopna plnit. Co
mě však překvapilo celkem negativně, je skutečnost, že lidskoprávní agenda dnes stojí na pomyslném
žebříčku priorit nejen společnosti,
ale i mnoha politiků, na spodních
příčkách. Prim prostě hrají jiná témata, a o viditelnost své agendy
musím dost tvrdě bojovat.
Jak se Vám vůbec daří skloubit
pozici zmocněnkyně pro lidská
práva s funkcí vrchní sekční ředitelky, pod kterou spadá odbor
lidských práv a ochrany menšin

a Agentura pro sociální začleňování? Za ministra Kocába byly
obě tyto pozice odděleny, aby
nebyl zatížen přílišnou administrativou.
Ke sloučení obou funkcí došlo,
předpokládám, v rámci šetření ve
státní správě, které se samozřejmě
týká i Úřadu vlády. Bohužel mi
tato skutečnost nebyla před mým
nástupem známa a výsledek je takový, že několik prvních měsíců
jsem byla „zavalena“ převážně
administrativou a nemohla dostapokračování na str. 2

Historie Domu národnostních menšin
Idea Domu národnostních menšin
vznikla na začátku devadesátých
let a úzce souvisela s formováním
občanských sdružení národnostních menšin, probíhajícím demo-

kratizačním procesem a uzákoněním práva národnostních menšin
na svoji existenci. V té době také
vznikla idea umístit občanská
sdružení menšin pod jednu stře-

Jakub Štědroň,
ředitel Domu
národnostních menšin o.p.s.

chu. Proto v polovině devadesátých let uvítaly národnostní menšiny možnost získat jako své sídlo
dům v Celetné ulici. Tato možnost
byla dokonce tak rozpracována, že
bylo i určeno, kde které občanské
sdružení bude mít kanceláře. Vinou restitucí a následnou privatizací ale tato možnost padla.
Nová naděje pro vznik DNM hl.
města Prahy vznikla v roce 2000,
kdy Fond dětí a mládeže v likvidaci nabízel k činnosti dětí a mládeže
v nových podmínkách své objekty. Na to reagoval tehdejší odbor
školství mládeže a tělovýchovy
MHMP (pod jehož vedením bylo
tehdy místo referenta pro národnostní menšiny), který požádal pro
hlavní město Prahu o 50 objektů.
pokračování na str. 2
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Rozhovor s Monikou Šimůnkovou

tečně plnit samotnou funkci zmocněnce. Domnívám se, že sloučení
obou funkcí není nejlepší řešení,
má-li být zmocněnec více vidět, aby
dokázal dostatečným způsobem
prosazovat řešení lidskoprávních
témat a tuto agendu obecně. Výkon
obou funkcí, tedy té technicko-administrativní a reprezentativní, je
skutečně náročný, a vyžaduje mé
každodenní maximální nasazení
s 12tihodinovou a delší pracovní
dobou. Přesto mě tato práce velmi
baví a především…vnímám ji jako
nesmírně smysluplnou.
Samotná agentura pro sociální
začleňování působí v organizační struktuře Úřadu vlády jako
podřízený odbor trochu „provizorně“ a někteří odborníci by jí
raději viděli jako samostatnou
příspěvkovou organizaci začleněnou např. pod Ministerstvo práce a sociálních věci. Připravují se
v této oblasti nějaké změny?
Původně se předpokládalo, že
Agentura bude ze zákona zřízenou,
samostatně působící institucí. To
by bezesporu přineslo některé výhody, ale v dnešní době rozpočtové
odpovědnosti to úplně reálné není,
úřady se spíše ruší než zakládají.
Současný stav, kdy je Agentura začleněna pod Úřadem vlády, jí dává
obecně větší autoritu a nadrezortní
přístup, přičemž se může zaštítit i
osobou premiéra, který si romskou
otázku vzal do své gesce (je předsedou Rady vlády pro romské záležitosti). Samozřejmě jsem konfrontována i s možností začlenění
Agentury pod MPSV, ale nejsem
pro toto řešení. Agentura by měla
zůstat pod ÚV a pro zajištění větší efektivity její práce by měly být
do budoucna posíleny i její pravomoci.

