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Vážení hosté, dámy a pánové, 
všechny Vás co nejsrdečněji vítám na 6. celostátní konferenci měst a městských částí 

na téma „Jak podpořit společné soužití s cizinci“. Je pro mě ctí, že mohu být hostitelem 
této konference. Je to pro nás završení několikaleté práce na poli integrace vietnamských 
občanů v městské části Praha-Libuš. Za poslední čtyři roky jsme, zejména díky nasazení 
lidí z neziskového sektoru, běžných občanů a úředníků a za podpory vedení městské části, 
odvedli velké množství práce. Tuto konferenci vnímám jako příležitost poděkovat všem 
těmto lidem, často širší veřejnosti neznámým. 

Nezvládli bychom to sami. Jedním z našich nejvýznamnějších partnerů bylo Minister-
stvo vnitra ČR, a proto si velice vážím toho, že mohu na této konferenci osobně přivítat 
ministra vnitra Milana Chovance. Bez ochoty financovat naše projekty by naše úsilí nepři-
neslo konkrétní výsledky a jsem rád, že mohu panu ministrovi osobně poděkovat. Vážíme 
si této spolupráce a jsme připraveni v ní pokračovat. 

Dalším významným a spojujícím prvkem je i to, že záštitu nad konferencí převzal mi-
nistr vnitra České republiky Milan Chovanec a primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hu-
deček, Ph. D. Oběma tímto děkuji. 

Dámy a pánové, děkuji za možnost úvodního slova a přeji co nejvíce inspirace z pří-
spěvků, které zde budou předneseny a následně zařazeny do sborníku z konference, po-
řádané v rámci projektu MČ Praha-Libuš „Podpora přátelského a kulturního soužití celé 
občanské společnosti na území MČ Praha-Libuš v roce 2014“.

Mgr. Jiří Koubek
starosta městské části Praha-Libuš

Přivítání účastníků konference
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Milan Chovanec
ministr vnitra České republiky

Úvodní slovo k zahájení konference 

Vážené dámy, vážení pánové, 
jako ministr vnitra jsem s potěšením převzal záštitu nad již 6. konferencí měst a měst-

ských částí řešících problematiku integrace cizinců. Děkuji hostitelům z městské části Pra-
ha Libuš za pozvání a možnost zde úvodem říci pár slov.

Velice si vážím vás všech, kteří se ve městech a městských částech věnujete integraci 
cizinců. Dokázali jste převzít odpovědnost za lepší soužití svých obyvatel, které je ve vý-
sledku prospěšné pro všechny. Na druhou stranu musím zdůraznit, že integrace by měla 
být obousměrný proces, na kterém by se stejným dílem měli podílet jak cizinci, tak většino-
vá společnost. Bohužel stále zaznamenáváme ve vzájemných vztazích cizinců a majority 
napětí a pocity ohrožení. Je to zejména tam, kde pobývá větší počet cizinců, které se ne-
daří zapojit do života obce. Jsem rád, že se s podporou Ministerstva vnitra daří realizovat 
projekty, které se snaží integraci cizinců v obcích ulehčit. Předcházet problémům v soužití 
je vždy snadnější než čelit následkům nezvládnuté integrace. Integrace cizinců v obcích se 
neobejde bez obětavé práce vás, kteří integrační projekty realizujete. Neméně důležitá je 
také podpora ze strany starostů nebo primátorů, kteří za poměry v obci nesou i politickou 
odpovědnost. Ministerstvo vnitra si cení vzájemné spolupráce, která nám pomáhá vytvá-
řet pravidla a mantinely pro migrační politiku České republiky. Zaměřit se na integraci 
vyžaduje vždy od samospráv i všech lidí zapojených do projektů spoustu práce i jistou 
míru odvahy. Ne každý z obyvatel pochopí, že integrace je ku prospěchu všem. 

Přeji vám tedy mnoho úspěchů v úsilí o harmonické společné soužití.
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PhDr. Tomáš Haišman
ředitel odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR

Dámy a pánové, pane ministře, pane starosto, 
nerad vystupuji veřejně, nicméně musím říci, že hned z těch vjemů, které jsem měl při 

příchodu sem, musím konstatovat několik věcí. Za prvé jsem velmi rád, že jsem dnes právě 
zde, na Libuši, byť jsem tady často, protože bydlím nedaleko. Právě proto mohu říci, že za 
těch 15 let, co bydlím tady v horní Krči, se s Libuší stala neuvěřitelná změna. Za druhé 
– jsem velmi rád, že tato konference neprobíhá např. v Café Louvre nebo v hotelu Con-
tinental, že konference probíhá právě tady, v Klubu Junior zde v Libuši, tak jak to přísluší 
tématu, kvůli kterému jsme se zde sešli, i práci, kterou máte i máme za sebou. A jsem rád, 
že vás je tu tolik. 

Teď mi dovolte, abych se vrátil trochu zpátky. Bez větší pozornosti proběhlo 15 let od 
doby, kdy Česká republika nakročila ve státní politice také do oblasti integrace cizinců. 
Začalo to tím, že jsme se v Radě Evropy přiblížili také tomuto tématu, které nás velmi 
zaujalo, a promýšleli jsme, jak rychle a efektivně s integrací cizinců začít. Tehdy, koncem 
90. let, jsme se museli vyrovnat s několika, řekněme nelichotivými, charakteristikami. Ne-
zapomeňme na to, že koncem 90. let byla Česká republika řazena mezi země s největší 
ilegální imigrací, 40–50 tisíc nelegálních migrantů zadržených na území ČR ročně byl 
v tehdejší době standard. Když se podíváme na letošní, loňské, předloňské statistiky se 2, 
3, 4 tisíci nelegálními imigranty, tak jsme již někde jinde. Na druhou stranu to však také 
bylo období, kdy začali do České republiky přicházet noví obyvatelé a přicházeli ve velkém 
počtu. Rapidní nárůst cizinecké populace v České republice s sebou nesl také otázku, jak 
zde budou žít. Již v té době bylo patrné, že stát bude muset v rámci budování politiky 
sociální koheze vytvořit i politiku integrace cizinců. 

V roce 2008 došlo k restartu státní politiky integrace cizinců, když se po jistém inter-
mezzu vrátilo toto téma z Ministerstva práce a sociálních věcí zpět na Ministerstvo vnitra. 
Tehdy jsme dostali úkol, který jasně charakterizuje význam integrace cizinců pro imig-
rační politiku státu. Bylo konstatováno – a to v době ještě před hospodářskou krizí – že je 
třeba do jisté míry balancovat mezi počtem nově přicházejících a mezi tím, jakou schop-
nost má Česká republika vyvinout, aby nedocházelo k sociálnímu napětí, aby nedocházelo 
k útokům a narušování vzájemného soužití. Pustili jsme se do toho s vervou, vytvořili jsme 
několik nástrojů pro praktické uplatnění, přestali jsme filosofovat a začali jsme konat. Pro 
nás největší výzvou byly žádosti několika měst. V této souvislosti je potřeba říci, že velmi 
avantgardní postavení měla Plzeň, která prostě konstatovala, že rychlý nárůst počtu cizinců 
začíná vytvářet problémy v komunálním životě a že to nejsou problémy politické, ale pro-
blémy soužití, že jsou to problémy každodenního života. Hospodářská krize přinesla nový 
impulz. Impulz především v mementu, že není možné dál pokračovat v prudkém nárůstu 
imigrace – a nezapomínejme, že v první dekádě 21. století to bylo i 50 tisíc nově příchozích 
ročně, že je potřeba se soustředit na spolupráci s příchozími a vytvořit pro ně podmínky 
nejen v legislativní oblasti, ale také v praktickém životě – a to podmínky, které budou od-
povídat středoevropskému prostoru, české tradici a evropským hodnotám. A musím říci, že 
pro mě je nesmírně důležité vidět tváře lidí, kteří na tomto úkolu každodenně pracují. Pan 
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ministr vám poděkoval, poděkuji vám i já za to, co jste v tomto, řekněme nelehkém a ne 
zcela prestižním povolání vykonali a co vás ještě vykonat čeká.

Mohu k tomu jen dodat, že vaši každodenní práci Ministerstvo vnitra sleduje v podsta-
tě každodenně. Sleduje to ne snad kvůli obvyklému spojení s tímto slovem, ale průběžně 
a permanentně monitoruje situaci v oblasti integrace, respektive v oblasti soužití mezi 
novými a původními obyvateli České republiky. Systém krajských integračních center, 
každodenní analýza otevřených zdrojů, velmi důsledné monitorování rizikových lokalit, 
to jsou přesně ty nástroje, které nás vedou k tomu, abychom byli schopni včas a rychle 
reagovat. Na druhou stranu je třeba říci, že permanentně sedíme na sudu s prachem, že 
tato oblast sociálního soužití je oblastí, která nikdy nemá problémy vyřešeny. Stačí jedna 
jiskřička a může vzniknout poměrně velký konflikt. Proto ten každodenní monitoring, 
proto ten zájem o navazující intervence a proto také naše poděkování těm, kteří budují 
systémy a podsystémy této státní politiky. Nesmírně si ceníme každodenní práce vás všech. 
Na tomto místě jenom podotýkáme, že i my na Ministerstvu vnitra na tématu integrace 
cizinců každodenně pracujeme a že jsme otevřeni každému podnětu. Jsme připraveni na 
spolupráci v inovativních směrech. Nemyslíme si, že budeme moci usnout na vavřínech. 
I do budoucna nás čeká každodenní, každoroční soustavná práce určitým směrem, ve pro-
spěch integrace cizinců. A musím říci, že díky vám, díky celému tomu systému, díky mým 
spolupracovníkům můžeme říci, že na této frontě je v Čechách klid. 

Pokud srovnáme situaci České republiky s jinými evropskými státy, podíl čtyř procent 
cizinců na celkové populaci státu nás řadí vedle Holandska téměř rovnocenně za několik 
málo států s koloniální minulostí, u nichž je imigrační politika determinována mimo jiné 
také historií. Mezi novými členskými zeměmi EU jsme státem s nejvyšším počtem cizinců 
a také s nejmenším počtem problémů. Ovšem to, že to říkám dnes, neznamená, že za 
hodinu situace nebude jiná. 

Na druhou stranu musím říci, že práce, kterou jste odvedli vy a vaši spolupracovníci, 
starostové v jednotlivých obcích, například tady na Libuši, s jasným cílem v jednom směru, 
kterým je klidné soužití a spolužití, jasně indikuje skutečnost, že kdyby došlo k jakékoli 
krizi, jsme nejen připraveni, ale i schopni ji zvládnout. 

Ještě jednou děkuji vám všem i svým spolupracovníkům, protože v této chvíli by bylo 
dobré si uvědomit, že v oblasti integrace patříme v rámci osmadvaceti členských států Ev-
ropské unie mezi špičku, ať už je to pozorností státu, ať už je to schopností čerpat evropské 
peníze nebo tím, co jste v uplynulých letech vykonali. 

Přeji této konferenci hodně zdaru, hodně podnětných konfrontačních názorů, a musím 
říci, že si závěry z konference velmi pečlivě přečteme, zanalyzujeme a vydáme se dál. 

Ale podobně jako svého času Plzeň, musím na tomto místě konstatovat, že tam, kde se 
obecní či městská samospráva ujme tématu integrace cizinců, vytvoří podmínky, nasadí 
část svých infrastruktur a systematicky a dlouhodobě pracuje na odstranění existujících 
i potenciálních problémů, tam se dostavuje úspěch. Libuš je jedním z těch příkladů. 

Děkuji za pozornost. 
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Bc. Pavla Jenková, Dis.
metodická ředitelka Integračního centra Praha, o. p. s.

Koncepce integrace cizinců v Praze

Vážené dámy a vážení pánové,
jsem poctěna tím, že Vám mohu za Integrační centrum Praha představit pražskou kon-

cepci integrace cizinců. 
„Všichni jsme Vídeňané.“ „My obyvatelé Amsterdamu.“ „My jsme Hamburk. Přidáš 

se k nám?“ Tak toto jsou motta, která si jednotlivá západoevropská města vybrala k tomu, 
aby vyjádřila svůj pozitivní vztah k příchodu migrantů a migrantek na svá území a k jejich 
začleňování do majoritní společnosti. 

Skoro tři roky nazpátek, když nás Magistrát hl. m. Prahy zakládal, nám dal do vínku ko-
ordinaci tvorby pražské koncepce. Nikdo v Čechách však neměl s vytvářením integračních 
strategií na lokální úrovni zkušenosti. A právě západoevropská města a jejich dobrá praxe 
z oblasti integrace migrantů nám byla tou největší inspirací. 

Prvním úkolem bylo vymyslet Praze vlastní motto, které by vyjadřovalo snahu hlavního 
města stát se moderní metropolí, která si váží všech svých obyvatel a čerpá z jejich přínosu, 
tedy: „Praha – metropole všech!“

Pražská koncepce integrace cizinců nepřináší nic inovativního, co by někde jinde neexis-
tovalo. Naopak! Nechtěli jsme vytvářet něco nového, když jsme věděli, že můžeme převzít již 
vyzkoušené metody, které se ukázaly jako funkční. Nechali jsme se inspirovat především Londý-
nem, Lisabonem a Vídní a jejich strategie poupravili tak, aby reagovaly na specifičnost Prahy 
a jejích obyvatel bez ohledu na to, z jaké země pocházejí nebo pocházeli jejich rodiče. 

To, co dělá tuto koncepci unikátní, je právě samotný proces jejího vzniku, do kterého 
bylo zapojeno celkem 54 subjektů z řad neziskových organizací, městských částí, státních 
i akademických institucí a více než 100 jednotlivců, mezi kterými nechyběli kromě odborníků 
ani aktivní migranti a migrantky. Proces přípravy byl zahájen v červnu 2012 se vznikem tzv. 
Regionální poradní platformy neboli pravidelným setkáním aktérů na poli integrace v Praze, 
která se v příštím týdnu úspěšně sejde již po třinácté. A také vznikem Platformy migrantů, 
která dává hlas a možnost podílet se na integračních aktivitách těm nejdůležitějším – migran-
tům a migrantkám. V červnu loňského roku jsme založili v pořadí již třetí platformu, která 
sdružuje zástupce MČ Praha 1 až 22 a Prahy-Libuš. Tato platforma byla založena, aby se 
místní samospráva začala co nejvíce zapojovat do integračních aktivit – do této doby bylo 
pouze 5 městských částí aktivních, především v rámci dotačního řízení pod názvem Projekty 
obcí. Co je zde důležité zmínit, je fakt, že jednotlivci ani subjekty nebyli za práci na tvorbě 
koncepce finančně ohodnoceni a dělali to z přesvědčení, že Praha potřebuje vlastní koncepci, 
která bude zlepšovat podmínky pro život migrantů zde.

Celý proces byl několikastupňový a skládal se z připomínkovacích a schvalovacích postupů 
na jednotlivých úrovních tak, aby výsledný dokument reagoval na aktuální potřeby a požadav-
ky všech aktérů. Koncepce je tedy dílem mnoha organizací, institucí a jednotlivců, kteří věno-
vali svůj čas tomu, aby se Praha stala moderní metropolí, která čerpá z diverzity jejích občanů.

Finální podoba Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců, která má celkem 
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63 stran, včetně čtyř příloh, byla schválena Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 
19. 6. 2014 a stala se tak na úrovni města prvním koncepčním dokumentem v oblasti inte-
grace cizinců, který v českém prostředí vznikl, a byla závazně schválena politickým vedením.

Pražská koncepce je shrnutím historie, popisem současného stavu v jeho celém kontex-
tu, ale především souborem návrhů pro oblast integrace cizinců na území hl. m. Prahy do 
budoucích let.

