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Slovo úvodem
Romové ve Středočeském kraji

Romové patří k jedné z nejpočetnějších národnostních menšin žijících na území České
republiky. Ve Středočeském kraji jich dle odhadů romských poradců žije kolem dvaceti

Na následujících stranách samozřejmě najdete také důležité informace a kontakty na
organizace, jež se romskou tematikou zabývají a působí na území Středočeského kraje.
Zároveň jsme se snažili vytvořit jakousi mozaiku poskládanou z romských osobností,
které ve Středočeském kraji žijí a jež se dokázaly začlenit do kulturně-společenského
života a pozitivním způsobem tak zviditelnily obraz Romů ve společnosti. 
Doufáme, že vám tato publikace poslouží pro lepší orientaci v romské problematice
a že přinese další důležité informace o romské menšině, o níž bohužel většinová společ-
nost stále mnoho neví. 

Mgr. Zuzana Stöcklová
Radní - pro oblast sociálních věcí
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Jak se Romové ocitli v Evropě? Odkud pocházejí jejich pravé kořeny? Kde mají svou pra-
vlast? To je hned na úvod spousta otázek, na které není odpověď rozhodně jednoduchá.
První Romové se v Evropě objevili ve středověku. Datum jejich příchodu do Evropy není
možné přesně určit, protože se jednotlivé skupiny Romů rozptylovaly po Evropě nezávis-
le na sobě, každá svou cestou. Vycházet lze pouze z archivů jednotlivých měst, kam
Romové postupně přicházeli. V dobových kronikách existuje mnoho zmínek o putujících
kejklířích bavících feudální pány, o tanečnicích spoře oděných v zářících barvách, oblíbe-
ných u panských dvorů a nenáviděných zbožnými a váženými občany. Asi ve 14. století se
začalo potulovat z místa na místo společenství lidí, které se od ostatních obyvatel lišilo
tmavší pokožkou, oblečením, osobitým způsobem života, vlastním ne zcela nesrozumi-
telným jazykem, temperamentem a neochotou podřizovat se tlaku většinového obyvatel-
stva. Středověcí učenci si proto kladli otázky, kdo jsou Romové, odkud do Evropy přišli
a jaká je jejich původní vlast. Po dlouhá staletí si Evropa nedokázala na tyto otázky odpo-
vědět. S tajemným původem Romů pak souvisel i odstup, který mezi Romy a ostatním

obyvatelstvem vznikl a který do určité míry
přetrvává dodnes.
První krok k odpovědi na otázky, kdo jsou
Romové, učinil náhodou v roce 1763 maďar-
ský student teologie Štefan Váli. V Holandsku
se náhodně setkal s několika Indy a všiml si
jejich podobnosti s Romy, které znal ze svého
rodného Maďarska. Začal zkoumat jejich jazyk
a srovnávat ho s jazykem maďarských Romů,
jež dobře znal ze své domoviny. Záhy dospěl
k názoru, že tyto kultury nesou velké známky

