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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“ и архив на ДНМ

Десет години с Вас
На 21 юни, Домът на националните малцинства в Прага тържестве-
но отпразнува десетия си рожден ден. Присъстваха представители 
на националните общности и много гости, взели участие и станали 
свидетели на събитията през 2007 г., когато стартира този уникален 
проект, единствен по рода си на територията на чешката държава.

Самата аз имах удоволст-
вието да присъствам на 
откриването на Дома и 
си спомням поройния 
дъжд, изливащ се над 

Прага, и огромното множество, кое-
то, въпреки атмосферните условия, 
търпеливо чакаше на улицата, за да 
присъства на знаменателното съби-
тие. Десет години след това, Домът на 
националните малцинства е място, 
където различните националности, 

живеещи на територията на чешката 
столица, свободно развиват своята 
дейност, насочена към запазване на 
културната им идентичност и пред-
ставянето й пред чешкото общество. 

Дълга и нелека е историята на 
този проект – първоначалната идея 
възниква още в началото на 90-те 
години, заедно със създаването на 
редица сдружения на националните 
малцинства и с демократичните про-
мени, които им дават законни права 

да развиват своята дейност – а за нея 
са нужни помещения. В средата на 
90-те години става ясно, че имат въз-
можност да получат седалище в къща 
на ул. „Целетна“. Тази възможност е 
подробно разработена, така че всяко 
малцинство е знаело кое точно по-
мещение ще получи. Но много скоро 
надеждите са разбити, защото се по-
явява собственикът, който съгласно 
закона за реституцията, си връща въ-
просната сграда. Нови надежди въз-
никват през 2000 г., когато Фондът за 
деца и младежи, поради ликвидация, 
предлага своите обекти, а един от тях 
е на ул. „Воцелова“. Уреждането на 
формалностите продължава до 2002 
г., след което започват действия по 
осигуряване на реконструкцията, за 
която правителството на ЧР обещава 
20 млн. крони, още 15 млн. са заделени 
от Пражкото кметство. Всичко това 
временно е спряно поради претенции 
към имота от страна на Електротех-
ническия съюз. В началото на 2006, 
Пражката община печели делото и се 
пристъпва към реконструкция, дока-
то се стигне до заветната дата 21 юни 
2007 г., когато Домът на националните 
малцинства е тържествено открит. 

Начало на честването на 10-го-
дишния юбилей постави г-н Якуб 
Щедрон, директор на ДНМ, който 
сърдечно приветства присъстващите 
с „Добре дошли“ и покани на сцена-
та г-жа Яна Хайна, от Отделението за 
националните малцинства и чужде-
нците към Пражката община. Тя спо-
дели, че в проекта са вложили толкова 
много време, труд и енергия, че в деня 
на откриването е виждала около себе 
си само добро настроение и усмихна-
ти лица. Последваха изказвания на 
хора, преки участници в разказаната 
накратко история и представители 
на националните малцинства. Г-н Су-
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литка, бивш завеждащ на Секретари-
ата за националните малцинства към 
Правителството на ЧР, изтъкна, че, за 
съжаление, преглеждайки архивите, 
за това историческо по своята същ-
ност събитие не е открил нищо в ме-
диите, издавани от малцинствата. Г-н 
Золотарев определи създаването на 
ДНМ като „тежко раждане“ и дълго 
доказване на необходимостта от съ-
ществуването му. Той не скри разоча-
рованието си, че, към днешна дата, е 
преустановена работата на Програм-
ния съвет. В изказванията си всич-
ки се обединиха около мнението, че 
благодарение на ДНМ, малцинствата 
имат възможност да се опознаят по-
между си, да обменят опит в своята 
дейност, да бъдат заедно на едно мяс-
то, защото преди това са били раз-

хвърляни из цяла Прага, плащайки 
непосилни наеми. 

След спомените на „актьорите“, 
полагали основите на това единствено 
по рода си място, където вече 10 годи-
ни националните общности развиват 
своята културна, обществена и обра-
зователна дейност, последва вълнуващ 
концерт. Публиката имаше възмож-
ност да се наслади на изпълненията 
на Дана Коклесова (Dana Koklesová) 
– сопран и Светлана Янова (Světlana 
Janová) – пиано, Лукаш Велемински 
(Lukáš Velemínský) – пиано и Михаел 
Форщ (Michael Foršt) – цигулка, чието 
професионално и същевременно ар-
тистично представяне спечели горе-
щите аплодисменти на публиката. 

В чест на юбилея, Домът на нацио-
налните малцинства издаде пексесо, 
което бе раздадено на присъстващите. 
На него са представени различните 
официално приети национални мал-

Kamélie Ilieva

Dvacátého prvního června tohoto roku 
Dům národnostních menšin v Praze oslavil 
své 10. narozeniny. Přítomni byli zástupci ná-
rodnostních menšin a hosté, kteří se účastnili 
a byli svědky také otevření Domu v roce 2007, 
kdy byl odstartován tento unikátní projekt, 
jediný svého druhu na území České republiky.