Kromě západoevropských strategií jsme vycházeli z národní Koncepce integrace cizinců, 
jejíž priority jsme zachovali, ale pouze dále rozvedli a opět přizpůsobili podmínkám hlavní-
ho města. Největší odklon od národní koncepce je v definování cílové skupiny, kterou se stali 
všichni migranti bez rozdílu jejich země původu nebo druhu pobytového statusu v České 
republice, tedy doopravdy Praha – metropole všech! 

V pražské koncepci je definováno celkem 5 prioritních oblastí, u kterých jsou vždy uvede-
ny návrhy opatření, jak jednotlivé priority naplnit. Konkrétně se jedná o následující priority: 
1. Analýza postavení migrantů na území hl. m. Prahy (realizace analýzy, jejíž výsledky pove-
dou k efektivnímu zaměření integračních aktivit na základě podrobných informací o životě 
a potřebách migrantů); 2. Financování integračních aktivit na území hl. m. Prahy (zajištění 
účelného financování jednotlivých subjektů a jejich služeb a aktivit na podporu přátelské-
ho soužití a integrace migrantů); 3. Informovanost (zvýšení informovanosti mezi migranty 
a laickou i odbornou veřejností); 4. Vzdělávání (zajištění vzdělávacích aktivit jednotlivých 
aktérů bez rozdílu jejich věku); 5. Přístup migrantů k sociálním a návazným službám (pod-
pora služeb, které povedou k zlepšení životní situace migrantů). 

Na co je kladen důraz v pražské koncepci? 

– Zapojení všech aktérů – odborníků, majoritní společnosti a především samotných migrantů
– Propojování a navazování spolupráce na lokální úrovni
– Zapojování migrantů do rozhodovacích procesů, podpora jejich aktivního přístupu a po-

dílení se na integračních aktivitách
– Práce s majoritní společností a zvyšování jejího pozitivního postoje k migraci a integraci
– Vzdělávání na všech úrovních a zvyšování informovanosti, která je nástrojem prevence 

negativních jevů
– A samozřejmě i zajištění efektivního financování, bez kterého by rozvoj nových i stávají-

cích integračních aktivit nebyl možný

Pražská koncepce je platná pro období let 2014 až 2017 s tím, že každý rok bude 
k 31. lednu vydávána „Zpráva o naplňování Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace 
cizinců“ a „Akční plán“ na další roční období. Akční plány jsou pak nástroje, jak zajistit 
aktuálnost a „živost“ koncepce. Plány budou rozvíjet jednotlivá navrhovaná opatření priorit-
ních os, konkretizovat kroky k jejich naplnění a definovat aktéry přímo zodpovědné za jejich 
realizaci v konkrétním roce. 

Nyní připravujeme dva říjnové celodenní workshopy, během kterých bude akční plán na 
rok 2015 vznikat v rámci opětovného zapojení všech aktérů. 

Koncepce hlavního města Praha pro oblast integrace cizinců je teprve novorozencem, 
kterému budeme muset věnovat ještě spoustu práce a času, než se postaví na vlastní nohy. 

Děkuji všem, kteří se do tvorby pražské koncepce zapojili i Vám, kteří jste dnes přišli, 
abyste zde vyjádřili, že integrace migrantů je důležitou prioritou nejen na národní úrovni.

Děkuji za pozornost. 
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Dr. Nguyen Duy Nhien
místopředseda Svazu Vietnamců v České republice

Dobrý den, vážení hosté, dámy a pánové.

Dovolte mi, abych Vás jménem Svazu Vietnamců v České republice srdečně pozdravil 
a poděkoval všem členům projektu „Podpora přátelského a kulturního soužití celé občan-
ské společnosti na území městské části Praha-Libuš“. Jsme rádi, že máme tuto možnost 
s Vámi dále spolupracovat a řešit tak problémy společného soužití občanů vietnamského 
původu nejen v Praze, ale i v celé České republice. Svaz Vietnamců v České republice je 
organizací dobrovolnou a neziskovou. V současné době má pobočky ve všech městech 
i krajích po celém území ČR. Cílem svazu je sdružovat všechny občany vietnamského 
původu za účelem budování vztahů vzájemné pomoci v životě, podpory našich občanů 
žijících na území České republiky, aby mohli žít a pracovat podle zákonů a předpisů této 
země. To vše je důležité, aby se mohlo zlepšit naše přátelské a kulturní soužití s českou, ale 
i jinými národnostmi. Pobočka Svazu Vietnamců v Praze a také Svaz Vietnamců v České 
republice pořádá různé akce a setkání, která napomáhají k lepšímu přátelskému a kultur-
ními soužití – jsou to zejména akce, kde obě strany mají možnost poznávat se navzájem.

Ku příležitosti konání konference položme si otázky, které je nutno prodiskutovat a které 
nám pomohou vytvořit základnu pro intenzivnější poznání, vztahy a spolupráci. Budeme 
se je snažit společně řešit a budeme tímto směřovat k úspěšné integraci občanů vietnam-
ské původu v České republice. My věříme, že díky projektu, díky této konferenci, se nám 
podaří najít na tyto otázky odpovědi. A doufáme, že naše spolupráce dopomůže k rozvoji 
tradičních vztahů české národnosti a vietnamské národnostní menšiny v České republice.

Děkuji za pozornost, přeji Vám všem hezký den.
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Mgr. Jiří Koubek
starosta městské části Praha-Libuš

Specifičnost MČ Praha-Libuš v integračním procesu 
cizinců vietnamského původu

Naše městská část se vyznačuje vyšší koncentrací cizinců, která se před čtyřmi lety 
projevovala také vyšším sociálním napětím mezi občany. Česká republika je třetí největší 
enklávou občanů vietnamské národnosti žijících mimo svoji domovinu. Kolem roku 2006 
se v naší městské části usídlila společnost Saparia v bývalém masokombinátu a drůbe-
žářských závodech a Libuš s Písnicí se tak stala pražským centrem obchodu, setkávání 
a života Vietnamců. Postupně stále narůstal počet obyvatel vietnamského původu. Týká 
se to i dalších městských částí v okolí, jako je Praha 4 a Praha 12. 

Důvody, které vedly vedení městské části k práci na integračních programech, byly 
dva – první negativní, druhý pozitivní. Tím negativním byl rozsáhlý požár Sapy v roce 
2008, který odhalil problémy spojené s velkou koncentrací vietnamských obyvatel 
a nedodržováním požárních a bezpečnostních předpisů. Zřetelně se ukázala odlišnost 
životního stylu Vietnamců a docházelo tak i k negativnímu mediálnímu obrazu naší 
městské části.

Druhá fáze nastala v roce 2010, kdy jsme zahájili integrační projekt zaměřený na 
školení obchodníků, živnostníků z řad občanů třetích zemí (projekt „Využití zkušeností 
zahraničních partnerů pro řešení problematiky začlenění cizinců MČ Praha-Libuš na trh 
práce“). Současně také přišly požadavky od ředitelů škol na prostředky pro asistenty ke 
vzrůstajícímu počtu dětí cizinců ve školách. Otázka integrace se tak přirozeně dostala do 
Strategického plánu městské části i jejího rozpočtu. Na každoročním setkání s občany při 
akci 10 problémů Libuše a Písnice se požadavek na integraci objevuje na čelných místech 
seznamu požadavků, které má vedení obce prioritně řešit. 

Jaká je vietnamská populace v České republice? Z hlediska aktivit integračních je pro 
nás dobrým partnerem, jedinci mají chuť se integrovat, jsou dobře organizovaní a máme 
tak snadné spojení na jejich struktury, jsou vzdělávatelní. Pracujeme s národnostní menši-
nou, která je většinově ochotna pracovat na svém zapojení do naší společnosti. 

Cíle integrace máme dva: prevence před xenofobními náladami v majoritní společ-
nosti a prevence vyloučení cizinců ze společnosti. Mezi silné stránky patří dobře navá-
zané vztahy s představiteli vietnamské komunity a přirozeně rozvíjené sousedství. Mezi 
slabé pak vyšší kriminalita, než je průměr Prahy, a pocit zmaru majoritní společnosti, 
že stejná pravidla neplatí pro všechny. Silné stránky posilujeme tím, že pořádáme nové 
kulturní akce na veřejných prostranstvích, cíleně zveme cizince na tradiční akce, vytvá-
říme podmínky pro činnost NNO. Velký ohlas měla například již dvakrát uskutečněná 
akce Jablkobraní, kde se jednotlivé kultury prezentují formou jídelních specialit. Jídlo 
spojuje a platí to i u nás. Naproti tomu při poznávání vietnamské menšiny jsme narazili 
na to, že obchod je vždy až na prvním místě, a prodej drog je pro mnohé z nich jednou 
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z forem obchodu. Tresty za výrobu a distribuci drog v naší zemi jsou v porovnání s tresty 
ve Vietnamu směšné.

Při integraci spolupracujeme s Ministerstvem vnitra a jinými vládními institucemi, 
a také s akademickým prostředím. Nechali jsme si od katedry sociální geografie a regio-
nálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Centra pro výzkum 
měst a regionů zpracovat dvě výzkumné zprávy: studii Sídelní segregace Vietnamců a stu-
dii Vnitřní diferenciace Vietnamců.

Tyto studie nám umožní do budoucna jednak bližší poznání vietnamské komunity 
a současně nám dávají možnost srovnání, jak se vietnamská populace vyvíjí. Například 
kvůli vzrůstající vietnamské populaci nejsme schopni odhadnout dynamiku demografické-
ho vývoje, a tím přesně přizpůsobit kapacitu mateřských škol. V budoucnu je nezbytné se 
zaměřit na majoritu, dodat jí sebevědomí, že je tu doma, pomoci obnovit důvěru v plat-
nost pravidel pro všechny. Nechceme být spojováni s tržnicí, ale chceme upozorňovat na 
tvář městské části jako atraktivního místa v Praze. Také už nemůžeme pracovat s vietnam-
skou komunitou jako celkem, ale je nutné se zaměřovat na jednotlivé segmenty vietnamské 
populace. Například specifickou skupinou jsou vietnamské ženy, které mají v rámci rodin 
výjimečné postavení a mohou v budoucnu tvořit rozhodující integrující činitel.

Velice si vážím toho, že za období 2010–2014 se situaci mezi většinovou populací 
a menšinou podařilo jednotlivými integračními kroky značně zklidnit, žádná z politických 
stran v komunálních volbách na podzim 2014 „nezvedla“ národnostní kartu. Snaha ne-
ofašistické strany z roku 2010 o ovlivnění nálad v místní společnosti tak zůstala po letech 
zcela zapomenuta.
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RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
primátor hl. m. Prahy

Vážené dámy, vážení pánové,
jsem velice potěšen, že má Praha tu čest hostit Konferenci měst a městských částí, která 

již šestým rokem napomáhá ke sdílení zkušeností a dobré praxe na úrovni místních samo-
správ a dalších aktérů na poli integrace cizinců. 

Praha je oblíbenou destinací, kam směřují miliony turistů ročně, aby zde objevovaly 
krásy naší metropole. Zároveň je ale místem, kde žije více jak 150 tisíc imigrantů a imig-
rantek, kteří zde hledají kvalitní vzdělání, pracovní uplatnění a v mnoha případech i nový 
domov. Jistě se mnou budete souhlasit, když vyslovím názor, že jejich přítomnost činí naši 
metropoli kulturně rozmanitější, a tudíž bohatší, například do vietnamské tržnice Sapa 
míří kroky českých návštěvníků, aby zde poobědvali vyhlášenou kachnu nebo polévku 
pho-bó a na chvíli okusili atmosféru Hanoje.

Naším společným úkolem a prioritním zájmem je zajistit takové podmínky, aby jejich 
integrace do české majoritní společnosti probíhala co nejefektivněji. Magistrát hl. m. Pra-
hy již několik let podporuje integrační aktivity formou grantových řízení, kofinancováním 
činnosti obecně prospěšné společnosti Integrační centrum Praha a od tohoto roku nově 
i naplňováním Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců. Jsem velice potěšen, 
že se nám po dvou letech příprav podařilo pražskou koncepci v červnu letošního roku 
schválit. 

Tato koncepce je prvním lokálním dokumentem integrace cizinců v českém prostředí. 
Doufám, že díky ní Praha získá punc moderního a především dobře fungujícího města, 
jenž oceňuje nejenom ekonomický přínos migrace, ale také kulturní diverzitu, kterou do 
pražské metropole migranti a migrantky přinášejí. Zároveň pevně věřím, že se Praha stane 
inspirací pro další česká města, která chtějí svým obyvatelům bez rozdílu věku, pohlaví, 
náboženského vyznání a státní příslušnosti zajistit vhodné podmínky pro život. 

Všem těm, kteří se na tvorbě pražské koncepce podíleli, chci tímto upřímně poděkovat 
za jejich čas a ochotu, kterou do celého projektu vložili. Nyní ale přichází ta obtížnější 
část naší práce. Musíme usilovat o naplňování všech prioritních oblastí, přispět k efektivní 
spolupráci mezi jednotlivými subjekty a zajistit dostatek finančních prostředků na rozvoj 
stávajících i nových integračních aktivit. Pevně věřím, že společnými silami dokážeme 
Prahu rozvíjet a kultivovat takovým způsobem, aby byla skutečně metropolí všech!

Závěrem mi nezbývá než popřát nám, aby byla dnešní konference inspirativní a při-
spěla k naplnění našeho společného cíle – tím je podpora přátelského soužití české majo-
ritní společnosti s imigranty a imigrantkami, nebo lépe řečeno s našimi spoluobčany, kteří 
mnohdy musejí ujít dlouhou cestu a překonat řadu překážek, aby mohli Prahu nazývat 
svým domovem. 

Děkuji Vám za pozornost a přeji hezký zbytek dne.



21

6. celostátní konference měst a městských částí / Jak podpořit společné soužití s cizinci



6. celostátní konference měst a městských částí / Jak podpořit společné soužití s cizinci

22

Prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,  
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 
Centrum pro výzkum měst a regionů

Segregace a soužití: vztahy mezi majoritou 
a Vietnamci v Praze-Libuši

Příspěvek shrnuje hlavní zjištění z výzkumu rezidenční segregace a integrace cizinců 
se specifickým zaměřením na Vietnamce v městské části Praha-Libuš. Výzkum se usku-
tečnil v letech 2011–2013 na základě zadání Ministerstva pro místní rozvoj ve spoluprá-
ci s Ministerstvem vnitra ČR a v letech 2012–2013 s dílčí podporou z projektu GAČR 
Nové sociálně-prostorové formace: segregace v kontextu postkomunistických transformací 
a globalizace. Důvodem volby městské části Praha-Libuš byla významná koncentrace eko-
nomických aktivit vietnamských imigrantů v lokalitě Sapa, bydlení v okolních rezidenč-
ních oblastech a v neposlední řadě významný zájem médií, veřejnosti a politiků o lokali-
tu s důrazem na konfliktní situace mezi původním obyvatelstvem a Vietnamci. Výzkum 
se zaměřil na dvě vzájemně provázané otázky: segregaci bydlení cizinců v Praze-Libuši 
a okolí a na charakter a způsoby soužití a integrace.