podobnosti. Na jeho srovnávací výzkumy navázalo podrobné studium, kterému se věno-
vala celá řada odborníků – lingvistů, historiků a etnologů. Všichni dospěli k jedinému
závěru: pravlastí Romů je Indie.
O indickém původu Romů svědčí nejen jazyk, ale i překvapivá podobnost některých
zvyků, obdobná společenská struktura, výběr povolání, stejná technologie zpracování
kovů aj. Antropologicky a jazykově se původ Romů hledá ve střední Indii, respektive od 3.
století v severní Indii, ale přesné určení není možné. Z Indie Romové odcházeli mezi pátým
a desátým stoletím. Za důvod jejich odchodu se nejčastěji považují válečné konflikty
a z toho plynoucí ekonomické těžkosti. V samotné Indii splývali Romové s původním
indickým obyvatelstvem. Pojem Rom je označení pro příslušníky etnických skupin indic-
kého původu. V překladu znamená „muž“ nebo „člověk“ (k tomu „romňi“ – „romská
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žena“). Původ slova je nejasný, ale zřejmě pochází z indického slova „dom“, které zna-
mená „člověk“. Podle vývoje romských dialektů mohli lingvisté pomoci zkoumat romskou
historii. Počet cizích slov vypůjčených v romštině z jiných jazyků koresponduje s délkou
pobytu v různých zemích. Jako jeden z prvních jazykovědců to upřesnil Martin Block roku
1936. Díky tomuto poznatku můžeme příchod Romů z Indie do Evropy odhadnout s větší
přesností. Dle názoru lingvistů a historiků Romové postupovali z Indie v závislosti na geo-
grafických podmínkách přes
Mezopotámii na Blízký vý-
chod, do asijské části Turecka,
kde se velká část z nich zasta-
vila a setrvala asi tři století
(12.–15. století). Dále pak
pokračovali přes Malou Asii
a Balkán, nějakou dobu asi
pobyli v Řecku, o čemž svědčí
četná řecká slova v romštině,
a dále postupovali údolím
Dunaje do střední Evropy. Jiná
větev přešla Arménii, Kavkaz,
později Rusko a dosáhla až do Skandinávie. V 15. století byli již Romové rozptýleni po celé
Evropě.
„Tmavá kůže, k městům se blížili v dlouhých karavanách, někteří pěšky, jiní na koních
s vozy plnými zavazadel žen a dětí,“ tak nějak popisovali tehdejší Evropané Romy, kteří
přicházeli do jejich měst. Romové byli často přirovnáváni k Tatarům. Zatímco těch se ale
kvůli nájezdům většina Evropanů bála, Romové se začali prezentovat jako mírumilovní
lidé a dobří křesťané.
Za první zmínku o Romech v Čechách byla dlouho považována součást Dalimilovy kroni-
ky ,,o Kartasech pohanských“. V roce 1242 přišlo do Čech 500 Kartasů, tatarských zvědů,
velmi nezvykle a výstředně oděných. Říkalo se jim Kartasi, neboť o chléb prosili ,,kartas
boh“. Bezpečné důkazy o výskytu Romů v Evropě však existují až ze 14. století. Roku 1399
uvádí popravčí kniha pánů z Rožmberka výčet lupičů, mezi nimi též ,,Cikána černého“,
Ondřejova pacholka. Na území dnešního Slovenska se první zmínka datuje do roku 1322,
kdy rychtář Ján Kunch ze Spišské Nové Vsi v soupisu statků uvedl, že se v okolních lesích
patřících rodině Marisássových potulují Cikáni. V Palackého Starých letopisech českých
z roku 1416 zase stálo: „Toho léta vláčili se Cikáni po České zemi a lidi mámili.“ Od polo-
viny 16. století začala katolická církev poukazovat na to, že se chování Cikánů příliš



neshoduje s chováním, jež se očekává od poutníků činících pokání. Roku 1545 vydal Fer-
dinand I. mandát, jímž nakazoval, aby Romové byli vypovězeni ze země. Roku 1688 Romy
z českých zemí vypověděl také Leopold I. Od té doby mohli být kýmkoliv zatčeni, a pokud
byli zadrženi, čekal je trest smrti. Ženy byly zprvu trestány uříznutím ucha, ale později se
trest smrti vztáhl i na ně. Josef I. v represáliích pokračoval a v roce 1706 nařídil, aby byly

podél hranic rozmístěny výstražné tabule
s varovnými nápisy a s vyobrazením Romů.
Muži, kteří neuposlechnou zákazu a hranice
přestoupí, budou oběšeni a ženy a děti zmrs-
kány. Císař Karel VI. nařídil nejen tvrdé stíha-
ní Romů, ale i tresty pro ty, kteří by jim
poskytovali pomoc. Změnu postupu proti
Romům dokázala až Marie Terezie. Zakázala
kočovný způsob života, děti měly být násilím
odloučeny od rodiny a měly začít chodit do
školy. V těchto záměrech pokračoval i její syn
Josef II., který ve svém nařízení z roku 1782
kladl důraz na školní docházku dětí a vyuče-
ní romské mládeže.
V druhé polovině 18. století se řada rom-
ských rodin začala usazovat. Nejpříznivější
situace nastala na Moravě. Hrabě Kounic
nechal na svém uherskohradišťském panství
usadit jednu romskou rodinu z Uher, která se
stala základem tolerované populace v urči-
tých místech Moravy. Kolem roku 1900 exi-
stovalo na Moravě téměř 30 romských tábo-