Na podzim byla vládou schválena Vámi předložená Strategie
boje proti sociálnímu vyloučení do roku 2015. Můžete jí ve
stručnosti představit?
Strategie je první vládní dokument, který velmi komplexně řeší
problematiku sociálního vyloučení. Obsahuje několik desítek
konkrétních opatření, do jejichž
plnění budou zapojeny zejména
resorty školství, práce a sociálních věcí, vnitra, místního rozvoje
a také Agentura pro sociální začleňování. Opatření jsou zaměřena
především na podporu zaměstnanosti, zapojení sociálně znevýhodněných dětí do hlavního vzdělávacího proudu, prevenci rozpadu
rodiny a odebírání dětí do ústavní
péče či bezpečnost uvnitř a v okolí
sociálně vyloučených lokalit.

Pod vládní zmocněnkyni pro lidská práva
spadá též Agentura pro sociální začleňování
v romských lokalitách.
lení a pro podporu zaměstnanosti
v sociálně vyloučených lokalitách
vytvořit systém prostupného zaměstnávání nebo ve větší míře
zaměstnávat dlouhodobě nezaměstnané ve veřejných zakázkách
měst.
Pokud se opatření podaří skutečně naplňovat, má Česká republika

Strategie je první vládní dokument, který velmi
komplexně řeší problematiku sociálního vyloučení.
Obsahuje několik desítek konkrétních opatření,
do jejichž plnění budou zapojeny zejména resorty
školství, práce a sociálních věcí, vnitra, místního
rozvoje a také Agentura pro sociální začleňování.
Strategie je rozdělena na šest
oblastí, které jsou úzce napojeny
na problematiku sociálního vyloučení – jde o oblast bezpečnosti,
bydlení, vzdělávání, zaměstnanosti, sociálních služeb a regionálního
rozvoje.
Mezi nejvýznamnější navržená
opatření patří například možnost
nařídit povinnou školní docházku
pro děti ze sociálně vyloučených
lokalit, aby se předcházelo jejich
zaostávání při následné školní výuce, nebo dále postupnou redukci
počtu praktických škol. V oblasti bydlení se navrhuje mj. vytvořit ucelený model sociálního byd-

v dlouhodobém horizontu šanci
zlepšit situaci sociálně vyloučených obyvatel, a tím tedy pomoci
nám všem.
Na které další cílové skupiny
vedle Romů se zaměřujete?
Romská problematika je samozřejmě nejviditelnější a nejbolestnější, ale já jsem již při svém
nástupu deklarovala, že se chci
zaměřit i na další skupiny obyvatel, především na práva dětí a seniorů. Jsem velmi ráda, že se na
podzim 2011 podařila zrealizovat
kampaň týkající se boje proti sexuálnímu násilí na dětech, letošní rok je Evropským rokem boje
proti stárnutí, tudíž seniorské problematice hodlám věnovat více
pozornosti. A dále se samozřejmě
zabývám problémy národnostních
menšin, cizinců, zdravotně postižených a také obecně neziskovým
sektorem, tj. cilovými skupinami,
jejichž problematice se věnují poradní orgány vlády, které spadají
do mé gesce.