V roce 2011 jsme zpracovali studii „Případová studie rezidenční segregace v Pra-
ze-Libuši“, jejímž cílem bylo shromáždit základní vstupní informace o území městské 
části Praha-Libuš s důrazem na bydlení a další aktivity cizinců. Velká pozornost byla 
věnována reprezentaci cizinců v komunikačních médiích, včetně sociálních sítí, a iden-
tifikaci klíčových aktérů spojených s problematikou cizinců, jejich ekonomických a kul-
turních aktivit, bydlení, segregace a integrace. Tuto studii jsme na jaře 2012 rozšířili 
o identifikaci hlavních míst koncentrace bydlení cizinců a vysvětlení rozdílného způso-
bu myšlení, řešení životních situací a vnímaní sociálního statusu Čechy a Vietnamci. 
V roce 2012 pak vznikly dvě navazující studie. První z nich „Sídelní segregace v lokalitě 
MČ Praha-Libuš“ se zaměřila na identifikaci lokalit koncentrace bydlení cizinců v MČ 
Praha-Libuš, podchycení mechanismů vzniku těchto koncentrací a vyhodnocení stavu 
a procesu rezidenční segregace Vietnamců. Druhá studie „Kušniráková, T., Plačková, 
A., Tran Vu, V.A. (2013) Vnitřní diferenciace Vietnamců – pro potřeby analýzy segre-
gace cizinců z třetích zemí“ ukázala, že Vietnamci v Praze-Libuši netvoří homogenní 
komunitu, ale jsou vnitřně ekonomicky, sociálně a kulturně diferencovanou skupinou. 
Výzkumy z let 2011 a 2012 ukázaly, že klíčem k poznání a prevenci vzniku prostoro-
vé rezidenční segregace a s ní spojených rizik je pochopení soužití původní populace 
a vietnamských imigrantů s důrazem na mechanismy lokální integrace a vzniku soci-
álních konfliktů. V roce 2013 jsme proto zpracovali studii „Vztahy mezi majoritou, 
vietnamskou menšinou a dalšími národnostními skupinami v MČ Praha-Libuš“ s cílem 
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zmapovat a vyhodnotit minulé i současné události a procesy posilující i narušující sou-
držnost obyvatel. 

Je Praha-Libuš místem segregace Vietnamců?

Ve výzkumu segregace jsme si kladli otázku, zda je Praha-Libuš místem segregace Vi-
etnamců? Věnovali jsme se vývoji počtu a podílu cizinců a zejména Vietnamců v Praze 
a městské části Praha-Libuš a rozmístění a prostorové rezidenční segregaci Vietnamců 
v městské části Praha-Libuš a navazujících okolních oblastech. V městské části Praha-Libuš 
tvoří Vietnamci asi desetinu z celkové zde bydlící populace (cizinci celkem necelou pětinu), 
což je vysoce nadprůměrné zastoupení v porovnání s Prahou, kde Vietnamci představují asi 
jedno procento. Počet vietnamských obyvatel Libuše v posledních letech neroste.

Nadprůměrný podíl Vietnamců v MČ Praha-Libuš sice indikuje jejich zvýšenou kon-
centraci v této městské části (Obr. 1), zároveň ale neukazuje na tak vysoké zastoupení, 
které by bylo možné považovat za rezidenční segregaci. Silně minoritní zastoupení Vi-
etnamců v celkové populaci se zatím zásadně liší od situace typické segregace, která se 
zakládá na tom, že v daném území koncentrace je segregovaná sociální či etnická skupina 
dominantní a v důsledku izolovaná od každodenního kontaktu s jinými sociálními skupi-
nami. Vietnamci jsou naopak vystaveni kontaktu se širokou majoritou. 

Obrázek 1: Počet Vietnamců a jejich podíl na celkovém obyvatelstvu v pražských katastrech v roce 2011 
Zdroj: SLDB 2011



25

6. celostátní konference měst a městských částí / Jak podpořit společné soužití s cizinci

V rámci MČ Praha-Libuš a jejího širšího okolí jsme rozmístění a koncentraci Vietnam-
ců sledovali v podrobnějším pohledu v území zahrnujícím kromě katastru Libuše i všechny 
katastry, které s ním sousedí a kde byl podíl Vietnamců na celkovém počtu obyvatel vyšší 
než 3 % (Šeberov, Kunratice, Lhotka, Kamýk). Nejvyšší koncentrace bydlení Vietnamců 
je patrná především v okolí areálu Sapa (Obrázek 2). Z hlediska absolutních počtů jsou 
Vietnamci nejsilněji zastoupeni především v sídlištních urbanistických obvodech. Vyšší 
procentuální zastoupení Vietnamců na celkovém počtu obyvatel je především v urbanis-
tických obvodech katastru Libuš (10 % ze všech obyvatel). Nejvyšší podíl Vietnamců (17 
%) nalezneme v urbanistickém obvodě Lhotka-jíh, který zahrnuje jižní část sídliště v uli-
cích Mirotická a Zbudovská. Celkově se dá shrnout, že se Vietnamci nekoncentrují pouze 
v několika málo vybraných lokalitách, ale jsou relativně rovnoměrně rozmístěni v celém 
sledovaném území při velmi výrazné expozici vůči majoritní společnosti, respektive všem 
ostatním sociálním a etnickým skupinám.

Obrázek 2: Počet a podíl Vietnamců na celkovém obyvatelstvu v základních sídelních jednotkách 
(urbanistických obvodech) v jihovýchodní části Prahy v okolí areálu Sapa (v roce 2011)
Zdroj: SLDB 2011
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Ani podrobné terénní šetření na úrovni jednotlivých nemovitostí, doplněné o analýzu 
údajů z katastru nemovitostí, neukázalo, že by v městské části Praha-Libuš existovaly kon-
centrace Vietnamců, které by bylo možné považovat za rezidenční segregaci. Vietnamci 
jsou více zastoupeni v některých bytových domech a v některých nově postavených ulicích 
rodinných domů. Tyto domy a ulice jsou ale rozmístěny v různých částech MČ Praha-Li-
buš a netvoří rozsáhlejší kompaktní území. Všechny tyto lokality leží v těsném sousedství 
bytových domů nebo ulic obývaných převážně nebo zcela českým obyvatelstvem i dalšími 
skupinami cizinců. 

Koncentrace bydlení vznikly kombinací fyzické dostupnosti nabízených bytů a fi-
nančních možností Vietnamců na trhu s bydlením. Větší koncentrace Vietnamců v ně-
kterých lokalitách vznikla nabídkou bytů v místech dokončovaných developerských 
projektů. Naopak ve starší zástavbě se byty uvolňují jednotlivě, takže v ní koncentrace 
Vietnamců vznikají méně často. Samotné bydlení Vietnamců je diferencované podle 
jejich socio-ekonomického postavení. V území bydlí vedle méně movitých Vietnamců 
v bytech i relativně movití Vietnamci v nově postavených rodinných domech. Nedo-
chází však k jejich větší prostorové agregaci, kde by důležitým faktorem byla jejich 
etnická příslušnost. Větší územní koncentrace a podíl Vietnamců na počtu obyvatel 
v MČ Praha-Libuš je důsledkem zájmu Vietnamců o bydlení v blízkosti areálu Sapa, 
kde podnikají a pracují.

Kde je problém? Co s ním? Vztahy mezi majoritou a Vietnamci

Přestože výzkum neprokázal rezidenční segregaci, často jsme se setkávali s negativním 
vnímáním Vietnamců spojeným s opakujícími se předsudky. Velmi časté bylo také projevo-
vání nezájmu. Oddělenost denních životů Vietnamců a majority určitě přispívá k jistému 
míjení se v každodenním životě. Význam ale má také rozdílný způsob myšlení a řešení 
životních situací, přebírání negativních reprezentací Vietnamců v médiích a reprodukce 
předsudků, kde při tiché poště mezi obyvateli často dochází ke zveličování až vytváření 
pohádek hodně vzdálených od reality. 

Kvalita vzájemných vztahů mezi majoritou a minoritou (cizinci) je vedle osobních zku-
šeností s členy dané skupiny ovlivněna ve velké míře také pojetím integrace cizinců jako 
takové, prezentované na různých úrovních, ať již mediální, institucionální či společenské. 
Přestože oficiální dokumenty často popisují integraci jako oboustranný proces, který vyža-
duje zapojení nejen cizinců a jejich potomků, ale i majoritní společnosti, v prostředí české 
majoritní společnosti je integrace vnímána více jako proces jednostranného přizpůsobo-
vání se menšiny většině a většinovým zvykům a zvyklostem, tedy české kultuře, nepsaným 
normám slušného a přijatelného chování či vzájemného sousedského soužití. O této sku-
tečnosti svědčí i rétorika, která je v souvislosti s integrací používána, jako například hojně 
užívaný slovní obrat „integrace Vietnamců do české společnosti“. Integrace praktikovaná 
jako proces oboustranného přizpůsobování se a hledání ústupků a vstřícných kroků na 
obou stranách – většinové i menšinové – je poměrně vzácná. Místo toho se projevuje 
asimilacionistický pohled na integraci a vzájemné soužití. Pokud nejsou tato očekávání na-
plněna, přirozeně dochází k pocitům frustrace, které kvalitě a podobě vzájemného soužití 
a kontaktu příliš neprospívají. 

Abychom mohli aplikovat nástroje, které podporují proces integrace jako oboustran-
ného procesu vzájemné akomodace většinové a menšinové skupiny, je nezbytné vedle ma-
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joritního pohledu na situaci a vzájemné soužití (co majoritu trápí, kde vidí problematické 
či naopak sbližující aspekty života menšiny) znát i pohled menšinové skupiny na soužití 
s majoritou. Díky oběma těmto pohledům můžeme snáze hledat společná témata a životní 
aktivity, které mohou posloužit jako prostředek vzájemného poznávání, pochopení a sbližo-
vání. Proto jsme provedli výzkum vzájemných vztahů jak mezi zástupci majority (do značné 
míry původních obyvatel), tak mezi Vietnamci. Výzkum byl doplněn rozhovory s klíčovými 
informátory veřejných a neziskových organizací působících v městské části Praha-Libuš.

Zajímaly nás takové otázky, jako: Žijeme spolu, nebo vedle sebe? Kde se potkáváme 
a kde se míjíme? V čem se lišíme? Co nás trápí? Co si o sobě vyprávíme? V čem se mýlí-
me? Výzkum, který proběhl v roce 2013, jsme zaměřili na mechanismy lokální integrace 
a vzniku sociálních konfliktů. Zmapovali a vyhodnotili jsme minulé a současné mezietnic-
ké konflikty mezi majoritou a Vietnamci a zároveň také události a procesy bezkonfliktního 
soužití a integrace posilující soudržnost. Analýza stavu, překážek a potenciálů sociální 
soudržnosti v městské části Praha-Libuš se zaměřila na (1) mechanismy integrace a (2) 
utváření mezietnických konfliktů mezi majoritní společností a Vietnamci. Výzkum se po-
kusil identifikovat (a) témata a oblasti, kolem nichž dochází k integraci a konfliktům, (b) 
sociální skupiny, jež se na integraci/konfliktech zejména podílejí, (c) místa, kde k integra-
ci/konfliktům dochází. Analyzovány byly klíčové události a procesy posilující, a na druhou 
stranu narušující sociální soudržnost a způsoby a potenciály vytváření mostů napříč skupi-
nami a důvody, které omezují vzájemnou integraci, včetně způsobů a mechanismů vzniku 
konfliktů. Zohledněna byla vnitřní diferenciace Vietnamců a majoritní populace a odlišné 
způsoby a rozsah vzájemné integrace u jednotlivých skupin obyvatel MČ Praha-Libuš. 

Soužití pohledem většinové společnosti

Názory na integraci a soužití s Vietnamci se mezi obyvateli městské části Praha-Libuš 
výrazně liší. Obyvatelé často nemají k otázce soužití s Vietnamci jednoznačný postoj. Se-
tkali jsme se také s velmi negativními postoji, kdy jsou vietnamští obyvatelé vnímáni jako 
„privilegovaná skupina obyvatel, která se živí kriminalitou“ a „ohrožuje život, bezpečnost, 
a majetek občanů Libuše a Písnice“ a zároveň i velmi pozitivními jako „jsou součástí Li-
buše, neumím si už představit život bez nich“ nebo „jsou slušní, milí a pracovití“. Pozitivní 
a negativní postoje se vyskytují zhruba ve stejné míře. Negativní hodnocení převládá u sta-
rousedlíků, lidí v tíživé socio-ekonomické situaci nebo důchodovém věku.

Velmi často jsme se při prvotní výpovědi a nahlížení na Vietnamce setkávali se zaži-
tým až automatickým používáním většinou negativních stereotypů. Z médií a veřejného 
diskurzu přejímané náhledy (nikoliv založené na vlastní osobní zkušenosti) na Vietnamce 
a jejich vlastnosti a činnosti obyvatelé často přisuzovali všem Vietnamcům. V následném 
dialogu se pak ale obvykle ukázalo, že obyvatelé mají ve skutečnosti mnohem různorodější 
názory. Byli sice z počátku velmi negativní k určitým projevům, jako například drogová 
problematika nebo problematické soužití v bytových domech, zároveň ale připouštěli, že 
se negativní náhledy týkají také Čechů nebo pouze některých skupin a aktivit Vietnamců.

Ve výpovědích se často objevovaly až mytické představy o životě a podnikání Vietnam-
ců. Snad nejrozdílnější představy vyvolává areál Sapa, který je částí populace vnímám 
negativně a zároveň je mnohými navštěvován kvůli nákupům a službám. Zatímco jedna 
důchodkyně vypovídala: „Pod masňákem je ještě jedno město, ve sklepech jsou zavřený 
vietnamský holky a šijí tam jak blázen“, druhá si pochvalovala: „Já na Sapě nakupuju 
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třikrát do týdne, je to levné, a vietnamská švadlena mi přešije kalhoty za 50 Kč, za to bych 
dala u české nejméně 300 Kč.“ 

Ačkoliv soužití majority a Vietnamců nepatří mezi nejzávažnější problémy, které oby-
vatelé řeší, narůstající etnická a sociální diferenciace přináší témata, kolem nichž se ode-
hrává neporozumění a vznikají konflikty. Jisté napětí a nedůvěra jsou často založeny na 
přejímání obecnějších témat z národního mediálního diskurzu, se kterými jsou spojováni 
Vietnamci. Jde především o drogovou kriminalitu a hospodářské delikty, jako jsou prodej 
falešného „značkového“ zboží či daňové úniky, a to zejména v souvislosti s areálem Sapa. 
Přestože se s těmito jevy obyvatelé sami nesetkávají, informace o nich se šíří v diskurzivní 
rovině ve formě obecně sdílených stereotypů spojovaných s celou etnickou skupinou Viet-
namců, a to často při zveličování závažnosti a rozsahu těchto jevů. 

Vedle témat, která jsou utvářena a šířena v národním měřítku, existují v městské části 
Praha-Libuš místní konfliktní témata. S Vietnamci jsou spojovány problémy v ulici Libuš- 
ská, zejména automobilová zátěž, provoz kasin a distribuce drog. Obyvatelé rovněž vyja-
dřují obavy z proměny městské části, zejména z hlediska změny složení obyvatel, poklesu 
cen nemovitostí (opak je přitom pravdou), ztráty pracovních příležitostí a nadměrného 
využívání služeb Vietnamci, včetně zabírání míst ve školách. Obyvatelé si rovněž stěžují na 
některé stránky soužití v místech bydlišť. Mezi ty nejčastěji zmiňované patří odlišný denní 
rytmus a kulturní zvyky, nedodržování hygienických norem, netřídění odpadu a využívání 
bytů pro podnikání.

V Praze-Libuši probíhá poměrně čilá sociální interakce mezi Vietnamci a majoritou, 
které nebrání výrazná odlišnost v sociálním postavení, segregace a diskriminace či mezi-
etnické konflikty. Naopak, interakci pomáhá významné zastoupení pozitivních postojů. 
Vietnamci navíc nepředstavují socio-ekonomicky homogenní skupinu, která by zastávala 
výrazně odlišnou pozici v sociální struktuře místní společnosti; Vietnamci mají svoje elity 
i sociálně slabší skupiny. Vietnamci se koncentrují jak v oblastech bydlení vyššího statusu, 
tak nižší kvality bytového fondu, neexistují zde bytové domy nebo ulice rodinných domů, 
kde by většinu obyvatel představovali Vietnamci. K segregaci nedochází ani ve vzdělávání; 
Vietnamci navštěvují standardní základní školy v městské části spolu s českými dětmi. Do-
konce i v případě areálu Sapa, který je občas stále vnímán jako uzavřený svět s vlastními 
pravidly, se v každodenním životě rozvíjí sociální interakce; Češi navštěvují místní obcho-
dy, služby nebo restaurační zařízení. 

