
234

ČESKÝ LID 101, 2014, 2 

Konference byla zakončena slavnostní 
vernisáží obrazů Shauna Petersona pod 
názvem Emerging from a Shadow v pro-
storách chodeb ve 3. patře budovy FF UK 
v Celetné 20, známých jako Galerie pod 
schody. V následujících dnech mladý umě-
lec předvedl svou tvůrčí činnost formou 
workshopu v Náprstkově muzeu. Plánova-
ným výstupem z konference je monografi e, 
která by měla vyjít ke konci roku 2014.

Lívia Šavelková (KSV FF, Univerzita 
Pardubice)

KONFERENCE „PRAHA JAKO MÍSTO 
SOUŽITÍ NÁRODNOSTNÍCH MEN-
ŠIN“, PRAHA 26. 11. 2013

Mezinárodní konference věnovaná národ-
nostním menšinám se uskutečnila v Praze 
v rámci 13. setkání národnostních menšin 
pořádaného Magistrátem hlavního města 
Prahy a Domem národnostních menšin 
v Praze. Spolupořadatelem konference 
byl také Etnologický ústav AV ČR, v. 
v. i., v Praze a tato účast akademického 
pracoviště byla velmi kladně hodnoce-
na. Byla to konference, jíž se účastnili 
zástupci vládních institucí, Parlamentu 
ČR, Magistrátu hlavního města Prahy, 
velvyslanectví, akademických pracovišť, 
národnostních menšin atd. v počtu kolem 
200 osob, což svědčí o velkém zájmu vě-
novaném této problematice.

Konferenci zahájil a úspěšně modero-
val PhDr. Andrej Sulitka, CSc. (EÚ AV 
ČR, Praha, dřívější ředitel sekretariátu 
Rady vlády pro národnostní menšiny). 
V rámci slavnostního zahájení konference 
vystoupili Ing. Václav Novotný, náměstek 

primátora hl. m. Prahy, Mgr. Albert Kubiš-
ta, zastupitel hl. města Prahy, předseda Ko-
mise Rady hl. m. Prahy pro oblast národ-
nostních menšin a integrace cizinců, Karel 
Schwarzenberg, poslanec Parlamentu ČR, 
a jako host velvyslanec Slovenské republi-
ky v ČR Peter Weiss, kteří pozitivně hod-
notili pozornost, jež je národnostním men-
šinám věnována.

S výrazně informativním referátem 
vystoupil RNDr. Milan Pospíšil z Úřadu 
vlády ČR, který seznámil přítomné s aktu-
álním stavem práce Rady vlády pro národ-
nostní menšiny. Pro některé přítomné bylo 
překvapením, že k dosavadním 12 národ-
nostním menšinám, které získaly tento sta-
tut, přibyly v březnu 2013 další dvě – a to 
národnostní menšina občanů ČR běloruské 
národnosti a národnostní menšina občanů 
ČR vietnamské národnosti. Poukázal na 
proceduru získávání statusu národnostní 
menšiny a na některé problémy.

V této souvislosti může vzniknout 
otázka, jaké jsou zákonné limity k podá-
ní žádosti o statut národnostní menšiny, 
který občany jiné než české národnosti 
zrovnoprávňuje s českými občany (právo 
používat mateřský jazyk v ČR, právo na 
vzdělání v mateřském jazyce v ČR, fi nanč-
ní podporu na fungování jejich organizací, 
vydávaní tisku v jejich mateřském jazyce 
atd.). Odpověď není jednoduchá. Zákon 
o právech příslušníků národnostních men-
šin č. 273/2001 Sb., tzv. menšinový zákon, 
nestanoví přesnější časové limity, např. jak 
dlouho se národnostní menšina vyskytuje 
na území ČR a tedy jak dlouho se podílí 
na kulturním, společenském a hospodář-
ském vývoji republiky (uvádí pouze „tra-
dičně a dlouhodobě žijí na území České 
republiky“) a nestanoví ani počet jinoná-
rodních příslušníků – občanů ČR, kteří 
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organizováni ve svém občanském sdružení 
mohou žádat o statut (v zákoně se uvádí 
jen „tvoří početní menšinu obyvatelstva“).