Jak se díváte na nízké zastoupení žen na vysokých pozicích?
Ve vládě dlouhou dobu neseděla jediná žena, NERV má pouze
patnáct mužských odborníků,
v soukromé sféře je situace obdobná. Eurokomisařka Viviane
Reding např. připravuje zákonná opatření pro vyšší zastoupení žen ve vedoucích pozicích.
Schvalujete zavedení minimálních kvót pro ženy (ale i muže)
v oblastech, kde jsou výrazně
podreprezentovány a kde panuje shoda na tom, že je potřeba
současný stav změnit?
Ano, je pravda, že např. v politice
je ve vysokých funkcích nízké zastoupení žen a je to převážně mužská záležitost. Ale je otázka, zda je
tomu tak proto, že toto prostředí je
vůči ženám více nepřátelské a muži
zde ženy tolik nechtějí, nebo je to
přirozený důsledek odlišných preferencí žen, z nichž mnohé tyto pozice ve vysoké politice třeba vůbec
nelákají, neboť jejich životní priority jsou jiné. Ono, upřímně řečeno,
to v tomto prostředí opravdu není
úplně lehké.
Já osobně bych více žen ve vysokých pozicích, zejména v politice, velmi uvítala, politické prostředí potřebuje silnější ženský „otisk“
a řekla bych i kultivaci. Ovšem nejsem příznivcem uměle zaváděných
opatření, neboli kvót, a již vůbec ne
v soukromých firmách. Každý by
si měl svoji pozici vydobýt především díky svým schopnostem. Co
však rozhodně velmi podporuji, je
zlepšení legislativy, umožňující ženám - v případě jejich zájmu a odpovídajících schopností – dosáhnout na takto vysoké pozice tím, že
budou moct lépe skloubit rodinný
život s tím pracovním.

Mezi nejvýznamnější navržená opatření patří
například možnost nařídit povinnou školní docházku
pro děti ze sociálně vyloučených lokalit.
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Výsledky sčítání obyvatel 2011
Rozhovor s Michalem Novotným, ředitelem odboru komunikace
Českého statistického úřadu. Na odpovědích se spolupodíleli též
místopředseda ČSÚ Stanislav Drápal a ředitel Odboru statistiky
obyvatelstva ČSÚ Josef Škrabal.
Hlavní město má podle předběžných výsledků loňského sčítání
vůbec nejvíc obyvatel ve své historii. Žije v něm 1 272 690 lidí,
tedy o přibližně sto tisíc víc než
před deseti lety. Za přírůstkem
stojí především cizinci. Z kterých zemí jich přichází nejvíc a jak se jejich počet změnil
od posledního sčítání obyvatel
v roce 2001?
Za přírůstkem obyvatelstva celé
České republiky stojí především
cizinci, ovšem nárůst počtu obyvatel v Praze mezi roky 2001 a 2011
je způsoben výhradně přírůstkem
cizinců. Počet obyvatel Prahy
s občanstvím ČR se v tomto období dokonce mírně snížil, ale počet cizinců vzrostl více než pětkrát.
V roce 2001 bylo v Praze sečteno

a necelá 4 % obyvatel Prahy. Další početně nejvýznamnější jsou
skupiny občanů Slovenska, kterých bylo sečteno více než 23 tisíc,
Ruska – 22 tisíc a Vietnamu – necelých 11 tisíc. Z těchto zemí pocházelo nejvíce cizinců na území
Prahy i v roce 2001, ovšem v odlišném pořadí: 1. místo zaujímalo
Slovensko s počtem více než 5 tisíc osob, následovala Ukrajina (4,9
tisíc), Rusko (4 tisíce) a Vietnam
(2,7 tisíc). V případě Ukrajiny tedy
vzrostl počet v Praze žijících cizinců za 10 let na desetinásobek.
Jaký podíl na celkovém počtu
cizinců mají ti, kteří žijí na území hl. m. Prahy a jak se situace v Praze liší od jiných velkých
měst v ČR?

se tato koncentrace zvýšila; tehdy
v Praze bydlelo 28 % ze všech cizinců v ČR. Pro zmíněné nejpočetnější skupiny cizinců přitom rovněž
platí, že největší část z nich v rámci
ČR žije v hlavním městě - přibližně
pětina občanů Vietnamu, více než
čtvrtina osob se státním občanstvím
Slovenska, více než dvě pětiny ob-