Bližší vazby se příležitostně rozvíjí v místech bydlišť, a to v případě některých sociálních 
skupin, jako jsou matky s dětmi, děti ve školním věku a důchodci, které v místě bydliště trá-
ví více času než pracující a studující. Trvalé a opakované setkávání v okolí bytu nebo domu 
vedlo ve většině případů k rozvinutí povrchní, nicméně bezkonfliktní sociální interakce 
(zdravení, držení dveří), což pozitivně ovlivňuje vnímání Vietnamců v lokalitě. Obyvatelé 
označují soužití zpravidla za bezproblémové. Uznávají, že sousedské konflikty se netýkají 
pouze Vietnamců a že Češi se dopouští přestupků ve stejné míře. 

Významným místem každodenní sociální interakce jsou základní školy, kde jsou české 
a vietnamské děti vystaveny každodennímu kontaktu. Vietnamské děti jsou většinou brány 
jako přirozená součástí školního kolektivu. Z hlediska sociální integrace a asimilace viet-
namských dětí, pozitivní vzájemné percepce a celkového rozvoje bezkonfliktních meziet-
nických vztahů má velký význam svěřování vietnamských dětí do péče českým chůvám už 
od raného věku dítěte (až o 80 % vietnamských dětí ve školce Mezi Domy se starají chůvy). 
Důvody jsou pracovní vytíženost rodičů, důraz na vzdělání a jazykovou vybavenost dětí 
a absence generace prarodičů, která by se mohla o děti starat. K menší sociální interakci 
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dochází ve volnočasových sdruženích zaměřených na práci s dětmi. Vietnamské děti ve 
větší míře navštěvují ty organizace, které sídlí v areálu Sapa

Vnímání Vietnamců a kvalita, frekvence, intenzita a stálost kontaktů se liší podle věku, 
sociálního postavení a době strávené v lokalitě. Mladší generace, která přichází častěji 
do kontaktu s Vietnamci, méně zdůrazňuje negativa v soužití. Mladí lidé ve věku 16–25 
let ale zastávají vůči Vietnamcům široké spektrum různorodých názorů. Otevřenější vůči 
Vietnamcům jsou nově příchozí spíše než starousedlíci, kteří při výběru bydliště počítali 
s vyšší koncentrací Vietnamců a blízkostí areálu Sapa. Poslední skupinu, která má pozitiv-
nější vztah k Vietnamcům, představují lidé s vyšším vzděláním. 

Společné soužití pohledem vietnamských Libušanů

V důsledku především ekonomicky motivovaného pobytu většiny Vietnamců usaze-
ných v Česku jsou pro ně otázky soužití s majoritou a sousedské vztahy spíše druhořa-
dou záležitostí. O tom, co reálně Vietnamce nejvíce trápí, nasvědčují témata, se kterými 
nejčastěji navštěvují neziskové organizace. Zatímco Vietnamci se na místní poradenská 
centra obracejí spíše s otázkami, které se týkají pobytových povolení, vízové problema-
tiky či pojištění, s dotazy zaměřenými na soužití v domech (přeložení domovních řádů, 
komunikace se sousedy, třídění odpadu apod.) nepřichází téměř vůbec. Nebo pokud při-
chází, jedná se o řešení problému na úrovni občansko-právního sporu v souvislosti např. 
s nedodržením nějakého ustanovení nájemní smlouvy atd., tedy spíše jde o ex post řešení 
nežli preventivní přístup. Dotazy (a tedy i priority Vietnamců) se neprotínají s tématy nebo 
problémy, které ve vzájemném soužití vidí či zdůrazňují čeští obyvatelé, kterými jsou např. 
velký počet osob v bytě, rušení nočního klidu či zápach z kuchyně. 

Existuje několik překážek bránících navazování užších přátelských kontaktů se sousedy 
a obyvateli městské části. První z nich je čas, respektive jeho nedostatek. Časová nároč-
nost výdělečné činnosti ekonomicky aktivních Vietnamců, kteří v podstatě pracují každý 
den od rána do večera, vede často k tomu, že kontakty se sousedy aktivně nevyhledávají. 
Překvapivě zřídka byl zmiňován společný jazyk. Za překážku v navazování kontaktů ho 
uvedli hlavně ti, kdo česky neuměli vůbec nebo jen velmi málo. Ostatní respondenti, kteří 
češtinu ovládali na komunikativní úrovni a lépe, nedostatečnou znalost jazyka za bariéru 
nepovažovali a pokud ano, tak ne za tu zásadní. Za velmi důležitý faktor ovlivňující soužití 
lze označit „pocit nepřijetí“ na osobní (sousedské) i na obecné úrovni (celospolečenské). Vi-
etnamci se velmi často domnívali, že Češi jimi opovrhují, dívají se na ně skrz prsty a s ne-
důvěrou, nebo že se jich dokonce bojí. Pocit nepřijetí byl nejčastěji pozorován ze strany 
úřadů, ale třeba také u zaměstnanců některých prodejen, kam dotyční chodili nakupovat, 
v prostředcích hromadné dopravy, na ulici, nebo dokonce ze strany sousedů. Vliv na kon-
takt se sousedy má i vyšší prostorová mobilita Vietnamců oproti Čechům. Časté stěhování, 
i když v rámci jedné městské části, oslabuje zájem o navazování nových lokálních sociál-
ních kontaktů v bezprostřední blízkosti bydliště, které je vnímané spíše jako anonymní.

Mezi hlavní místa, kde dochází k osobním kontaktům mezi vietnamskými a českými 
Libušany patří především úřady (pošta, stavební úřad aj.), městská hromadná doprava, 
obchodní řetězce, večerky provozované vietnamskými obchodníky, školská zařízení, po-
hostinství, Modřanská rokle a také Sapa, jakožto místo, kam Češi chodí nakupovat. Viet-
namci zejména zmiňovali kontakty s českými obchodníky a prodavači v supermarketech 
a nákupních centrech, které však nutně nemají sídlo přímo v MČ Praha-Libuš (Makro, 
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Kaufland) a to v souvislosti s pociťovaným nadřazeným chováním některých zaměstnan-
ců. Právě kontakt Vietnamců s Čechy v pozici, kdy Vietnamec je zákazník a Čech obslu-
hující, byl Vietnamci identifikován jako nejproblematičtější v soužití Čechů a Vietnamců. 
Zkušenosti s kontaktem s úředníky bývají vesměs hodnoceny jako nepříjemné. Výjimku 
představuje pošta, která byla kladně zmíněna v souvislosti se zaměstnáváním Vietnamky 
s cílem usnadnit vzájemnou komunikaci. Negativní zkušenosti mají Vietnamci s cestová-
ním autobusovou linkou číslo 113, které je pro mnohé občany, ať již žijící v MČ Praha-Li-
buš či jinde, často jednou z mála příležitostí k setkání se s Vietnamci vůbec. Bohužel jejich 
reakce na vietnamské spoluobyvatele bývají podle výpovědí respondentů velmi negativní, 
a někdy dokonce i hrubé.

Některým Vietnamcům se za dobu jejich pobytu v Česku podařilo s Čechy navázat 
někdy i velmi dlouhodobá a pevná přátelství a i jejich vztahy se sousedy jsou na úrovni 
daleko přesahující zdvořilostní formality. V těchto případech jsou vztahy se sousedy velmi 
dobré a kontakty pravidelné, například skrze vzájemné návštěvy, zejména v době oslav 
narozenin, ale při jiných slavnostních příležitostech. Někteří se navštěvují pravidelně, zvou 
se vzájemně na večeře, předávají si dárky k Vánocům nebo si vzájemně hlídají děti. Své 
vztahy s českými Libušany proto vnímají jako velmi harmonické až nadstandardní. 

Velká část Vietnamců žije v Česku se svou rodinou. Skrze děti přichází do kontaktu nejen 
s učiteli, ale také například se sousedy-rodiči majícími děti v podobném věku nebo českými 
chůvami, které najímají na jejich hlídání. Děti samotné si pak v rámci školy a různých vol-
nočasových kroužků nacházejí přátele mezi českými vrstevníky, se kterými tráví svůj volný 
čas, které si pak přináší i do dospělosti. V Praze-Libuš má pozitivní vliv na soužití společné 
slavení tradic a svátků, jež je příležitostí, jak se vzájemně potkat při jiné než formální příle-
žitosti. Příkladnou roli zde hraje úřad MČ Praha-Libuš, která zaštiťuje řadu společenských 
akcí na něž zve prostřednictvím dvojjazyčných letáků a zpráv v časopise „U nás“. Samotný 
akt překladu zde nehraje takovou roli jako to, že tímto gestem tak radnice dává najevo, že 
se o své vietnamské obyvatele zajímá a vnímá je jako plnohodnotné Libušany. 

Většina Vietnamců zná své české sousedy spíše zběžně a povrchně. Přestože někteří 
udržují s českými sousedy bližší vztahy, většina z nich kontakty s českými sousedy neudržuje 
a ani nemá v Praze-Libuš příliš mnoho českých přátel. Českou majoritu považují spíše za 
uzavřenou a bez zájmu navazovat s Vietnamci kontakt. Zároveň však považují vztahy za 
klidné a spíše dobré. Výtky k chování ze strany Čechů na účet některých, především nově 
příchozích Vietnamců sdílejí, zároveň však dodávají, že také Češi se ne vždy chovají sou-
sedsky ohleduplně a i oni často porušují nepsaná pravidla poklidného sousedského soužití. 

Hlavní bariérou navazování užších kontaktů s majoritou se ukázal být pocit nepřijetí. 
Vnímané nepříjemné pohledy, opovržlivá gesta, slovní urážky a další podobné projevy ze 
stran majoritní společnosti v kombinaci s pocitem, že Češi o kontakt s nimi stejně nestojí, 
odrazují Vietnamce od snah o navazování bližších kontaktů. Vnímání méněcenného po-
stavení Vietnamců v české společnosti negativně ovlivňuje nejen snahu angažovat se na 
úrovni každodenních mezilidských vztahů, ale také v rámci lokální politiky. 

Jak podpořit vzájemné soužití?

V Praze-Libuši jsou dnes vytvořeny poměrně příznivé podmínky pro vzájemné sou-
žití majority a Vietnamců, a to i díky aktivnímu přístupu úřadu městské části, působení 
nevládních neziskových organizací a spolupráci se zástupci vietnamské komunity. Viet-
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namci jsou v každodenním životě vystaveni většinové společnosti (malý podíl Vietnamců) 
a interakci s ní (nízká segregace). I když k určitému míjení dochází v důsledku odlišností 
v denních rytmech, existuje zde poměrně výrazná funkční provázanost, vždyť například 
podnikání Vietnamců je také určeno pro místní trh. Pozitivní vliv mají relativně malé so-
ciální rozdíly mezi Vietnamci a Čechy. Negativně naopak působí stále přetrvávající spíše 
negativní obraz Vietnamců a stereotypy v národním mediálním i místním diskurzu, který 
se však i díky velmi aktivnímu působení úřadu městské části mění k lepšímu. 

Další pozitivní posun ve společném soužití lze iniciovat větším pochopením pohledu 
a potřeb Vietnamců. Velký význam má též zaměření integračních opatření na majoritu, 
její informovanost a rozbor některých zavádějících stereotypů. V dnešní společnosti se-
hrávají důležitou roli diskurzivní praktiky v médiích, na sociálních sítích i v běžném kaž-
dodenním kontaktu. Pozornost si v tomto ohledu zaslouží zejména odmítání zkreslujících 
obrazů a aktivní informovanost o příkladech reálných vztahů každodenního soužití majo-
rity a Vietnamců. Vedle pomoci v případě nesnází a konfliktů stále významnější roli hraje 
podpora věnovaná oboustranné spolupráci s cílem rozvíjet pozitivní vzájemnou zkušenost.

Autoři příspěvku:  
prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.,  

Mgr. Klára Fiedlerová,  
RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D.,  

Mgr. Tomáš Brabec, Ph.D.,  
Mgr. Dita Čermáková, Ph.D.,  
Mgr. Roman Matoušek, PhD.,  
Mgr. Andrea Plačková, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie  
a regionálního rozvoje, Centrum pro výzkum měst a regionů
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Mgr. Petr Prchal
starosta městské části Praha 12

Specifika integrace dětí a mládeže cizinců v Praze 12

Městská část Praha 12 patří se svými cca 54 000 obyvateli i rozlohou 2 332 ha mezi vel-
ké městské části hlavního města. Správní obvod Prahy 12 se skládá z městské části Praha 
12 a městské části Praha-Libuš. 

Městská část Praha 12 je z hlediska charakteru zástavby velmi rozmanitá. Zahrnuje jak 
vilovou zástavbu povětšině předválečného charakteru, tak klasická vesnická sídla (Cholu-
pice, Točná), ale především rozsáhlé sídlištní aglomerace tak, jak byly budovány koncem 
minulého století na periferii Prahy. Se sídlištní zástavbou souvisí i poměrně kapacitně kva-
litní síť školských a předškolských zařízení. V městské části je devět základních škol, 18 
mateřských školek, čtyři střední školy a jedna vysoká škola (Policejní akademie ČR). 

Druhým faktem je přítomnost asijské tržnice Sapa v přilehlé městské části Praha-Libuš, 
která je největším zařízením tohoto typu v Evropě. V souvislosti s aktivitami této tržnice se 
v naší lokalitě soustřeďuje velmi významné množství zahraničních pracovníků, ať již jsou 
naturalizovanými občany ČR nebo cizinci. Řada z nich zde trvale či dlouhodobě žije, a to 
i se svými rodinami zahrnujícími jak nejmladší generaci, tak i seniory. Vzhledem k veli-
kosti městské části Praha-Libuš (5,24 km2 s necelými 10 tisíci obyvateli) je hlavní nápor na 
ubytování, péči o děti a mládež zacílen na městskou část Praha 12. Aktivity zaměřené na 
integraci cizinců se zaměřují především na předškolní a školní děti.

V současnosti je největší cizojazyčnou komunitou v Praze 12 vietnamská menšina ná-
sledovaná skupinou ukrajinskou a ruskojazyčnou. V rámci sociální prevence byl na správ-
ním území Prahy 12 zjišťován počet nezletilců cizojazyčných rodičů. K 31. 7. 2014 jejich 
počet činí 1 105 (i s dětmi) v následujícím národnostním složení:

Vietnam 45 % 500
Ukrajina 24 % 261
Rusko 8 % 83
Slovensko 6 % 66
Čína 4 % 48
Korea 2 % 22
Moldávie 1 % 16
Polsko 1 % 14
Srbsko 1 % 6
Bulharsko 1 % 6
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Podle informací Integračního centra Praha, pobočky v Praze 12, využilo poradenských 
možností v oblasti sociálního poradenství 51 klientů a bylo poskytnuto 107 konzultací, 
právní poradenství využilo 45 klientů a konzultací bylo poskytnuto 59.

I z těchto údajů je zjevné, že se jedná o poměrně početnou skupinu dětí – cizinců, která 
nežije vždy neproblematickým životem a otázka zapojování do majoritní společnosti a od-
straňování reálných i potenciálních třecích míst je důležitou pro obě strany. 