rů. Romové pod tlakem tamního obyvatelstva museli zakládat své tábory za obcemi či na
sporných hranicích obecních katastrů. Mnohokrát byli ze svého sídliště vyhnáni, ale
znovu se vraceli.
Válka přinesla do života Romů mnoho zármutku. Již v roce 1927 byl přijat zákon č. 117
o potulných Cikánech. Podle něj Romové nesměli kočovat, a byl jim dokonce odepřen pří-
stup na některá místa. K 1. dubnu 1940 bylo zaregistrováno v protektorátu na 6 540
Romů, kteří žili ve 464 obcích. Vůči Romům vládla mezi lidmi averze a 2. března 1940
vláda přijala nařízení o zřizování pracovních táborů „pro živly štítící se práce“. Tak vstou-
pily do historie pracovní tábory v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. Zpočátku se
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jednalo o kárná zařízení, jež se však později změnila na tábory sběrné a likvidační. Dne 16.
12. 1942 vydal Heinrich Himmler rozkaz o soustředění Romů z říše v tzv. cikánském tábo-
ře v Osvětimi. Deportace Romů probíhaly ve třech etapách, počínaje 7. květnem 1943 do
28. ledna 1944. Z českých zemí bylo celkem deportováno asi 5 300 osob a až na malé
výjimky byli čeští Romové téměř vyhubeni.
Konec války byl historickým mezníkem pro všechny a Romové stejně jako ostatní lidé dou-
fali v lepší budoucnost. Košický vládní program zaručoval Romům rovné ústavní svobody
s ostatními občany a nepřipouštěl rasovou diskriminaci. Romové dostali teoretickou šanci
k rovnoprávnému zapojení do společnosti a zaměstnání. Mnozí se stěhovali do průmy-
slových center a pohraničí. Hlavními důvody migrace bylo hledání práce. Komunistická
vláda rozhodla usnesením z roku 1965 o ,,rozptylu“ cikánského obyvatelstva po celé
ČSSR. Cílem KSČ bylo převychování Romů a jejich začlenění do společnosti. Hlavním
záměrem byla asimilace romské menšiny, její splynutí s majoritní společností a potlačení
všeho romského – jazyka, národnosti, identity. V roce 1952 vydalo ministerstvo vnitra
směrnici o úpravě poměru osob cikánského původu a v této souvislosti byl přijat osmi-
bodový program převýchovy. První pozitivní změny nastaly až v roce 1968. Tehdy vznikl
Svaz Cikánů-Romů a objevily se první zmínky o snaze samotných Romů podílet se na řeše-
ní vlastních problémů. Organizaci Svazu Cikánů-Romů vedl JUDr. Tomáš Holomek, který
se v roce 1970 zúčastnil I. světového kongresu Romů v Londýně, na němž byla ustanove-
na Mezinárodní romská unie (International Romani Union) a kde se poprvé zpívala rom-
ská hymna.
Politika státních orgánů v letech 1945–1989
měla ve svých důsledcích dva základní aspekty.
Na jedné straně došlo k formálnímu zrovnopráv-
nění Romů a ke zlepšení jejich materiální situa-
ce (zlepšení životní úrovně, přístup ke vzdělání),
na straně druhé došlo k přetrhání tradičních
vazeb a ke zničení tradičních norem. Romové
neměli možnost rozhodovat sami o svém
osudu.
Pád komunistického režimu však přesto zname-
nal v životě Romů velkou změnu. Přinesl svobo-
du užívat svůj jazyk a pěstovat národní kulturu,
zakládat vlastní organizace a rozvíjet mezinárodní kontakty. Doufáme, že vzdělaných
Romů bude nadále přibývat a že česká společnost pochopí, že právě my, Romové, může-
me českou kulturu a společnost obohatit!
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Středočeský kraj jako vyšší územně samosprávný celek byl vytvořen v roce 2000. Na roz-
díl od ostatních krajů nemá své sídlo umístěno na vlastním území, ale na území Hlavního
města Prahy. Středočeský kraj se rozlohou řadí k největším krajům a patří mezi čtyři kraje,
na jejichž území žije více než jeden milion obyvatel. Situaci romské komunity v našem
kraji lze charakterizovat jako stabilní. Máme 26 obcí s rozšířenou působností a 29 obcí
pověřených obecním úřadem, v nichž pracují romští poradci.