V roce 2001 bylo v Praze sečteno necelých 35 tisíc cizinců, tedy asi 3 %
obyvatel. Podle předběžných výsledků sčítání 2011 v Praze žije 178 tisíc
cizinců a představují tak již 14 % obyvatelstva metropole.
Cizinci v České republice jsou výrazně soustředěni právě do hlavního města - dvě pětiny ze všech
cizinců žijících na území ČR žijí
v Praze. Dalších více než 12 % cizinců žije ve Středočeském kraji,
takže na Prahu s jejím širším zázemím v podstatě připadá přibližně
polovina z celkového počtu cizinců v ČR. Ve srovnání s rokem 2001

čanů Ukrajiny a tři pětiny občanů
Ruska.
Počty i podíly cizinců v dalších
velkých městech ČR jsou výrazně
nižší. Obecně v ČR platí, že podíl
cizinců na obyvatelstvu obce zpravidla vzrůstá s její velikostí - ve
velkých městech je výrazně vyšší,
protože zde jsou nejvíce koncentrovány pracovní příležitosti, za nimiž cizinci především přicházejí.
U Prahy, kromě o řád vyššího počtu obyvatel ve srovnání s dalšími
městy, má zesilující efekt i skutečnost, že se jedná o hlavní město,
a tedy centrum s celostátním i mezinárodním významem. Pro srovnání: V Brně bylo sečteno 23,7 tisíc cizinců, kteří tak tvoří 6,2 %
obyvatel Brna. Ve třistatisícové
Ostravě žije pouze 9,2 tisíc cizinců, tedy 3 %. V Plzni cizinci s celkovým počtem 12,5 tisíc představují 7,4 % populace. Z celkového
počtu cizinců v ČR jich v Brně žije
5,3 %, na Plzeň připadá 2,8 % a na
Ostravu pouze 2 %.

K rytířům Jedi se přihlásilo 15 070 občanů ČR, to je více než počet občanů
hlásících se k romské národnosti.

Čím si vysvětlujete fakt, že plných 46 % Pražanů neodpovědě-

necelých 35 tisíc cizinců, tedy asi
3 % obyvatel. Podle předběžných
výsledků sčítání 2011 v Praze žije
178 tisíc cizinců a představují tak
již 14 % obyvatelstva metropole.
Jednoznačně nejvíce cizinců přichází do Prahy – podobně jako do
celé ČR – z Ukrajiny. V Praze žije
téměř 50 tisíc Ukrajinců, což přestavuje 28 % všech cizinců v Praze
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K této žádosti byla také přičleněna
žádost o budovu ve Vocelově ulici číslo 602 na Praze 2 za účelem
zřízení DNM. Výsledkem bylo to,
že z 50 žádaných objektů připadl
HMP pouze jediný, a to právě objekt určený pro účely Domu národnostních menšin hlavního města
Prahy.
Do roku 2002 probíhal souběžný proces vytvoření koncepce činnosti DNM HMP a převod objektu
do vlastnictví hl. m. Prahy. Tento
proces byl rokem 2002 ukončen.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo v listopadu 2002 Koncepci politiky Prahy ve vztahu k národnostním menšinám, jejíž součástí byla
také koncepce činnosti Domu národnostních menšin. Rok 2002 byl
také věnován přípravě architektonického plánu rekonstrukce podle záměru činnosti, výběru firmy,
která bude realizovat rekonstrukci
a dalším stavebním přípravám ze
strany odboru městského investora.
Všechny tyto aktivity byly průběžně projednávány na výrobních poradách Odboru městského investora a v Komisi Rady hl. m. Prahy pro
oblast národnostních menšin, to vše
v úzké koordinaci s Radou vlády
ČR pro národnostní menšiny. Rada
požádala vládu o uvolnění prostředků pro rekonstrukci ve výši 20
mil. Kč a dalších 15. mil. Kč bylo
vyčleněno z rozpočtu hl. m. Prahy.
Přípravy na rekonstrukci byly
ještě přerušeny v okamžiku, kdy
Elektrotechnický spolek český podal žalobu na hl. m. Praha se žádostí o vyklizení nemovitosti z důvodu
právního nároku na tento objekt.
Soudní proces Praha začátkem roku
2006 vyhrála a objekt byl po rozsáhlé a komplikované rekonstrukci
otevřen pro veřejnost v červnu roku
2007.
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Výsledky sčítání obyvatel 2011