Systém koordinace a péče v oblasti integrace cizinců 

Každá sociálně preventivní aktivita je účinná pouze v případě vzájemné spolu-
práce a koordinace všech zapojených složek tak, aby bylo možné pokrýt systémově 
a koncepčně pokud možno celý rozsah otázek a problémů. V Praze 12 probíhá „Ko-
munitní plánování sociálních služeb“, jehož součástí je i sociální začleňování, kterému 
se věnuje speciální vyčleněná pracovní skupina. Uvedené oblasti se věnuje i komise 
pro prevenci sociálně patologických jevů, která slouží jako poradní orgán Rady měst-
ské části Praha 12. 

Jako starosta jsem inicioval i založení pracovní skupiny nazvané Cizinci – bezpeč-
nost, jejímž cílem je působení v oblasti prevence a předcházení negativních společen-
ských jevů, které by mohly vyvolávat negativní a xenofobní reakce v majoritní společ-
nosti. Kromě zmapování situace a koordinace všech složek, jež se věnují životu minorit 
i bezpečnostní a sociální situaci, se v současnosti zaměřuje zejména na upozorňování 
příslušných orgánů na potenciální problémy, které by bez preventivních aktivit nesporně 
překročily možnosti vlivu městské části.

Subjekty pracující v oblasti sociální prevence na území MČ Praha 12 se pravidelně 
měsíčně scházejí a koordinují své aktivity i na regionálních poradách.

Služby v oblasti integrace cizinců MČ Praha 12 zajišťuje několik odborů Úřadu měst-
ské části Praha 12, které vzájemně spolupracují a ve své činnosti se doplňují:

Odbor školství, kultury a vzdělávání zajišťuje emergentní projekty Ministerstva vnitra, 
které v praxi slouží k doučování žáků z cizojazyčných minorit, k nadstandardní výuce 
českého jazyka nebo k zajištění multikulturních asistentů apod.

Odbor sociálních věcí poskytuje a zprostředkovává služby sociální prevence podle zá-
kona o sociálně právní ochraně dětí a mládeže a služby sociální prevence pro osoby v tíživé 
životní situaci.

V rámci městské části pracuje i zmiňované Integrační centrum Praha, o. p. s., pobočka 
Praha 12, které poskytuje právní poradenství, tlumočení, sociálně odborné poradenství, 
výuku jazyků atd.

A v neposlední řadě jsou to i neziskové organizace, zejména Lačhe Čhave, o. s., které 
se věnuje sociálně aktivizačním službám pro matky s dětmi.

Od integrace k inkluzi

Za několik posledních let doznal vývoj v této oblasti výrazného posunu a s hlubším 
pronikáním do problematiky dochází i k přehodnocování, resp. upřesňování priorit a smě-
rů, kterými se ubírat při začleňování cizojazyčných minorit do naší společnosti. Pracovně 
můžeme hovořit o tom, že od původní myšlenky integrace dětí z národnostně minoritních 
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skupin, tzn. jejich začlenění do majoritní společnosti, můžeme sledovat vývoj k inkluzi, 
neboli k trvalému procesu spojování různých kulturně-společenských identit do harmo-
nického celku. 

Zatímco dotace v roce 2009 (816 740 Kč) sloužila především k výuce českého jazyka 
nad rámec výuky a ke konzultacím k výuce v nejrůznějších předmětech, ke vzdělávání 
pedagogů a k jazykovému vzdělávání dospělých rodičů žáků cizinců, tak v následujících 
letech (2009–2011) se záběr rozšířil o besedy a školní projekty zaměřené na poznávání 
různých kultur (seznamování žáků – cizinců s českou historií, kulturou a zvyky a českých 
žáků s prostředím, tradicemi a zvyky žáků – cizinců), filmový dokument, adaptační výjez-
dy žáků k seznamování s českými reáliemi a nezbytnou konferenci příslušných pracovníků 
o nových poznatcích, která nastavila směr dalších aktivit. 

V roce 2013 byly na ZŠ Rakovského, ZŠ Prof. Švejcara, ZŠ a MŠ Angel realizovány 
školní multikulturní projekty na mezigenerační soužití v odlišných kulturách, individuální 
a skupinová podpora výuky češtiny pro nově příchozí žáky a konzultace k výuce v odbor-
ných předmětech II. stupně základních škol. ZŠ a MŠ Angel podporuje jazykovou výuku 
i u dětí v mateřských školách, k čemuž využívá i interaktivní tablety. V ZŠ Rakovského se 
zaměřili na práci s knihou a podporu čtenářské gramotnosti žáků – cizinců. V ZŠ Prof. 
Švejcara realizovali sportovní odpoledne, poznávací výlety a návštěvy kulturních předsta-
vení se zaměřením na tyto žáky.

Podstatnou změnou je mimo jiné rozšíření integračních aktivit směrem k mladším dě-
tem, ale i dospělým a seniorům. Významný přínos představuje vytvoření Metodiky pro 
práci s dítětem – cizincem v mateřské škole, která vznikla zásluhou pracovnic MŠ Srdíčko 
Mgr. Radany Mikšové, Dagmary Ferklové, DiS., a Petry Chlubnové. 

Následující výčet kapitol zmiňované Metodiky vám jistě poskytne přehled o tématech, 
s nimiž se zde čtenář může seznámit:

– Integrace, inkluze (pojem, trocha teorie). 
– Co by mělo integraci předcházet.  
– Je naše škola připravena na úspěšnou integraci cizinců?  
– Seznámení rodičů a dětí s tím, že škola integruje cizince. 
– Cizinec v naší škole.  
– Forma a metodika práce s cizinci. 
– Vzájemná komunikace pedagogů, asistenta a ostatního personálu.  
– Rizika integrace cizinců. 
– Co integrací získáme?
– Odlišnosti spojené s náboženským přesvědčením rodičů dětí. 
– Odlišnosti spojené se stravováním dítěte a rodiny. 
– Spolupráce s dalšími odborníky a institucemi.

Odbor školství, kultury a vzdělávání Úřadu městské části Praha 12 se mimo jiné zamě-
řil na dospělé a připravil tištěnou a elektronickou Informační brožuru pro cizince o škol-
ství v Praze 12, která je publikována v nejdůležitějších jazycích (česky, anglicky, vietnamsky, 
rusky, ukrajinsky). Brožura je umístěna i na webu městské části Praha 12 a poskytuje obec-
né informace o systému vzdělávání v ČR s přehledem škol a školských zařízení v městské 
části Praha 12. Nechybějí ani užitečné kontakty. Nabízí rodičům nejdůležitější informace, 
které potřebují pro umístění svých dětí do našich škol, seznamuje je s podmínkami, které 
je třeba naplňovat, i nabízenými možnostmi. 



6. celostátní konference měst a městských částí / Jak podpořit společné soužití s cizinci

36

V této oblasti se městské části osvědčila i spolupráce s META, o. p. s., která se zaměřuje 
především na zajištění monitoringu potřeb klientů ve vztahu k terénní asistentské činnosti 
zaměřené na podporu domácí přípravy na výuku. Připravila pro Prahu 12 Zprávu ze šetření 
potřeb potenciálních klientů v oblasti podpory žáků cizinců ve vzdělávání na území MČ Pra-
ha 12, která slouží k precizaci potřeb cizojazyčných minorit. Důležité jsou i kvalitní služby tlu-
močníků, které pomáhají při kontaktu s rodiči na základních školách. Vzhledem k pozitivním 
výsledkům se tato činnost rozšiřuje i do mateřských škol, kde komunitní asistentka mateřských 
škol zajišťuje i tlumočení pro děti, které vstoupily do nového jazykového prostředí bez jakékoli 
předchozí průpravy (např. i z toho důvodu, že rodiče neovládají ani základy českého jazyka). 

Společnost META zajišťuje nejen tlumočení, ale i kvalitní překladatelské služby, které 
jsou základním předpokladem pro přípravu a tisk informačních materiálů. Praxe ukázala, 
že je nejvhodnější připravit překlady oficiálních školních dokumentů nebo jejich výňatků. 
Týká se to například školního řádu, kde se ukazuje, že je vhodnější přeložit nejzávažnější 
ustanovení, protože při překladu kompletního materiálu docházelo k situacím, kdy se ro-
diče bránili některým požadavkům školy, které nebyly zahrnuty v řádu, ale pro tuzemce 
jsou přirozeným zažitým standardem. 

V případě potřeby poskytuje společnost META i služby psychologa.

Integrační aktivity zaměřené na děti – cizince v roce 2014

V roce 2014 získala městská část dotaci od Ministerstva vnitra ve výši 1 264 590 Kč, kterou 
posílila vlastním příspěvkem ve výši 140 510 Kč. Tyto prostředky využily zejména ZŠ Ra-
kovského, ZŠ Prof. Švejcara, ZŠ a MŠ Angel, ZŠ a MŠ K Dolům, MŠ Smolkova. Je zřejmé, 
že i počet základních a mateřských škol, které se do podobných projektů zapojují, neustále 
roste. I to je znamením o úspěšnosti a účinnosti integračních aktivit (v městské části Praha 12 
je 9 základních škol a 18 mateřských škol). Jejich činnost se zaměřila na následující projekty:

Školní multikulturní projekty zaměřené na mezigenerační soužití v odlišných kultu-
rách, které jsou zaměřeny na stáří a mezigenerační soužití, reálie popisující, jak prožívali dět-
ství prarodiče žáků. Je to důležitá oblast individuální zkušenosti každého z nás, která formuje 
i náš přístup k současnosti a přitom prarodiče dětí – cizinců bývají fyzicky nedosažitelní. 
Děti se tak mohou seznámit navzájem nejen s těmi, kteří většinou představují pro děti první 
vzory, ale vzájemně sdílejí i příběhy a postřehy z rodinného života v různých koutech světa. 
Tato činnost je velmi náročná z hlediska metodického zajištění, ale přináší velmi zajímavé 
plody. Poznatky prokázaly, že multikultura zaměřená na jedno konkrétně vyspecifi-
kované téma má oboustranně větší přínos než obecně stanovený okruh témat.

Každoročně probíhá prezentace metod a výsledků na konferenci základních škol. Zde 
dochází k výměně zkušeností, vzájemné inspiraci a v neposlední řadě ke zvyšování kvality 
jednotlivých školních projektů.

V roce 2014 se přesunul důraz v oblasti výuky českého jazyka pro nově příchozí žáky 
(včetně konzultací k odborným předmětům II. stupně) na individuální a skupinovou pod-
poru výuky. Zkušenosti prokázaly, že doučování individuální nebo v malých skupinách 
je nejúčinnější metodou, a to zejména při realizaci Individuálního plánu rozvoje žáka. 
Dosahované výsledky ukazují, že cílově by tento postup byl vhodný pro všechny uvedené 
žáky. Individuální konzultace k výuce využívají hlavně starší žáci.

Současně pokračuje i překlad školních dokumentů, zejména výňatků ze školních a klasi-
fikačních řádů. V cizojazyčných verzích byla připravena i databáze nejčastějších vzkazů pro 
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rodiče a informační listy pro předškoláky pro MŠ. Připraveny byly i Informační listy pro 
ZŠ s právy a povinnostmi žáků a jejich zákonných zástupců. Pro zprostředkování přenosu 
potřebných informací rodičům (např. seznámení se se školním řádem) slouží i kontakt na 
tlumočníka. K práci s dětmi v MŠ přispívá i zajištění komunitního asistenta pro MŠ. 

Centrum metodické podpory

Při MŠ Hasova, která je součástí ZŠ a MŠ Angel vzniklo centrum metodické podpory 
pro pedagogy MŠ Prahy 12. Pořádá jednou měsíčně setkání ředitelek a pedagogů, na 
němž se projednávají různá témata podle aktuálních potřeb. Řeší se zde všechna specifika 
socializace v kolektivu vrstevníků.

Je to významný prostředek k předávání zkušeností s integračními procesy a s konkrét-
ními faktory, které je ovlivňují. Témata jsou zaměřena pochopitelně k hlavnímu cíli, kte-
rým je adaptace dítěte v MŠ. 

Na základě konkrétních poznatků se jako postupné kroky jeví zejména potřeba zavést 
výuku českého jazyka pro děti – cizince ve všech MŠ, ale také vzdělávání rodičů. K tomu 
je pochopitelně nutné odborně proškolit pedagogy. 

Letošním hlavním tématem vzdělávání učitelů se stala kultura a identita ve vzdělává-
ní. S pomocí lektora dr. Dana Moore s dlouholetou zkušenosti ze zahraničí se daří přinášet 
jiný a nový pohled na tuto problematiku. Základem je přijmout a vnímat kulturní odlišnost 
jako součást identity dětí – cizinců a současně odstranit nežádoucí generalizující přístupy či 
připisování obecných vlastností podle národnosti, protože každý člověk je individualitou. 

Divadlo utlačovaných

Další aktivita využívá netradiční formy k ukázání konkrétních příběhů a přístupnému 
sdělování (emoce, prožitek ap.), jak se např. cítí utlačovaný člověk, jaké strachy pociťuje a jak 
se to projevuje v jeho reakcích. Výsledné výstupy potom budou prezentovány na veřejnosti. 

Zájmové vzdělávání

Velmi významnou složku českého vzdělávacího systému představuje i zájmové vzdělá-
vání. Tato část programu dětského dne je rodiči dětí – cizinců vnímána velmi různorodě, 
protože nejednou nemají zkušenost z místa svého původu s podobnými aktivitami a jejich 
smyslem. Pohlížejí na uvedenou oblast i z pohledu, zda se jedná o povinnou součást výuky 
či nikoli, a ne vždy chápou smysl tohoto typu vzdělávání.

Ze zmíněných důvodů byl připraven Informační list pro rodiče dětí – cizinců o funkci 
zájmového vzdělávání v českém vzdělávacím systému, v němž je rodičům přibližován vý-
znam volnočasových aktivit, které mohou děti navštěvovat v průběhu školního roku nebo 
v době prázdnin. Je zde vysvětleno, že volnočasové aktivity nejsou povinné, ale mají v ČR 
dlouholetou tradici.

Materiál rodiče seznamuje s formou i obsahem této organizované výchovně vzdělávací 
aktivity, která probíhá mimo rámec oficiálního vyučování. Dozvědí se zde, že součástí zá-
kladní školy je pro žáky 1. stupně školní družina a pro žáky 2. stupně to mohou být školní 
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kluby, kde se mohou zapojit do zájmového vzdělávání formou kroužků, soutěží a dalších 
aktivit. Nikoli nepodstatnou informací je i skutečnost, že zájmové vzdělávání nevede k zís-
kání stupně vzdělání. 

Příměstský tábor

V rámci integračních aktivit byl připraven i příměstský tábor pro tuzemské děti a děti 
– cizince, kde byly zastoupeny obě skupiny v přibližně shodném počtu. Zkušenosti vedly 
k závěru, že se s touto akcí už nebude pokračovat, protože se ukázalo, že děti – cizinci 
chodí v poměrně malém počtu. Důvodem jsou mimo jiné finanční možnosti rodičů dětí 
– cizinců a s tím spojený malý zájem. Je sice pravdou, že některé nepopiratelné efekty 
příměstský tábor měl, což se ukázalo například v případu nové budoucí žákyně – cizinky.

Budoucnost integrace

Pro vytyčení dalších směrů práce do budoucnosti sloužil i Strategický workshop o in-
tegraci cizinců, který uspořádala MČ Praha 12 s Multikulturním centrem Praha s cílem 
definovat prioritní body, formulovat potřeby a nastavení služeb. Závěry potom byly zapra-
covány do Strategického plánu rozvoje MČ Praha 12 a do Komunitního plánu rozvoje 
sociálních služeb MČ Praha 12.

Podle účastníků workshopů byla jako hlavní priority v oblasti integrace migrantů poci-
ťována následující témata:

Jazyk 26
Politika 22
Vzdělání 22
Sociální práce 16
Podnikání, ekonomika obchod 9
Sport 1
Bydlení 1

Závěr

Problematika zapojování cizinců do naší společnosti je stěžejní otázkou pro vytvoření 
podmínek omezujících konfliktní situace a vzájemná nedorozumění. Je to cesta, která – při 
úspěšném naplňování – přináší pozitiva pro všechny zúčastněné strany. 