Dle kvalifikovaných odhadů romských
poradců žije v našem kraji přibližně 20
000 Romů (Rumungro – tzv. slovenští
Romové, Vlachike Roma, Ungro Roma –

maďarští Romové). Většina Romů
pochází z oblasti východního Slo-
venska. Nejpočetnější romské
komunity žijí v Kladně a ve všech
bývalých okresních městech
našeho kraje. Při sčítání lidu
v roce 2001 se však k romské
národnosti přihlásilo necelých 1

500 Romů.
Romové ve Středočeském kraji

mají podobné problémy jako většina
Romů kdekoli jinde na území České

republiky. Trápí je především vysoká neza-
městnanost, nevyhovující stav bydlení, nízké vzdělání a velmi často také špatný zdravot-
ní stav.
Zastřešujícím článkem práce s romskou komunitou ve Středočeském kraji je funkce
romského krajského koordinátora. Dohlíží na činnost romských poradců, terénních
sociálních pracovníků a romských občanských sdružení. Funkce romských poradců jsou
ve většině měst kumulované s výkonem činností kurátora pro mládež nebo kurátora pro
společensky nepřizpůsobivé osoby, s civilní službou a s funkcí protidrogového koordi-
nátora.
Romové ve Středočeském kraji žijí nejen svými nemalými problémy, ale také bohatým kul-
turním a společenským životem. Na následujících stránkách vám představíme několik
romských organizací, které zde působí, a také významné romské osobnosti.

Romové ve Středočeském kraji

Romové ve Středočeském kraji
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Sdružení romských občanů Lysá nad Labem
vzniklo dne 27. 3. 1998. Pod vedením Milana
Horvátha se věnuje zejména sociální oblasti.
Pracovníci centra se starají o sociálně slabé
rodiny s dětmi, převážně romské, pomáhají
jim řešit situace ohledně bydlení, zaměstná-
ní, vzdělávacích procesů, rekvalifikací, kul-
turních a sportovních aktivit. Děti a mládež
motivují pomocí kursů, přednášek a rozmani-
té zájmové činnosti, která děti připravuje
k dalšímu pokračování ve studiu a vstupu na
trh práce. Ve spolupráci s Městským úřadem
Lysá nad Labem poskytuje sdružení také
krátkodobé azylové ubytování sociálně sla-
bým rodinám. Pro dlouhodobé uchazeče
vedené na úřadu práce pořádají pracovníci
sdružení besedy, semináře a rekvalifikační
kursy. Z jejich kulturních aktivit je znám pře-
devším celostátní romský ples, který se koná
každoročně na konci léta. V rámci sdružení
funguje již šestým rokem dětský taneční sou-
bor Khosnoro pod vedením Blanky Gabčové.
Svým zpěvem a tancem zachovávají romskou
tradici a kulturu pro další pokolení.

Kontakt:
Sdružení romských občanů Lysá nad Labem
Náměstí Bedřicha Hrozného 1743 
Lysá nad Labem 289 22 
tel./fax: 325 553 547 
e-mail: pro.hel.@seznam.cz
web: www.jpc.cz/sdruzeni

Sdružení romských občanů,
Lysá nad Labem

Romové ve Středočeském kraji

Romské organizace



Kolínský Romský klub byl zřízen jako orga-
nizační složka města v září roku 1999. Práci
v klubu obstarávají tři zaměstnanci, své
sídlo tam má zároveň romská terénní pra-
covnice. Mezi hlavní aktivity Romského
klubu patří především činnost pro děti
a mládež – doučování, příprava do školy,
sportovní aktivity, hudební a taneční
kroužky. Sdružení disponuje také hudební
zkušebnou vybavenou hudebními nástroji,
kterou hojně využívá kolínská romská
mládež. Během letních prázdnin je
každoročně organizován letní pobyt dětí
v rekreačním zřízení ve Zbraslavicích.
Klub je v provozu každé odpoledne
krom neděle.

Kontakt:
Romský klub
Denisa Berousková-Pechová
Kutnohorská 17
280 00 Kolín 4
tel. 606 731 462

Romské organizace
Romové ve Středočeském kraji

Romský klub, Kolín



Romské sdružení občanského porozumění
má svou základnu ve středočeském Nym-
burce. Mezi jeho aktivity patří především
práce zaměřená na vyplnění volného času
dětí a mládeže. Jedná se zejména o spor-
tovní a zájmové akce, ale také pomoc při
plnění školních povinností. Sdružení sídlí
v nových prostorách, které zrekonstruova-
lo město Nymburk a jejichž součástí je
velká společenská místnost, kancelář,
kuchyň a dětský koutek. Sdružení poskytu-
je služby po celý týden. 