lo na otázky týkající se náboženství či národnosti? Na sociálních
sítích přitom lidé o sobě prozrazují mnohem citlivější informace
než při anonymním sčítání.
Otázky na náboženství a národnost byly uvedeny jako dobrovolné již při sčítání lidu v letech 1991
a 2001. Tehdy na ně neodpovědělo
zhruba 5–10 = lidí. Někdy se říká,
že žádná odpověď je nejzajímavější
odpověď. I v tomto případě by bylo
velmi zjednodušující říci, že lidé
prostě nechtějí komunikovat s úřady. Komunikace na sociálních sítích ukazuje, že lidé se často dokáží
svěřit s mnohem citlivějšími záležitostmi, než na které se ptalo sčítání
lidu. Přitom podrobnější pohled na
výsledky ukazuje, že vysoký podíl
těch, kteří na tyto otázky neodpověděli, neplatí pro všechny národnosti
a pro všechna náboženství. Při srovnání s rokem 2001 se ukazuje, že
největší propad zaznamenala česká
národnost. Tedy národnost majoritní. Naopak například počet lidí,
kteří se přihlásili k národnosti moravské se zvýšil asi o třetinu. Stejně tak se zvýšil počet lidí, kteří se
hlásili ke slezské národnosti. Zajímavý je i vývoj u romské národnosti. Počet lidí, kteří vyplnili jen tuto
národnost se snížil, avšak když přičteme osoby, které uvedly společně
romskou a jinou národnost, pak se
počet těch, kteří se hlásí k romské
národnosti zvýšil. Obdobně je tomu
u náboženství. Zde je asi velmi zajímavý počet 708 tisíc lidí, kteří se
přihlásili k náboženství, ale nepřihlásili se k žádné oficiální církvi.
Může to být projev toho, že lidé
potřebují víru, ideu, myšlenku, ale
oficiální instituce jsou v určité krizi
důvěry, protože jsou často spojovány spíše s negativními jevy a ztrácí
se jejich poslání. To jsou však otázky pro další vědní obory. Statistiky je povolána kvantifikovat jevy
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a procesy ve společnosti a tyto údaje poskytnout pro další bádání.
Výrazně přibylo též těch, kteří se
hlásí k filozofii rytířů Jedi. Těch
bylo 15 tisíc a dokonce tak předčili počet těch, kteří se přihlásili k romské národnosti. Je obliba
filosofie Jedi z hvězdných válek
pouze specifickou českou recesí,
nebo se k ní hlásí při sčítání masověji též lidé v jiných zemích?
Když se na Internetu objevily výzvy,
aby bylo možné se při sčítání lidu
2011 v ČR přihlásit ke kodexu či zásadám rytířů Jedi, Český statistický
úřad samozřejmě zjišťoval i v zahraničí, jak je tato možnost řešena.
Ukázalo se, že při sčítání v letech
2000–2001 tuto možnost nabízela
sčítání zejména v anglicky mluvících zemích. V Anglii či v Austrálii
se k této víře přihlásilo 0,3–0,4 % populace. Na Novém Zélandu dokonce
1,9 % obyvatel. Proto bylo rozhodnuto tuto možnost dát i obyvatelům
v ČR. Tuto víru vyplnilo 15 070 lidí,

běžných výsledků můžeme uvést, že
typický Pražan:
•		 bydlí ve správním obvodu Prahy 4
• je ve věku mezi 30-40 lety
• muž je svobodný, žena vdaná
• má úplné střední vzdělání s maturitou
• je ekonomicky aktivní, v pozici
zaměstnance
• má státní občanství České republiky
K čemu získaná data přesně v praxi slouží?