Orientace na školy a předškolní zařízení představuje cestu, která naplňuje zmiňované 
požadavky nejen aktuálně, ale je i základem pro dlouhodobé a trvalé funkční soužití ma-
joritní a minoritní společnosti. V návaznosti na tyto aktivity pochopitelně nesmí chybět 
ani sociální péče o dospělé či prevence v oblasti bezpečnosti, které nebyly předmětem této 
prezentace, ale také rozvíjení mezigeneračních vztahů, o němž jsem se zmínil. 

Děkuji.
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Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14

Aktivizace komunitního života  
v městské části Praha 14

Dobré odpoledne, dámy a pánové, v následujících patnácti minutách bych Vás rád 
seznámil s tím, jak přistupuje městská část Praha 14 k soužití nejen s cizinci, ale k soužití 
s obyvateli obecně. Chtěl bych Vám ukázat, jakým způsobem podporujeme komunitní 
způsob života a jak to vnímáme v městské části Praha 14. 

Městská část Praha 14 vznikla před 20 lety oddělením od městské části Praha 9. Je to 
část, která je na východním okraji Prahy, má zhruba 47 tisíc obyvatel, z toho 5 tisíc je cizin-
ců. Její součástí je velké sídliště Černý Most s 30 tisíci obyvateli a okolní zástavba složená 
převážně z rodinných domků, bývalých pěti vesnic. Nyní bych Vám rád ukázal nástroje, 
které používáme pro práci s komunitami, jejichž součástí jsou také cizinci.

Nástroje

– Místní Agenda 21 – od 2010
– Národní síť zdravých měst – kategorie C
– Tvorba strategického plánu MČ Praha 14 (2013–2014) 
– Komunitní plán Zdravé městské části Praha 14
– Pověřený člen vedení – starosta
– Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plán sociálních služeb
– Pobočka Integračního centra Praha
– Praha 14 kulturní, p. o.
– Sociální podnik Černý Most, s. r. o.
– Identita MČ

Městská část Praha 14 je zapojena do Místní Agendy 21 od roku 2010. Působíme v Národní 
síti zdravých měst, kde postupujeme – nyní jsme v kategorii C. Máme připravený strategický 
plán, pracujeme na něm tři roky, dnešním dnem končí veřejné projednávání a budeme finalizo-
vat strategický plán na dalších 10 let. Vypracovali jsme komunitní plán městské části, zmapovali 
jsme komunity a víme, co bychom pro ně chtěli realizovat. Máme pověřeného člena vedení, 
tím je starosta, dále odbor sociálních věcí a zdravotnictví, který má za sebou velkou historickou 
zkušenost při práci s cizinci a funguje velmi dobře. Integrační centrum Praha má u nás vlastní 
pobočku, městská část mu poskytla prostory. Zřídili jsme vlastní příspěvkovou organizaci, která 
se stará o kulturní aktivity už čtyři roky – Praha 14 kulturní. Spoluzaložili jsme sociální podnik, 
který pracuje se sociálně vyloučenými, a co je také důležité říci, máme konečně vlastní identitu, 
kterou neustále budujeme, a obyvatelé naší městské části už vědí, co je městská část Praha 14.
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Komunita

Co je to komunita? Je to skupina lidí se společnými zájmy nebo potřebami, která sdílí 
společný prostor, pohybuje se v nějakém území a navzájem se ovlivňuje. Typy komunit 
jsou různé, může to být sportovní klub či skupina maminek, které se setkávají na hřišti, 
mohou to být senioři, kteří chodí do parku, může to být více organizovaná skupina. 
Praha 14 se jako první v Praze, možná i jako první v republice pustila do spolupráce 
s antropology a vytvořila Komunitní monitoring. Antropologové pro nás zpracovali ne-
formálním průzkumem veškeré komunity, jež v Praze 14 jsou. Trval dva roky, celkem 
bylo identifikováno okolo 110 aktivizovaných komunitních skupin a zhruba 59 skupin 
neaktivizovaného komunitního chování. Je to pro nás výborný podklad. Navázali jsme 
mapováním veřejného prostoru městské části Praha 14, které obsahovalo jak analýzu 
prostupnosti, tak i analýzu možného využití prostoru. Máme zmapovány plácky a volná 
místa vhodná pro setkávání, vypracovali jsme několik projektů, ve kterých je uvedeno, co 
je možné upravit. Veřejný prostor chceme nabídnout právě těmto komunitám, aby byl 
pro ně atraktivní, zajímavý, aby tam mohly rozvíjet své aktivity. Na to navázal poměrně 
ojedinělý projekt v rámci Prahy, a to vytvoření Koncepce kultury volného času a sportu 
Prahy 14. Je to projekt, který trval asi rok a půl. Mapovali jsme v něm potřeby obyvatel, 
možnosti městské části a navrhovali konkrétní řešení, jak podpořit kulturní aktivity v Pra-
ze 14. Spolupracujeme také s neziskovými organizacemi, máme jich 88 registrovaných a 
jednu vlastní příspěvkovou organizaci – Prahu 14 kulturní. V rámci komunit se chceme 
soustředit na oblast Černého Mostu, protože to je místo, kde žije nejvíce cizinců. Naše 
heslo zní: „Černý Most není místo, kde se zastavil čas!“  Naším cílem je to tam rozhýbat, 
chceme, aby to sídliště začalo žít.

Komunitní monitoring

Strategický plán rozvoje Městské části Praha 14

– komunitní monitoring – průzkum neformálních komunitních aktivit a komunitních 
skupin na Praze 14 

– mapování prostoru Prahy 14 – analýza prostupnosti a využití prostoru 
– koncepce kultury, volného času a sportu Prahy 14
– koncepce dětských hřišť a sportovišť

Na projekt mapování komunit navazuje projekt komunitních koordinátorů. Jde o tým 
tří antropologů, kteří mají oblast Prahy 14 rozdělenou na tři území a fungují jako terénní 
pracovníci. Jsou to lidé, kteří s identifikovanými komunitami pracují, chodí za nimi a ptají 
se jich, co by potřebovali pro svou činnost, co udělat pro to, aby se jim lépe hrál fotbal, co 
potřebují k tomu, aby dokázali zorganizovat masopust v Hloubětíně, na koho se obrátit, když 
mají mezi sebou skvělé lidi, kteří chtějí hrát divadlo. Uvažují, jakým způsobem jim můžeme 
pomoci, aby vlastní činnost mohli rozvíjet. Čili nabízejí, ale zároveň také sbírají podněty, 
které jim řeknou občané. Poté komunikují s radnicí a pak se společně snažíme najít prostor 
pro zlepšení práce komunit.

Na Černém Mostě nám chybělo zázemí pro setkávání, v loňském roce jsme otevřeli 
komunitní centrum Plechárna, které vzniklo z bývalé výtopny. S Prahou 14 kulturní jsme 
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se rozhodli je proměnit v komunitní centrum. V průběhu prvního roku provozu se na Ple-
chárně rozjelo přes dvacet různých aktivit. V letošním roce proběhly úpravy venkovního 
skateparku. Ukázalo se, že Černý Most měl skutečně hlad po něčem podobném. Návštěv-
nost Plechárny předčila veškerá naše očekávání, není to jenom prostorem, je to dáno také 
týmem lidí, kteří se o Plechárnu starají. Přišli k nám z celé Prahy, protože tento prostor se 
stává atraktivním nejen pro lidi činné v komunitní práci, ale také pro umělce ve veřejném 
prostoru. O tento tým se můžeme velmi dobře opřít.

Komunitní koordinátoři

Terénní pracovník – napomáhá rozvoji aktivního komunitního života (3 pracovníci 
Anthropictures, o. p. s.).

V lokálním prostředí hledá příležitosti pro zapojení obyvatel a zvýšení kvality života.

Aktivity, které probíhají v městské části Praha 14 komunitním způsobem a přispívají 
také k integraci cizinců:
– Street for Art – aktivita je postavena na umění ve veřejném prostoru, spolupracuje s ko-

munitami, zapojuje lidi do různých performancí a aktivit, propojuje umělce a veřejný 
prostor a místní obyvatele.

– Černý mošt – jedná se o menší sousedskou slavnost, která probíhá na Plechárně, za-
pojujeme místní obyvatele z okolí paneláků, jsou zde tvůrčí dílny pro děti a rodiče, 
sousedská hostina na principu přineste, co jste navařili. Do této aktivity jsou zapojeni 
jak cizinci, tak i místní obyvatelé.

– Setkání kultur – kampaň zaměřená na cizince, vzhledem k tomu, že v městské části 
jich žije 5,5 tisíce a směsice národností je velice pestrá. Tato kampaň se snaží přiblížit 
jednotlivé kultury ostatním obyvatelům, ale zároveň také ukázat cizincům, kteří u nás 
bydlí, jak funguje v podstatě česká společnost. Je to prostor pro vzájemné sblížení, 
setkání a poznání se. Z původní oslavy Dne Romů se stala týdenní kampaň Setkání 
kultur, která už se nekoná jen na jednom místě, ale prolíná veřejným prostorem. Za-
pojují se do ní základní školy, probíhají různé kulturní aktivity v komunitních centrech 
nebo v kulturním domě.

– Stop Zevling – festival „zastavme zevlování“, který mívá návštěvnost několik tisíc lidí, 
propaguje sport a kulturu. Skládá se ze Sport jamu, jenž obsahuje sportovní turnaje, 
a Street jamu, což jsou hudební vystoupení, závody  a gastrofestival. Jeho obsahem je 
městečko volnočasových aktivit, kde dáváme prostor všem neziskovým organizacím. 
Městská část postaví stánky a neziskové organizace v nich nabízejí svoji činnost obyva-
telům z městské části. Opět velmi využívaná aktivita.

– Fórum Zdravé městské části – letos proběhl 5. ročník veřejného diskuzního fóra, kde 
se pravidelně potkáváme s občany a dostáváme od nich podněty, co by se dalo zlepšit, 
tzv. Top 10 podnětů pro zlepšení. Zároveň proběhl 3. ročník diskuzního fóra vedeného 
dětmi – tzv. Dětské fórum. Žákovské zastupitelstvo funguje v průběhu celého roku, 
děti mohou kdykoli přijít s podněty a komunikují s vedením radnice, která na podně-
ty reaguje. Probíhá konstruktivní diskuze, děti skutečně mají zájem diskutovat, jejich 
podněty jsou velmi zajímavé, jsou konstruktivní a ubírají se směrem, který my, dospělí, 
někdy nevidíme. Sám osobně to beru jako velmi cenné obohacení.
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Dalšími komunitními aktivitami, které se snažíme podpořit, jsou:
– multikulturní fotbalový turnaj
– Storytelling – vyprávění příběhů obyvatel sídliště
– Praha14 cvičí tchaj-ťi
– Hloubětínská smeč
– Kyjské rybaření
– Jahodnický Art park
– Komiksové workshopy
– Rock for Dogs
– Psí školka Prahy 14/PESTival

Pro všechny již zmíněné aktivity jsme v roce 2013 rozběhli projekt Půjčovna Prahy 
14, v rámci něhož je možné zapůjčit si venkovní mobiliář, stany, pódium, lavičky, dále 
technické vybavení, volnočasové vybavení. Kdokoliv na Praze 14, kdo přijde a je ochoten 
uspořádat akci, která je volně přístupná veřejnosti, nevybírá se tam vstupné a poskytne 
nám přiměřenou garanci toho, že naše zařízení vrátí zpátky, si může vybavení zapůjčit. 
Co se týče stanů, jsme připraveni je postavit přímo na místě, případně k tomu poskytnout 
i pořadatelskou službu, nebo pomoci s realizovanou aktivitou. Říkáme: Máte-li nápad, tak 
městská část je tu od toho, aby vám pomohla. A to jak se zázemím, tak případně s orga-
nizací celé akce a samozřejmě i s propagací. Půjčovna je koncipována jako nízkoprahová, 
je dostupná všem.

Ještě bych rád doplnil, že Sociální podnik Prahy 14 (SP Černý Most, s. r. o.) je zaměřen 
na klienty ohrožené sociálním vyloučením, a ti jsou také mezi cizinci. Sociální podnik 
zastřešuje tři aktivity – práci, bydlení a vzdělávání, takže se snažíme sociálně vyloučené 
rodiny zachytit v tomto trojúhelníku a na problémy reagovat dostatečně včas. Sociální 
podnik je založen na principech sociální ekonomiky.

Dalšími aktivitami jsou např. Sousedské dny,  Dny zdraví, Den Země. To jsou akce, 
při kterých se potkávají obyvatelé městské části i s cizinci. Zároveň však stále narážíme na 
odpor cizinců k oficiálním strukturám, což nemá jasné řešení. Někteří z nich totiž mají 
negativní zkušenosti s vládou své země, a to se těžko překonává shora, je lepší s nimi pra-
covat zespodu. To znamená využít při práci s cizinci komunity a místní lidi. Navíc se nám 
potvrdilo, že když tito lidé vidí, jak skupinka místních obyvatel něco dělá, tak se snaží také 
zapojit. A takto se k nim přibližujeme i my. Dalším důležitým kanálem jsou děti cizinců, 
které navštěvují naše základní školy. Děti překládají rodičům, zvláště pak když rodič přijde 
na nějakou z našich akcí – aktivit a zajímá se o dění. A tohle všechno funguje právě pro-
střednictvím komunitních aktivit.

To je za mne všechno,  ve stručnosti jsem Vám poskytl přehled toho, jak se městská 
část Praha 14  snaží zespodu aktivovat komunity, ve kterých jsou cizinci důležitou cílovou 
skupinou.

Děkuji Vám za pozornost.

Spolupracovali:
Oddělení strategického plánování a komunikace

Ing. Pavlína George, Zora Straková
www.praha14.cz
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Mgr. Vladimír Beran
vedoucí odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3

Praha 3 – Společné soužití
V roce 2012 bylo evidováno na území Prahy 3 celkem 11 122 cizinců (z toho 8 000 ze 

třetích zemí a 3 122 ze zemí EU), v roce 2013 se počet cizinců navýšil na 12 152 cizinců 
(8 803 ze třetích zemí a 3 349 ze zemí EU) a v roce 2014 bylo k 6. 5. 2014 dle centrálního 
registru obyvatel evidováno ve správním obvodu Prahy 3 celkem 13 159 cizinců (z toho 
9 864 ze třetích zemí a 3 295 ze zemí EU). Tendence počtu cizinců je tedy rostoucí.

Rostoucí tendence se promítá i do navýšení dětí cizinců v rámci základních a mateř-
ských škol. Zatímco ve školním roce 2010/2011 byl počet dětí cizinců v MŠ 67, ve školním 
roce 2013/2014 se jejich počet navýšil na téměř dvojnásobek (116 dětí cizinců). Obdobný 
vývoj probíhá i na základních školách, kde ve školním roce 2010/2011 byl počet dětí ci-
zinců 197 a ve školním roce 2013/2014 byl jejich počet již 266.

Nejpočetněji zastoupení cizinci na Praze 3 jsou Ukrajinci, Rusové, Vietnamci a občané 
USA. Ze zemí EU je nejpočetněji zastoupena skupina Slováků. 

V roce 2012 se MČ Praha 3 rozhodla připojit k městům, které realizovaly emergentní 
projekty na podporu integrace cizinců a aktivity projektu vhodně zvolila jako prevenci 
vzniku třecích ploch mezi majoritní společností a migranty. 