Kontakt:
Romské sdružení občanského porozumění
Gagarinova 1979
288 02 Nymburk
tel. 325 531 543
e-mail: hana.kozurikova@centrum.cz

Romské sdružení
občanského porozumění,
Nymburk
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Romské osobnosti

Anton Lukáč pochází z Kladna a je mu 57 let. Vyučil se stroj-
ním zámečníkem a až do roku 1994 pracoval v Poldovce. Již
v roce 1970 však vstoupil do Svazu Cikánů a Romů. Po likvi-
daci svazu pracoval až do období sametové revoluce na teh-
dejším národním výboru jako romský aktivista. V roce 1990
založil Lukáč Romskou iniciativu, stal se členem jejího
ústředního výboru a také okresním předsedou. V roce 1995
nastoupil jako romský poradce na Okresní úřad v Kladně. Po
jeho zrušení přešel na kladenský magistrát, kde působí
dodnes jako romský poradce.

Anton Lukáč

Vladimír se narodil v roce 1981 a žije ve Vlašimi. Vystudoval
tamější gymnázium a v současné době je studentem 1. lékař-
ské fakulty Univerzity Karlovy. Má sestru Kateřinu, která je
jeho dvojčetem. Zajímá se o pokroky ve vědě a medicíně, má
rád hudbu a rád čte. Jeho cílem je dokončit úspěšně studia
a vycestovat na zahraniční stáž. „Snů mám hodně, ale kdy-
bych je prozradil, musel bych přestat snít,“ dodal Vláďa. 

Vladimír Červeňák

Renata Ikriová
Žije v Kolíně. Vystudovala Romskou Střední školu sociálně-
právní, kde jí nejvíce bavila čeština a psychologie. Dále pak 
studovala obor andragogika na Vysoké škole J. A. Komenského 
v Praze, na níž získala titul bakaláře. V současné době je 
zaměstnaná jako terénní sociální pracovnice na Kutnohorsku. 
Je přesvědčena, že pomoc lidem je jejím posláním. Rovněž se 
věnuje romským dětem předškolního věku, které připravuje 
k zápisu do první třídy. Největším pracovním úspěchem bylo 
vymazání sociálně vyloučené lokality na Kutnohorsku z mapy 
vyloučených lokalit.



Vlasta Horváth, jméno, které zná dnes každý. Druhá česká
Superstar, zpěvák kapely Frenzy, kytarista a klávesista, pro-
stě hudebník každým coulem. Vlastíkovi je 27 let, má tři bra-
try a je ženatý. Narodil se v Čerčanech, v současné době však
žije s manželkou Markétou ve Vranově na Benešovsku. „Pro
Romy udělal víc než politici za posledních padesát let,“ pro-
hlásil při jednom z finálových večerů SuperStar porotce
Michal Horáček. Vlasta dokázal nemožné. Svou upřímností,
skromností a skvělým pěveckým výkonem získal sympatie
většiny českého národa a za to mu patří velký obdiv.

Vlastimil Horváth
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Josef Hlucho-Horvát se narodil ve východoslovenských Hanu-
šovcích, od roku 1969 žije v Benátkách nad Jizerou. Na střední
odborné škole se vyučil elektrikářem. Hrál v mladoboleslavské
kapele ARS, vyučoval hru na kytaru a z důvodu zachování rom-
ských kulturních tradic založil kapelu Kvintet. Je i zakladatelem
fotbalového klubu Roma Benátky. V roce 1990 byl zvolen do
městského zastupitelstva, v němž působí již třetí volební obdo-
bí. Za zásluhy v oblasti kulturního a společenského života mu
město udělilo čestné uznání. V roce 2003 založil v Benátkách
občanské sdružení Romano lav.

Josef Hlucho-Horvát

Ernest Pecha
Padesátiletý Ernest je vyučený strojním zámečníkem. Od 
roku 1985 žije se svou rodinou v Kolíně. V roce 1990 začal 
podnikat v pohostinství, otevřel restauraci, která funguje 
dodnes. Postupem času začal podnikat i v jiných činnostech 
jako např. ve stavebnictví, maloobchod-řeznictví. Dnes pod-
niká v nemovitostech. Jeho velkým koníčkem jsou motorky, 
čtení a cestování.
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Romské osobnosti
Romové ve Středočeském kraji

Manželé Dančovi začali podnikat ihned po revoluci. Začínali
s prodejem oblečení. „Obchod s textilem však moc nevyná-
šel, tak jsme se rozhodli pro potraviny,“ odůvodňuje změnu
pan Dančo. I přes existenci velkých supermarketů se potravi-
ny Dančo v centru města Lysá nad Labem dokážou už téměř
10 let uživit. Dančovi zaměstnávají celkem sedm prodavaček.
„S rasismem tu problémy nejsou, lidi občas říkají, že naku-
pují u Cikánů, ale nám to nevadí, hlavně že nakupují,“ směje
se paní Dančová, vyučená prodavačka. Potraviny Dančo pro-
sperují a o zákazníky rozhodně nouzi nemají.

