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4. prosince 2014 se uskutečnilo 
v pořadí již 14. Setkání ná-
rodnostních menšin – kon-
ference „Praha a menšiny“. 

Konference se již tradičně konala v repre-
zentativních prostorách Clam-gallasova 
paláce.

Slavnostního zahájení konference se 
ujal pan Mgr. Jiří Dienstbier, ministr pro 
lidská práva spolu s Ing. Václavem Novot-
ným, zastupitelem hl. m. Prahy.

První blok konference nesl název 
„Přítomnost národnostních menšin v 

Praze a jejich aktivity“

Pan Dr. Uherek z (Etnologický ústa-
vu AV ČR) popsal stav národnostních 
menšin v ČR v kontextu evropských vý-

vojových trendů. Upozornil, že Praha je 
vstupní branou do celé ČR, a že v Praze 
žije jedna třetina všech cizinců žijících v 
Česku.

Paní Mgr. Jarmila Balážová, tisková 
mluvčí ministra pro lidská práva, rov-
né příležitosti a legislativu pohovořila o 
společenském, kulturním a politickém 
přínosu národnostních menšin. Zmínila 
se o vlastních zkušenostech jakožto pří-
slušníka národnostní menšiny a apelovala 
na přítomné, aby aktivněji spolupracovali 
se zastupiteli a organizacemi pověřenými 
spoluprací s menšinami, protože samotný 
tlak z řad spolků je nedostatečný. Nedo-
statečné je také samotné prezentování ná-
rodnostních spolků v českých médiích, a 

to i vinou samotných spolků, kteří nejsou 
dostatečně aktivní při medializaci svých 
akcí.

Ing. Igor Zolotarev, CSc. předseda 
programové rady DNM v Praze, hovo-
řil o roli Domu národnostních menšin 
a společenských a kulturních aktivitách 
národnostních menšin v Praze. V DNM 
má aktuálně sídlo 12 menšin, přičemž ka-
ždá menšina má více organizací. Aktuální 
snahou Rady je ustanovení výboru pro 
národnostní menšiny o 14-20 zástupcích, 
jehož přínosem by bylo zvýšení autority 
programové rady DNM.

Druhý blok konference se věnoval 
tématu „Menšiny a mateřský jazyk“

Referenti zhodnotili postavení a reál-
né fungování menšino-
vých jazyků nejen v ČR, 
ale např. i na Slovensku. 
Prof. PhDr. Leoš Šatava, 
CSc. (Ústav etnologie, 
FFUK) se zabýval sna-
hou o revitalizaci men-
šinových jazyků, Irena 
Nováková (Kunlturver-
band) a Martin Dzingel 
(Landesversammlug) 
probrali teoretické 
možnosti a skutečné 
využití výuky němec-
kého jazyka. Praktický-
mi otázkami se zabýval 

příspěvek Mgr. Mariána Slobody, Ph.D. 
(Katedra středoevropských studií FFUK) 
s tématem „Počešťování jmen nabyvatelů 
českého státního ob-
čanství a právo na vy-
užívání jmen v jazyce 
národnostních menšin“.

Třetí blok konfe-
rence nesl název 

„Národnostní men-
šiny a migranti“

Stěžejním příspěv-
kem tohoto bloku byl 
příspěvek Mgr. Alena 

Kovačeviče, koordinátora poboček Inte-
gračního centra v Praze, na téma „Role 
ICP ve vztahu k migrantským komunitám 
a organizacím“.

Integrační centrum Praha je plat-
formou pro migranty na území ČR. V 
současné době funguje 13 center ve 14 
krajích. ICP poskytuje sociální a právní 
poradenství, kurzy českého jazyka, komu-
nitní a informační centrum, tlumočení a 
asistenci na úřadech, sociokulturní kurzy, 
organizuje komunitní a kulturní akce.

Bohužel diskuse k jednotlivým blo-
kům, následovala až po posledním pří-
spěvku. Je otázkou, zda by nebylo vhod-
né v budoucích ročnících neoddělit větší 
prostor diskusnímu fórum, kde by před-
stavitelé jednotlivých menšin mohli sdílet 
své zkušenosti a hledat odpovědi na aktu-
ální témata.

Konference byla zakončena kulturně 
společenským večerem v Rezidenci pri-
mátora v objektu Městské knihovny, kte-
rým provázel Mgr. Andrej Dan Bardóš. 
V reprezentativních prostorech rezidence 
zazněly písně v jazyku jidiš a ladino v po-
dání Hany Frejkové, vystoupila cimbálová 
a pěvecká skupina lidové hudby Limbora, 
a to ve dvou tematických vystoupeních: 
„Od rakouského Strausze k Maďarskému 
Lehárovi, od východu na západ, od ru-
sínského jazyka až po slovenčimu“ a „Od 
stredného slovenska až po moravské po-
medzie“, nechybělo ani klavírní matiné.

Celý večer probíhal v příjemné a 
přátelské atmosféře. Při sklence vína a 
chutného pohoštění skončilo 14. Setká-
ní národnostních menšin. ◆
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