V prvním bloku konference, nazvaném 
„Národnostní menšiny“, vystoupil Zdeněk 
Uherek (EÚ AV ČR, Praha) s inspirativ-
ním referátem k problematice současného 
postavení národnostní menšiny v kontextu 
evropských vývojových trendů. Stanislav 
Brouček (z téhož ústavu), který se dlou-
hodobě zabývá vietnamskou problemati-
kou, vystoupil s často u nás diskutovaným 
tématem integrace vietnamské menšiny 
v ČR a osvětlil některé problémy, jež vy-
vstávají v jejím procesu.

V druhém bloku, monotematicky zamě-
řeném na národnostní menšiny v ČR, byla 
prezentována činnost jednotlivých národ-
nostních organizací, které vesměs mají své 
hlavní sídlo v Praze. Nejdříve vystoupil ře-
ditel Domu národnostních menšin, o. p. s., 
v Praze Jakub Štědroň, který seznámil pří-
tomné s činností této instituce, která vznik-
la díky spolupráci Vlády ČR a Magistrátu 
hl. m. Prahy a která poskytuje zázemí pro 
řadu činností národnostních organizací. 
Za ruskou národnostní menšinu vystoupil 
Igor Zolotarev, za ukrajinskou Olga Man-
dová, za slovenskou Helena Nosková, za 
německou Irena Nováková, za rusínskou 
Agáta Pilátová, za vietnamskou Cong Tu 
Pham a za běloruskou George Stankevič. 
Vystoupení referujících ukázala na bohaté 
aktivity těchto menšin, pořádané nejenom 
pro své členy, ale i pro širší veřejnost, která 
se zajímá o jejich specifi ckou kulturu.

Třetí blok, nazvaný „Menšiny a kraja-
né“, byl tematicky různorodější. Veronika 
Beranská (EÚ AV ČR, Praha) se zaměřila 
na krajanskou problematiku z aspektu li-
dové léčby a zdraví krajanů. Jana Pospí-
šilová a Michal Pavlásek (z téhož ústavu, 

pracoviště v Brně) poskytli sestřih fi l-
mového dokumentu o Češích v Srbsku 
a komentář k němu, který přiblížil proble-
matiku národnostní sebeidentifi kace v ná-
rodnostně smíšeném společenském pro-
středí. O budování muzea kultury Čechů 
na Slovensku v rámci Slovenského národ-
ního muzea v Martině pojednala Hana Ze-
linová. Miroslav Jelínek se zaměřil na ak-
tivity Čechů v Polsku sdružených v rámci 
České církve evangelické a prezentoval 
i část fotografi cké dokumentace. Jako host 
vystoupila ředitelka etnografi ckého ústavu 
Srbské akademie věd v Bělehradě Radana 
Radojčić, která seznámila přítomné s pro-
blematikou národnostních menšin v Srb-
sku a Černé Hoře, které jsou předmětem 
zájmu tohoto pracoviště.

Po každém z uvedených bloků byl pro-
stor pro diskusi a po skončení konferen-
ce se uskutečnil v rezidenci primátora na 
Mariánském náměstí (v objektu Městské 
knihovny) společenský večer v rámci 13. 
setkání národnostních menšin.

Organizace a obsahová náplň konferen-
ce měla velmi dobrou úroveň. Její průběh 
i neformální setkání svědčily o výrazném 
zájmu o problematiku národnostních men-
šin i o tom, že se jedná o aktuální a nosné 
téma, které při studiu soužití různých sku-
pin obyvatelstva v ČR má důležité místo.

Naďa Valášková (EÚ AV ČR, v. v. i.)

KONFERENCE LIDÉ NA OKRAJI. 
BRNO 11.–13. DUBNA 2014

V rámci každoročních Česko-německých 
sympozií „Dialog uprostřed Evropy“, kte-
rá organizuje Společnost Bernarda Bolza-