Já sama jsem měla možnost být přítom-
ná na slavnostním otevírání Domu – vzpo-
mínám si na silný déšť, který tenkrát byl v 
Praze, avšak ani tyto atmosférické okolnosti 
nezabránily návštěvníkům být u této vý-
znamné události. Deset let poté se Dům ná-
rodnostních menšin stal místem, kde různé 
národnostní menšiny žijící v hlavním městě 
České republiky svobodně vyvíjejí svou čin-
nost s cílem zachovat svou kulturní identitu 
a popularizovat ji mezi českou veřejností.

Oslavu 10. výročí zahájil pan Jakub 
Štědroň, ředitel DNM, který srdečně přivítal 
všechny přítomné a pozval na pódium paní 
Janu Hajnou z odboru Kanceláře ředitele Ma-
gistrátu a Oddělení národnostních menšin a 
cizinců. Paní Hajná se svěřila, že do projektu 
investovali tolik času, práce a energie, že v 
den svátečního otevření Domu viděla kolem 
sebe pouze usměvavé tváře a dobrou nála-
du. Následovaly vzpomínky lidí – přímých 
účastníků tehdejších událostí a zástupců 
národnostních menšin. Po vzpomínkách „ak-
térů“, kteří položili základy tohoto jedinečné-
ho místa, kde již 10 let menšiny rozvíjejí svou 
kulturní, společenskou a vzdělávací činnost, 
následoval sváteční koncert. Posluchači měli 
možnost vychutnat si pěvecké a hudební 
výkony Dany Koklesové – soprán a Světlany 
Janové – klavír, Lukáše Velemínského – klavír 
a Michaela Foršta – housle, jejichž profesio-
nální vstoupení sklidilo zasloužený potlesk.

U příležitosti tohoto významného výročí 
Dům národnostních menšin vydal tematické 
pexeso, které obdrželi všichni přítomní. Ob-
razová část představuje kroje oficiálně uzna-
ných národnostních menšin, jakož i budovu 
DNM a Magistrátu hl. m. Prahy. Autorkou kre-
seb je Sevdalina Kovářová ze spolku Zaedno 
a idea pexesa je Natalie Kalajdžievové z Bul-
harského kulturně osvětového klubu v Praze.

Další částí svátečního podvečera byla 
prezentace výstavy s názvem „10 let s Vámi“, 
instalované v prostorách DNM. Autorem vý-
stavy je Radek Novák, grafické zpracování 
je dílem rodiny Sevdaliny a Michala Kovářo-
vých. Výstavu autor koncipoval do tří částí 
– historie budovy, národnostní menšiny a 
jejich činnost, jejich účast v řadě státních a 
mezinárodních projektů.

V den narozenin nemohl chybět ani slav-
nostní přípitek a přání dalšího úspěšného 
působení DNM. ◆

Deset let s vámiцинства, облечени в традиционните си 
носии, както и сградите на ДНМ и на 
Пражкото кметство. Автор на рисун-
ките е Севдалина Коваржова от сдру-
жение „Заедно“, а идеята – на Наталия 
Калайджиева от БКПК, гр. Прага.

Последният елемент от официал-
ната част бе презентацията на излож-
бата „Десет години с Вас“, експонира-
на в залите на ДНМ. Неин автор е г-н 
Радек Новак, а графичното й оформ-
ление е дело на сем. Коваржови. Като 
концепция на експозицията, г-н Но-
вак бе избрал представянето на Дома 
на националните малцинства в три 
части – история на сградата; на мал-
цинствата и тяхното участие в реди-
ца държавни и международни проек-
ти; дейност на отделните диаспори.

Улица „Воцелова“ припомня де-

лото на Ян Воцел – чешки възрож-
денец, поет и основател на археоло-
гията в Чехия. Неговото име носи не 
само уличката в Прага, но и в Кутна 
хора, където е роден, както и в Пил-
зен. Първите строителни планове на 
сградата датират от 1876 г. От 1928 до 
1951 къщата е собственост на Елек-
тротехническия съюз, през 70-те го-
дини на миналия век в сградата се 
помещава Социалистическият съюз 
на младежите. Мащабна реконструк-
ция е проведена в периода 2004 – 2007 
г. – за нуждите на Дома на нацио-
налните малцинства, а последната 
реконструкция е от 2014 г., когато е 
пригодено помещение за библиотека. 
Както стана ясно, ремонти са пред-
видени и за настоящото лято. 

Празничната вечер завърши с 
обща наздравица за успешното раз-
витие на ДНМ и през следващите 
десетилетия.  ◆

Г-н Андрей Сулитка сподели спомени за историята на уникалния проект