Městská část Praha 3 vychází při plánování a realizaci aktivit na poli integrace cizinců 
z priorit popsaných v aktualizované koncepci integrace cizinců – společné soužití v roce 
2013 Ministerstvem vnitra ČR. Prioritami jsou znalost češtiny u dětí i dospělých cizinců, 
ekonomická a sociální soběstačnost, orientace ve společnosti – informovanost a rozvíjení 
vzájemných vztahů mezi cizinci a majoritní společností. 

V rámci projektů byly realizovány následující aktivity:

Přehled aktivit projektu za rok 2012:

1. Kurzy českého jazyka a českých reálií pro cizince realizovala MČ Praha 3 ve spolupráci 
s občanským sdružením Centrum pro integraci cizinců. Kurzy úspěšně dokončilo 25 
účastníků a celkem se jich zúčastnilo 71 cizinců.

2. Poznejme se, sousedé – interaktivní kulturně vzdělávací akce pro děti a rodiče z řad ci-
zinců a majority. Akce se zúčastnilo odhadem 300 lidí, z toho 100 dětí a 200 dospělých.

3. Workshop – vzdělávání pedagogů pracujících s dětmi cizinci na MŠ a ZŠ na Praze 3 reali-
zovala MČ Praha 3 ve spolupráci s občanským sdružením META – sdružení pro příležitosti 
mladých migrantů. Celkem workshopy absolvovalo 15 pedagogů (5 ZŠ a 10 MŠ).

4. Multikulturní výchova k toleranci a proti rasismu v rámci MŠ a ZŠ na Praze 3 byla 
realizována MČ Praha 3 ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Člověk v tísni. 
V rámci projektu bylo uskutečněno 35 bloků výuky ve 20 třídách ZŠ a v 15 třídách MŠ.

Náklady na projekt: 441 707 Kč | Dotace MVČR: 384 080 Kč
Spoluúčast MČ: 57 627 Kč
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Přehled aktivit projektu za rok 2013:

1. Kurzy českého jazyka a českých reálií pro cizince (nízkoprahové i uzavřené), úspěšně 
dokončilo 41 účastníků, celkem se zúčastnilo 67 cizinců a na nízkoprahových kurzech 
bylo celkem 571 účastí.

2. Kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z řad cizinců a majority, akce se odha-
dem zúčastnilo 800 lidí, z toho 200 dětí a 600 dospělých.

3. Zvýšení informovanosti cizinců – překlad informačních materiálů škol pro rodiče ci-
zince + vytvoření informačních stránek v různých jazykových mutacích na webu MČ 
Praha 3, vytvoření překladů materiálů pro 3 základní školy na Praze 3 a vytvoření 
webu o činnosti odborů ÚMČ Praha 3 v angličtině, ruštině a vietnamštině k podpoře 
samostatnosti cizinců.

4. So far – so near – usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ Lupáčova formou podpo-
ry a individuálního koučingu, podpořeno celkem 38 dětí, u kterých byla vytvořena 
mapa potřeb a postojů, vlastní portfolium a také bylo zjištěno sociální klima ve třídách, 
v nichž jsou žáci cizinci zařazeni.

5. Doučování češtiny na ZŠ Jeseniova, ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic a ZŠ a MŠ Jaro-
slava Seiferta na Praze 3, podpořeno 47 dětí cizinců.

6. Vzdělávání pedagogů – absolvování dvousemestrálního zdokonalovacího kurzu k výu-
ce češtiny jako cizího jazyka na Univerzitě Karlově, absolvování kurzu 2 pedagogy.

Náklady na projekt: 747 866 Kč
Dotace MVČR: 544 240 Kč
Spoluúčast MČ: 175 076 Kč
Spoluúčast dalšího subjektu: 28 550 Kč

Přehled aktivit projektu za rok 2014:

1. Kurzy českého jazyka a českých reálií pro cizince (nízkoprahové i uzavřené).
2. Kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z řad cizinců a majority, akce se odhadem 

v jejím průběhu zúčastnilo 800 až 1 000 lidí.
3. „So far – so near“ – Jsme si tak blízko, a přesto se neznáme – podprojekt na usnadnění 

integrace žáků cizinců na ZŠ Lupáčova, probíhá v rámci 15 tříd školy.
4. Doučování češtiny na ZŠ Jeseniova, ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta a ZŠ a MŠ nám. Jiřího 

z Lobkovic na Praze 3.
5. Podpora začleňování dětí cizinců v rámci Domu dětí a mládeže Ulita, zajištění asistenta 

pedagoga a kurzu hravé češtiny pro děti cizince.

Předpokládané celkové náklady na projekt: 732 120 Kč
Dotace MVČR: 547 070 Kč
Spoluúčast MČ: 130 050 Kč
Spoluúčast dalšího subjektu: 55 000 Kč (grant HMP)

Realizací projektů se dostala existence cizinců na Praze 3 do povědomí jak široké ve-
řejnosti, tak vedení radnice MČ Praha 3, která je v současnosti aktivitám zaměřeným 
na podporu integrace cizinců nakloněna a je si vědoma možných rizik, která by mohla 
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v případě neřešení situace nastat. Dále došlo k prohloubení spolupráce mezi veřejným 
a neziskovým sektorem. 

Ze strany cizinců je velmi pozitivně hodnocena část projektů zaměřená na výuku češ-
tiny a českých reálií, díky níž se někteří účastníci začali v českém prostředí cítit lépe, za-
čali více mluvit, být si více jisti v používání češtiny a zároveň měli možnosti seznámit se 
s kulturou a informacemi o ČR. Pro ilustraci uvádíme citaci z hodnocení kurzu jednoho 
účastníka: „Mluvit a poslouchat česky už pro mě není stresující.“

Také ze strany škol a pedagogů jsou projekty hodnoceny jako přínosné a ve velké míře 
mají zájem se zapojovat i s vlastními projekty (např. ZŠ Lupáčova). 

Z širšího hlediska se realizace projektů jeví jako přínosná, což dokazuje i stále větší 
zájem o aktivity projektů. Navíc se v posledních letech daří jednotlivé aktivity propojovat 
například tím, že se rodiči cizinci dostane informace o kurzu češtiny od základní školy, kde 
chodí na doučování jejich dítě. Ať už tedy hovoříme o kurzech češtiny pro dospělé cizince, 
nebo o doučování češtiny na školách pro děti cizince či o kulturně společenské akci, většina 
aktivit má rok od roku vyšší počet zúčastněných osob a projekty mají v městské části své 
místo a opodstatnění. 

V roce 2014 se rozhodla MČ Praha 3 realizovat také aktivity na poli integrace, kte-
ré nejsou realizovány v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR, a to lokální informativní 
kampaň zaměřenou na většinovou společnost a na její seznámení s problematikou migrace 
a jejími problémy

Je nutné podotknout, že projekty zaměřené na podporu integrace cizinců by nebylo 
možné realizovat bez podpory ze strany Ministerstva vnitra České republiky, které podpo-
řilo aktivity finančně, a vedení městské části Praha 3, které se touto problematikou rozhod-
lo zabývat a věnuje jí dlouhodobě zvýšenou pozornost a podporu. 

Spolupráce: Bc. Ivana Parobková
vedoucí oddělení prevence a metodické podpory,  

odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3
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Mgr. Marek Topolovský
vedoucí úseku sociálních služeb a prevence kriminality, 
odbor sociálních věcí a školství, město Havlíčkův Brod

Integrace cizinců ve městě Havlíčkův Brod

Město Havlíčkův Brod realizuje projekty určené obcím na podporu integrace cizinců 
na lokální úrovni za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR od roku 2009. Kromě toho 
se podílí i na integračním procesu přesídlení osob s prokázaným českým původem (kra-
janů) z Kazachstánu a od loňského roku jsme přijali v rámci programu přesídlení barm-
ských uprchlíků z Malajsie jednu barmskou rodinu. 

Nicméně naší hlavní činností na integračním poli je práce s mongolskou komunitou, 
která je největší cizineckou komunitou na našem území. 

Důvody zapojení se do projektů na podporu integrace cizinců na lokální úrovni:
Na přelomu roku 2008–2009 jsme v důsledku hospodářské a ekonomické krize začali 

zaznamenávat dlouhodobý nárůst negativních reakcí některých místních obyvatel vůči 
zahraničním dělníkům a jejich rodinám. Tyto negativní nálady byly podporovány zástupci 
extremistických skupin – tehdejší Dělnické strany a Národního odporu. Ty prezentovaly 
své názory prostřednictvím letáků s rasistickou tematikou, černými výlepy a přesvědčová-
ním místních žáků a studentů přímo před jejich školami. 

Radnice v této době zaznamenávala ve zvýšené míře i stížnosti občanů – rodičů a uči-
telů – na komunikační problémy se žáky/cizinci (z důvodu neznalosti českého jazyka – 
zdržování při výuce, zdravotní rizika, hygiena, nemožnost domluvy s rodiči žáků). Nega-
tivní nálady vyvrcholily až k fyzickým útokům na občany mongolské národnosti.

Vzhledem k těmto skutečnostem vedení radnice navázalo spolupráci s Ministerstvem 
vnitra ČR, odborem azylové a migrační politiky (zde mi dovolte jmenovitě poděkovat paní 
PhDr. Heleně Dluhošové a panu Mgr. Janu Kepkovi, za vstřícnost a ochotu při poskytování 
pomoci během realizace projektů), se kterým město společně připravilo ve velmi krátké 
době „emergentní“ projekt „Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod“. 
Tento projekt byl realizován v období července až prosince roku 2009. Pro město to byla 
naprosto nová situace, se kterou se doposud nesetkalo a na kterou nebylo připraveno. 

Proto jsme rádi využili nabídky Magistrátu města Plzně a Pardubic, kde jsme čerpali 
základní zkušenosti a doporučení pro práci s touto cílovou skupinou – od roku 2010 jsme 
tak například realizovali:

– nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince,
– výuku českého jazyka dětí na místních základních školách,
– umožnili jsme několika učitelům místních základních škol, zúčastnit se vzdělávání na 

Universitě Karlově v Praze – dvousemestrální kurz čeština pro cizince – čeština jako 
cizí jazyk, 
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– kurzy českého jazyka pro studenty místních středních škol a dospělé, 
– odborné semináře pro zdravotnický personál – jak komunikovat s pacienty/cizinci,
– basketbalové turnaje pro žáky místních ZŠ, 
– pořádali jsme motivační výlety pro úspěšné absolventy jazykových kurzů,
– pořádali jsme komponovaná pásma s ukázkami mongolské kultury, 
– pořádali jsme ochutnávky české a mongolské kuchyně, 
– uspořádali jsme III. celostátní konferenci statutárních měst ČR – integrace cizinců na 

úrovni samosprávy, 
– uspořádali jsme výtvarnou soutěž pro žáky místních ZŠ „Světy spojujeme společně“,
– vydali jsme informační brožurku „Jak se ne-ztratit v Havlíčkově Brodě“, 
– podíleli jsme se na zajištění výukového a ostatního materiálu potřebného k výuce čes-

kého jazyka,
– poskytovali základní poradenství a do integračních aktivit zapojili i mateřské centrum.

V letošním roce město Havlíčkův Brod realizuje sedm základních aktivit, které se nám 
v minulých letech osvědčily a o které projevili zájem i sami příslušníci mongolské komunity. 

Máme před sebou velký úkol v podobě integrace cizinců, který nemůžeme podcenit. 
Pokud se nám při integraci cizinců nepodaří získat jejich zájem o integrační projekty, 
pokud přejdou do rezistence a uzavřou své komunity vůči většinové společnosti a to samé 
udělá většinová společnost, následky pro všechny budou nedozírné. Z příkladů jiných zemí 
se můžeme v takovém případě připravit minimálně na vytváření souběžných, uzavřených 
komunit s vlastními zákony, růst xenofobie, nárůst počtu dětí-cizinců s neukončeným zá-
kladním vzděláním, na nárůst kriminality a třeba i hořící auta v ulicích našich měst, kde se 
najednou příslušníci majoritní společnosti budou cítit jako cizinci.

Foto: archiv MÚ Havlíčkův Brod
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Mgr. Veronika Schieblová
MVP agency s. r. o.

Městská část Praha 9 – festival Barevná devítka

Dobrý den, jmenuji se Veronika Schieblová a jsem z MVP agency. To je pořadatelská 
agentura, která organizuje multikulturní festival Barevná devítka, který letos už desátým 
rokem pořádala městská část Praha 9. Takže já zde zastupuji oba tyto subjekty.

V průběhu své prezentace vám povím, co je Barevná devítka, proč vůbec vznikla, jaká 
je její teď už desetiletá historie, zároveň vám trošku popíšu program Barevné devítky a na 
závěr opět všechno shrnu.

Pořadatelem Barevné devítky je MČ Praha 9, je tomu tak úplně od začátku, jen se fes-
tival nejmenoval stejně. Je to multikulturní festival plný chutí, vůní, barev a dalších vjemů. 
Na tom si opravdu zakládáme, že to není nudná přehlídka, ale je to skutečně interaktivní 
záležitost, na rozdíl od ostatních podobných festivalů. Například Folklórní festival v Praze 1 
na Ovocném trhu je jen přehlídka na pódiu, kde se prezentují nejrůznější etnika. Barevná 
devítka se od něj liší právě svou interaktivitou. V celém parku Podviní, kde se festival koná, 
je spousta stánků, letos jich bylo dokonce 66, a to je velký posun, protože třeba v roce 2008 
jich bylo pouze 7. Návštěvníci se mohou přímo zapojit do programu, nejen v tanečních 
nebo uměleckých workshopech, ale zejména tím, že si můžou povídat s těmi cizinci, kteří 
na festivalu prezentují svou vlastní kulturu. 

Festival se koná od roku 2005 a letos byl jeho jubilejní 10. ročník. Zakládáme si na 
aktivní účasti menšin. Zúčastněné menšiny se prezentují nejen na pódiu a svými stánky, 
ale především si opravdu povídají s návštěvníky. Jak jsem říkala, je to tedy oboustranná 
záležitost. Ukazují jim, co mohou nabídnout, že to nejsou jenom, když to řeknu možná 
trochu ošklivě, nějací přistěhovalci, ale že se od nich můžeme třeba něco i naučit a nějak 
naše kultury propojit nebo se s nimi spojit v rámci jakýchkoli kulturních akcí apod. 

Vstup na tuto akci je od začátku zdarma. V posledních letech se návštěvnost festivalu 
vyšplhala až do pětitisícové účasti návštěvníků, což je dost. Nevím, zda jste někdy někdo 
byl v parku Podviní, ale ten park není zase tak veliký, takže je to také vzhledem k prostoru 
docela hodně lidí. Akce je vždy od dvou hodin do desíti a zrovna před čtrnácti dny, tedy 
poslední srpnovou sobotu, kdy se festival pravidelně koná, jsme měli zmiňovaný desátý 
ročník. 

Úplně na začátku se Barevná devítka nejmenovala Barevná devítka, ale Etnofest – 
Setkání. Důvodem ke konání tohoto festivalu bylo to, že se z bývalé tovární čtvrti, tedy 
z Vysočan, stávala moderní, nová, normální zástavba. Vznikaly tam nové bytové kom-
plexy. A podobně, jako tomu bývá u okrajovějších částí, jako je například Černý Most, se 
sem stěhovali i cizinci. Vznikla tady otázka, jak nejlépe představit tyto menšiny majoritní 
společnosti, a zároveň, jak cizince do majoritní společnosti nejlépe integrovat, aby to bylo 
přirozené. Samozřejmě se MČ Praha 9 zabývala i otázkami, jak to udělat, aby se lidé 
neobávali toho, že tam je najednou spousta lidí z vietnamské kultury a spousta dalších 
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obyvatel třeba i z Brazílie, Afghánistánu, Íránu apod. Je to tam opravdu velmi pestré, takže 
se zabývala i tím, aby nedocházelo k nějakým nedorozuměním, či nějakým střetům. Tak 
vznikla myšlenka uspořádat multikulturní festival. 