Tuto víru vyplnilo 15 070 lidí, tedy také asi 0,3 %
lidí, kteří se hlásí k nějaké víře. Počtem jediisté
předstihli mnohé jiné oficiálně registrované
církve v ČR. Sčítání ukázalo, že tento fenomén ve
společnosti našeho státu existuje.
tedy také asi 0,3 % lidí, kteří se hlásí
k nějaké víře. Počtem jediisté předstihli mnohé jiné oficiálně registrované církve v ČR. Sčítání ukázalo,
že tento fenomén ve společnosti našeho státu existuje. Proč a zda je to
záležitost módy, recese nebo začátek
něčeho nového, to jsou opět otázky
pro jiné vědní obory.
Existuje ze statistického pohledu něco jako průměrný Pražan?
A jestli ano, jaké má vzdělání, věk
či sociální status?
Z pohledu nejvyšších četností před-

Údaje ze sčítání lidu slouží k mnoha účelům. Lze tedy uvést jen příklady. ČR je jako členská země
EU povinna tyto údaje poskytnout do jara roku 2014 Evropské
komisi. Zde budou použity údaje
za všechny členské státy k hodnocení různých projektů, ale také
k možnému přehodnocení rozdělení mandátů poslanců Evropského parlamentu mezi členské země.
Údaje o bydlení sociální skupiny
obyvatel v poproduktivním věku
si již vyžádal například městská
část Praha 2, které bude sloužit
k přípravě rozhodnutí o míře privatizace obecních bytů. Jedna velká distribuční společnost zkouší
využít údaje ze sčítání i z dalších
statistik pro svá strategická rozhodování o budování sítí a přenosových zařízení v rozsahu miliard
korun. Údaje o dojížďce využije například pražský ROPID pro
optimalizaci dopravní sítě v Praze a okolí. O data se hlásí různá
vědecká a výzkumná pracoviště.
Takových příkladů lze uvést ještě
mnoho.

www.dnm-praha.eu

Zveřejňovány zatím jsou stále
pouze předběžné výsledky sčítání, kdy budou známy konečné výsledky?
Definitivní výsledky budou zveřejňovány postupně od 3. čtvrtletí 2012.
Zpracování definitivních výsledků je
totiž výrazně časově náročnější než
zpracování výsledků předběžných.
Předběžné výsledky byly připraveny
jako jednoduchá transformace vstupů ze sčítacích formulářů na výstupy, kdy byly sumarizovány odděleně
údaje za domy, za byty a za osoby
bez jejich propojení a kombinování.
Naopak definitivní výsledky jsou již
na propojení datových vět, které je
typickým rysem a hlavní předností
výstupů sčítání, založeny. V rámci
zpracování definitivních výsledků
se vytváří i zcela nové informace –
např. se odvozuje adresa místa obvyklého pobytu (poprvé v historii
sčítání), konstruují se domácnosti
a odvozují jejich charakteristiky.
Zpracováním definitivních výsledků se znásobí počty výstupních údajů
v porovnání se vstupy na sčítacích formulářích a tak se podstatným způsobem zhodnotí získaná data. Výstupní
informace jsou obsáhlé jak z hlediska
počtu různých kombinačních tabulek,
tak z hlediska územního.
Definitivní výsledky zahrnují průřezové publikace za jednotlivé obce,
vybraná města, správní obvody obcí
s rozšířenou působností, kraje i republiku. Vypočteny budou údaje i za
menší územní celky, jejich zveřejnění je ale podmíněno respektováním pravidel primární důvěrnosti,
tedy ochranou dat. Kromě průřezových publikací budou samostatně
zpracovány a publikovány i monotematické publikace např. za obyvatelstvo, byty, domácnosti, plodnost
žen, dojížďku do zaměstnání a škol
a postupně i celá řada analytických
materiálů zaměřených na konkrétní
tradiční i aktuální témata.

NEWSletter

Máme nové
internetové stránky

Naše na akce

www.dnm-praha.eu

Na sklonku minulého roku (k Vánocům, chtělo by se napsat) spustil
Dům národnostních menšin nové
webové stránky. Měly by umožnit přehlednou a přístupnou for-

postupně doplňovat a rozšiřovat
tak, aby byl dostatek informací
o naší historii, činnosti i národnostních menšinách dostupný i pro
ty, kteří neovládají český jazyk.

Nově vytvořený interaktivní web
umožňuje vkládat články na blogy menšin,
poskytuje odkazy na zajímavé články
z médií a obsahuje základní informace též
v angličtině, nemčině a ruštině.
mou utřídit co největší množství
informací o akcích NM, ale nabízet též zajímavé odkazy na novinové články s tématikou multikulturality, národnostních menšin či
lidských práv. Novinkou jsou též
blogy jednotlivých menšin, kam
si mohou jednotlivá sdružení doplňovat své informace, texty či
odkazy na svoje online periodika.
V neposlední řadě jsou na webových stránkách základní informace o historii DNM též v angličtině, němčině a ruštině. Informace
v těchto třech jazycích se budou

Původní web DNM je stále k nalezení po kliknutí na odkaz „Původní web“ nad kalendářem akcí
na pravé straně.

nky

ní strá

Původ

www.dnm-praha.eu
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Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR
Kulturní sdružení občanů německé národnosti v ČR
Dům národnostních menšin, o.p.s. v Praze
Dovolujeme si Vás pozvat na otevření autorské výstavy řezbářů
Romana Krestýnová, Karel Králík, Miloslav Jiran a David Králík

PROMLUVY DŘEVA
19. 12. 2011 od 17.00 hod.
ve výstavní síni DNM Vocelova 602/3, Praha 2
Úvodní slovo: Tradice německého řezbářství v podhorských regionech českých zemí (H. Nosková)
Německá menšina v ČR (I. Nováková)
Po zahájení výstavy Vás srdečně zveme na číši vína
a besedu o vánočních tradicích a zvycích národnostních menšin.
Výstava je otevřena do 15. 1. 2012
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Ochutnávka z našich akcí
Představení akcí
a činnosti DNM
V Domě národnostních menšin se odehrává
nejen velká část akcí národnostních menšin,
ale často se zde konají i setkání a konference
neziskových organizací, cizinců, doučování,
školení či filmové projekce. Přehled o proběhnutých i připravovaných akcích včetně
pozvánek a fotodokumentace najdete na
webových stránkách.

Vernisáž Promluvy dřeva
Výstava „Promluvy dřeva“ - slavnostní vernisáž 19. 12. 2011

90. Výročí ruské
pomocné akce
v Československu
Občanské sdružení Ruská
tradice ve spolupráci
s Národní knihovnou ČR
- Slovanskou knihovnou
uspořádalo výstavu 90.
Výročí ruské pomocné
akce v Československu.
Vernisáž výstavy proběhla
14.11.2011.

Výstava plakátů
hvězd ruského
designu
Rodchenko 120
Prosinec 2011

www.dnm-praha.eu
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Zveme Vás na zahájení výstavy plakátč studentč vysokých evropských výtvarných škol

“Migration to Europe:
Can it Work for Development?”
která se uskuteËní v pátek 9. prosince 2011 od 16:00 hodin
ve SpoleËenském sále Domu národnostních menšin,
Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2

Výstava plakátů
studentů
evropských
uměleckých škol
“Migration to Europe: Can
it Work for Development?”
Vernisáž výstavy se uskutečnila v prostorách DNM
v pátek 9. prosince 2011.

Vernisáž zahájí
Jiÿina Dienstbierová, ÿeditelka Rady pro mezinárodní vztahy
Eva Eckert, profesorka
Jakub Št×droó, ÿeditel Domu národnostních menšin
Tomáš PetÿíËek, koordinátor SOLIDAR

Polské divadlo
Pr e m i é r a p ř e d s t a v e n í
REMINI podle povídky Ulice
krokodílů Brunona Schulze.
Avantgardní hru nastudovalo polský Teatr Traktor.

Metropolita
Kryštof v DNM
Metropolita Kryštof
a svěcení nových prostor
kanceláří Srbské menšiny
v DNM

Vydává Dům národnostních menšin, o. p. s.
Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2
mail: info@dnm-praha.eu, tel.: 221 419 800
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