Během prvních ročníků se prezentace podobala spíše tomu, co vídáme například na 
Ovocném trhu na Folklorním festivalu. Byla to především prezentace na pódiu a většinou 
organizace, nebo skupiny, které se prezentovaly na pódiu, měly zároveň i stánek v prosto-
ru. Během let se ukázalo, že toho mají opravdu hodně co nabídnout, takže se vše rozrůs-
talo, a to nejen kulturní vystoupení na pódiích, ať už hudební, divadelní nebo taneční. 
V dnešní době je Barevná devítka hodně prezentovaná jako přehlídka jídla, ale zároveň si 
tam návštěvníci mohou vyzkoušet třeba kaligrafii nebo psaní na hliněné súdánské destičky. 
Zkrátka festival se rozrostl o prvky exotické gastronomie a umění. Prodávají se tam různé 
umělecké předměty, které se vyrábějí i na místě. Tím zároveň podporujeme například 
vybrané africké oblasti nebo děti v Čečensku, protože když se tam něco prodá, výtěžek se 
často věnuje na nějaké dobročinné účely, které s tématem souvisí nebo vybraná menšina 
a její aktivity u nás. Prezentuje se tu spousta neziskových organizací, které se zabývají 
například integrací cizinců u nás, nebo třeba Člověk v tísni. 

A jak už jsem říkala na začátku, v roce 2007 se účastnilo 7 etnik a 7 stánků. O sedm 
let později, v roce 2014, tedy letos, jsme tam měli více než 30 etnických skupin a 66 sta-
novišť v prostoru, což je opravdu velký posun a v podstatě už nemáme kam dávat nové 
organizace, i když je o to opravdu velký zájem. Také se stává, že se ozvou 14 dní, nebo 
2 dny před konáním festivalu, že by se chtěli účastnit, ale to už je pozdě, jelikož přípravy 
probíhají samozřejmě mnohem dřív, zhruba od dubna. Co se týče jednání s ambasádami, 
ke kterému se také dostanu, tak to probíhá zhruba od prosince. 

Nyní ještě k historii. Možná jste na festival mohli někde narazit a nevěděli jste, že je to 
on. Na začátku se jmenoval Etnofest – Setkání, potom Etnofest 9. Od roku 2008 už fes-
tival neorganizovala sama městská část Praha 9, ale ve spolupráci s naší agenturou MVP 
agency. Proto jsme začali shánět i mediální a obchodní partnery. Z počátku to nebylo jed-
noduché, protože akce získává postupně určitý věhlas. V letošním roce už opravdu nejen 
organizace, ale i subjekty z komerční sféry stojí o to se festivalu účastnit. 

V roce 2010 se festival přejmenoval na Barevnou devítku – Etnofest, to bylo takové 
překlenovací období až do roku 2012, kdy se definitivně přejmenoval na Barevnou devít-
ku. Rok 2010 byl přelomový rok, kdy se opatrně začaly zapojovat ambasády. Od té doby 
se nám samy hlásí a i my samostatně oslovujeme další ambasády. Konkrétně v tomto roce 
to byla Dominikánská republika. Nezůstalo však pouze u ambasád, ale oslovujeme i další 
kulturní a státní instituce. Jak vidíte, letos jsme jich měli 8, například z Mexika, z Peru.... 
Hodně aktivní bývá ambasáda Jihoafrické republiky. Tyto ambasády se neúčastní pouze 
finančně, ale zejména tím, že dodávají nějaký program. Ambasáda Jihoafrické republiky 
nám letos dovezla světoznámou jazzovou zpěvačku Melanie Scholtz, která dostává různá 
ocenění a přijela přímo z Jihoafrické republiky. Nebydlí v České republice, což ostatní vy-
stupující většinou tak mají. Ve chvíli, kdy však spolupracujeme s ambasádami, své umělce 
většinou doporučí a přivezou přímo ze své země. 

Pro zajímavost, jak vypadaly vizuály Etnofestu na začátku, v roce 2006 – tam je vidět, 
že ještě nejsou žádní partneři, kdežto v roce 2008 už ano. Tady není program ještě tak 
bohatý ani v prostoru, ani na pódiu, jak bývá dnes. Toto jsou již novější vizuály, napravo 
vidíte z loňského roku (k redesignu došlo v roce 2010). 

Co se týče programu Barevné devítky, je velmi pestrý a zajímavý, a to pro všechny 
věkové generace, a hlavně nejenom pro cizince, ale i pro většinovou společnost. Pro-
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gram je koncipovaný tak, aby byl pro obě tyto skupiny. Majoritní společnost se tam 
setkává s různými kulturami a poznává je. Zároveň cizinci mají možnost se prezentovat 
majoritní společnosti, a to na pódiu nejenom formou tance, zpěvu, ale představují i růz-
né nástroje a národní kroje, což bývá hodně barevná záležitost, jelikož si tam vždycky 
všichni vezmou to nejlepší, co mají, a předvádějí hodně expresivní tance. I když např. 
mongolský hrdelní zpěv není tak juchavý a veselý, jak by se mohlo zdát. V prostoru jsou 
desítky stánků s jídlem. Snažíme se korigovat i ceny, aby nás nikdo nemohl nařknout, že 
na tom třeba, s dovolením, „rejžujeme“. A to má také velký úspěch, protože lidé mají 
možnost ochutnat vždy to, co je specifické pro tu kterou národní kuchyni, a zároveň si 
vždy mohou promluvit o tom, jak se jídlo připravuje, odkud pochází, jak vzniklo, proč je 
třeba syrové nebo proč není syrové nebo proč je naložené v soli apod. Každý má různé 
způsoby přípravy jídla a všichni se o své zkušenosti vždycky rádi podělí. Zároveň je tam 
spoustu rukodělných výrobků, které rádi nazýváme suvenýry. Sloganem akce je totiž 
sousloví „procestujte svět za jediné odpoledne“. Protože když procházíte parkem, dostá-
váte se z kontinentu na kontinent, k tomu vám hraje správná hudba. Tento festival má 
opravdu strašně zvláštní atmosféru, je to tam takové uvolněné, všude je spousta cizinců 
a všichni se mezi sebou baví, všichni se dozvídají spoustu zajímavých věcí. Důležitá je 
celofestivalová soutěž „Za hodinu kolem světa“, která je určená pro všechny návštěvníky. 
Soutěž podněcuje všechny k aktivní účasti, aby se o zúčastněných zemích nebo dalších 
subjektech něco dozvěděli. Většinou je to křížovka, stánky, které se účastní, jsou očíslo-
vané a jsou tam otázky týkající se jednotlivých zemí, jejich zvyků. Když soutěžící neví 
odpověď, tak se zeptá přímo ve stánku, kdo je u nich třeba právě prezidentem, nebo jak 
se jmenuje jejich národní jídlo apod.

Tady je výčet jen některých zemí, které se aktivně zúčastnily festivalu Barevná devítka, 
a to jak na pódiu, tak v prostoru.

V posledních letech nám přibyla Argentina, letos jsme na festivalu měli tango a velmi 
oblíbené jsou například argentinské steaky, zajímavé jsou třeba dětské panenky z Čečenska 
nebo z Afghánistánu, dále tam bývají i netradiční pochoutky například z Ruska. 

Zde se podíváme na pár fotek, abyste viděli, jak to tam opravdu vypadá, že to není 
jenom takové povídání. Většinou nám vyšlo i počasí, což je fajn. Toto je právě Melanie 
Scholtz, která tam byla letos z Jihoafrické republiky. Lidé si můžou zahrát i různé hry, to 
je na tom taky pěkné, že ve stáncích mívají vystavené i hry, které jsou pro tu danou zemi 
typické. Toto jsou zrovna japonské šachy. Jídlo je velmi oblíbené, lidé tam chodí často na 
oběd, na svačinu nebo na večeři. Takhle pěkně to tam právě vypadá a po celém obvodu 
parku jsou rozestavěné stánky. Vždycky to tam strašně hezky voní a když člověk prochází, 
má pokaždé pocit, že vešel do daleké restaurace, takový ten pocit, jako když vejdete třeba 
do indické restaurace, hezky to tam voní a hraje tam exotická hudba, jsou tam barevné 
šátky... Tady vidíte nějaké rukodělné výrobky, jídlo, konkrétně z Vietnamu. Toto byla sú-
dánská káva, tradiční příprava v džezvě, která měla velký ohlas. Tady je křížovka, máme 
malou a velkou kategorii, aby to neměli soutěžící tak jednoduché. Toto jsou súdánské 
destičky, o kterých jsem mluvila.

Pěkné na Barevné devítce je, že je tam spousta dětí, které různě pobíhají a patří k men-
šinám, které se zde představují. Jak je o dětech známo, nemají zábrany. A ač dospělí mo-
hou mít nějaké zábrany, ať už třeba kulturní, nebo osobní, stydí se bavit s lidmi, tak děti 
s tím problém nemají a pak se tam udělá doslova dětský multikulturní miš maš. Všichni se 
spolu baví úplně bez zábran a potom třeba prolomí i bariéru mezi dospělými. 

To je představení vietnamského tance na pódiu.
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Protože je v Praze 9 hodně zastoupená romská menšina, vždycky se pamatuje i na ni, 
a to při programu na pódiu. Bývají tam romské tance, letos jsme měli dokonce i dětskou 
rapovou skupinu Cincinaty. 

Toto bylo angolské tango Kizomba, bylo to zvláštní spojení, tento angolský tanec je 
ovlivněný Argentinou, tedy argentinským tangem. Na Barevné devítce si kultury hodně 
pohrávají s tím, že jsou samy ovlivněny jinými. Takže tam bývají různé fúze, třeba Shabab 
Tolouie Trio, které hraje perskou hudbu, a na Barevné devítce bylo díky íránské ambasá-
dě, své vystoupení propojili s flamengem. 

Toto je workshop kaligrafie, dále mongolský hrdelní zpěv s tradičními nástroji i s kos-
týmy. Tady je taneční workshop, konkrétně Afrofitness. Workshopy jsou velmi oblíbené, 
protože se tady můžou vyřádit především děti.

Večer míváme takový latinskoamerický blok, kde se tančí salsa a samba apod.
Abych celou prezentaci shrnula. Je to významná akce, která se za ta léta opravdu roz-

rostla, a to nejenom co do počtu zúčastněných organizací, ale i návštěvníků. Zaznamená-
váme také velký zájem médií. Každoroční návštěvnost je přes 5 000 osob.

Z počátku měla akce dosah pouze směrem k Praze 9, tak byla původně i myšlena, pak 
se působení rozšířilo na celou Prahu, potom i za její hranice a teď už má festival celorepub-
likový rozsah. Letos jsme tam měli třeba i Svaz Vietnamců z Karlových Varů. Organizace 
se nám samy ozývají, jelikož při vzájemné komunikaci se k nim informace o festivalu na 
Praze 9 dostane, že opravdu funguje a že plní svůj účel.

A jak jsem naznačila, minority se o festival zajímají proto, že tam mají vlastní prostor 
pro prezentaci. Je to takové přirozené seznámení a zároveň se představí majoritní společ-
nosti, a ještě k tomu se setkávají se svými krajany. Existují různé kluby a podobě, o kterých 
národnostní menšiny ani nemusejí vědět. Třeba nejsou ze správné městské části, nebo se 
tady ještě moc neorientují. Na Barevné devítce zjistí, že tady fungují různé organizace, 
které by jim mohly pomoct. 

Tak můžete klidně přijít, těšíme se na vás.
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Bc. Markéta Fišarová
Bc. Quoc Loc Pham (Lubor)
Občanské sdružení Lačhe Čhave

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,
dovolte nám, abychom se představili jako tým, který v rámci projektu na podporu 

integrace realizuje druhým rokem vzdělávací semináře o vietnamské komunitě. Ty jsou 
určené pro veřejnost i odborníky a obsahují komentovanou prohlídku obchodního a kul-
turního centra Sapa. Oba pocházíme z neziskového sektoru a workshopy realizujeme pod 
neziskovou organizací Lačhe Čhave. Potřeba pořádání workshopů vznikla jako reakce na 
potřeby majority poznávat své migrantské sousedy a pokoušet se s nimi řešit nedorozu-
mění, vyplývající z neznalosti odlišné kultury. S finanční podporou Ministerstva vnitra 
ČR, prostřednictvím městské části Praha-Libuš, od roku 2012 nabízíme workshop „Jak se 
dorozumět nejen slovy“, který představuje základní vhled do kulturních a společenských 
hodnot vietnamského obyvatelstva žijícího v Libuši. Program je zaměřený zejména na 
zdejší českou majoritu všech věkových kategorií. Cílem projektu je multikulturní vzdělává-
ní a odstranění či zmírnění předsudků a stereotypů zakořeněných v lidech. 

Workshop vychází ze studií a teoretických konceptů, které o místní lokalitě vznikly, 
dovolte nám jmenovat ty nejzásadnější

Vnitřní diferenciace Vietnamců: Kušniráková, Plačková, Tran
Sídelní segregace v lokalitě MČ Praha-Libuš: Sýkora, Branec, Matoušek
Vztah vietnamských navrátilců předlistopadové imigrace k československému státu 

a jeho společnosti: Kušniráková
Případová studie rezidenční segregace v Praze-Libuši: Sýkora a kol.
Vztahy mezi majoritou, vietnamskou menšinou a dalšími národnostními skupinami 

v MČ Praha-Libuš: Sýkora
Od roku 2012 se podařilo uskutečnit celkově 13 seminářů, na které přišlo získávat 

informace 46 účastníků z řad NNO a státní správy, 201 účastníků z řad majority a 34 
migrantů jiných národností. 

Seminář je složen ze dvou částí. První část je teoretická a uvádí základní informace 
o Vietnamcích v České republice na téma: Imigrace vietnamské komunity do ČR (historie 
a současnost), základ gramatiky a výslovnost vietnamského jazyka, základní kulturní rozdí-
ly, svátky a náboženské tradice, a je koncipována diskusně, tedy účastníci jsou vybízeni k do-
plňujícím otázkám, které je zajímají. Časté dotazy byly například k pachům z jídel, žhářství, 
konzumaci psů a koček, ale i naopak pochvalné typu pracovitost, geniálnost dětí apod. 

Druhá část je praktická, kdy jdou účastníci společně s přednášejícími, česko-vietnam-
ským párem, přímo do terénu areálu Sapa, kde se dozvídají o místních aktivitách a služ-
bách, které jsou poskytovány v rámci areálu tržnice. Dále o restauracích a bistrech s nej-
lepšími vietnamskými specialitami v České republice, o asijských surovinách, které nejsou 
nikde jinde dostupné a pro mnohé z účastníků úplně neznámé. Ale i o tom, jaké jsou 
rozdíly mezi českými a vietnamskými tradicemi, kolik je obvykle hostů na svatbě, jaké jsou 
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nezbytné formální záležitosti během zásnub či pohřbů, jaké jsou společenské či sportovní 
aktivity Vietnamců, a na neposledním místě vietnamské kulturní hodnoty, které vycháze-
jí z nejvíce vyznávaného náboženství či filozofie – buddhismu. Součástí exkurze je také 
návštěva buddhistického chrámu s výkladem o kultu náboženství, obětinách, reinkarnaci 
a kultu předků, který Vietnamci výrazně vyznávají.

Zpestřením a zpříjemněním praktické části je také návštěva jedné z restaurací v areálu 
Sapa, kde si účastníci mohou vybrat, dle své chutě či na doporučení přednášejících, z roz-
sáhlého menu vietnamských specialit.

Přijměte naše pozvání na náš vzdělávací seminář buď v tomto nebo v dalším roce.

Foto: Kryštof  Štafl