Josef a Marie Dančovi

Albína Tancošová pochází z Kladna. Vystudovala vysokou
školu pedagogickou a v současné době působí jako učitelka
ve speciální škole ve svém rodném městě. Několik let praco-
vala jako koordinátorka a referentka pro záležitosti vzdělává-
ní romských dětí na ministerstvu školství. Stála u zrodu funk-
ce romských asistentů na základních školách. Je matkou
dvou dětí.

Mgr. Albína Tancošová

Milan Horváth patří mezi nejvýznamnější osobnosti našeho
regionu. Již druhé období působí jako zastupitel města Lysá
nad Labem. Velmi aktivně se zajímá o problémy romské
komunity. Je předsedou tamního romského sdružení, které
patří mezi nejaktivnější ve středních Čechách. Milan Horváth
je také členem sociální komise při Krajském úřadu Středo-
českého kraje. Vlastní stavební firmu, v níž poskytuje zaměst-
nání mnoha romským rodinám.

Milan Horváth



15

Romové ve Středočeském kraji

Kontaktní adresy

Městský úřad Benešov
Jožka Macháčová
Masarykovo nám. 100
256 01   Benešov   
317 721 545
machacova@benesov.cz

Městský úřad Vlašim
Ladislav Murgač
J. Masaryka 302
258 14   Vlašim   
317 840 755
ladislav.murgac@mesto-vlasim.cz

Městský úřad Beroun
Emilie Kurejová
Husovo nám. 68
266 43   Beroun   
311 630 263
oszv4@dub.cz

Městský úřad Brandýs n. L.-Stará Boleslav
Růžena Špišková
Masarykovo nám. 2
250 01   Brandýs n. L.-St. Bol.
221 621 560
ruzena.spiskova@mesto. brandysnl.cz

Městský úřad Čáslav
Miroslav Nykodým
J. Žižky z Trocnova 1
286 16   Čáslav
nykodym@meucaslav.cz 

Městský úřad Černošice
Mikuláš Fečo
Riegrova 1209
252 28   Černošice   
221 982 422
mikulas.feco@centrum.cz

Městský úřad Český Brod
Anna Hollasová

Husovo nám. 70, 282 24    Český Brod
321 612 213
hollasova@csbrod.cz

Městský úřad Dobříš
Věra Fárová
Mírové nám. 119
263 01   Dobříš   
318 522 41
vera.farova@seznam.cz

Městský úřad Hořovice
Kateřina Ryšavá
Palackého nám. 2
268 01   Hořovice   
211 545 344
prevence@mesto-horovice.cz

Magistrát Kladno
Anton Lukáč
Nám. starosty Pavla 44
272 53   Kladno   
312 604 252
lukac@mestokladno.cz

Městský úřad Kolín
Denisa Berousková
Karlovo nám. 78, 280 12   Kolín   
321/ 744 148

Městský úřad Kralupy n. Vlt.
Eva Ivanová
U Cukrovaru 1087
278 01   Kralupy nad Vltavou   
315 739 728
eva.ivanova@mestokralupsko.cz

Městský úřad Kutná Hora
Ludmila Malinová
Havlíčkovo nám. 552
284 24   Kutná Hora   
327 501 343
malinova@mu.kutnahora.cz
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Kontaktní adresy
Romové ve Středočeském kraji

Městský úřad Mělník
Martina Richterová
Nám. Míru 51, 276 01    Mělník
315 635 334
m. richterova@melnik.cz

Magistrát Mladá Boleslav
Radek Horváth
Komenského nám. 61
293 49   Mladá Boleslav
326 716 189
ffk@cenrtum.cz

Městský úřad M. Hradiště
Stanislava Dohalská
Masarykovo nám. 1
295 01    Mnichovo Hradiště   
326 772 203
stanislava.dohalska@mnhradiste.cz

Městský úřad Neratovice
Marcela Brodilová
Kojetická 1028
277 11   Neratovice   
315 684 054
marcela.brodilova@neratovice.cz

Městský úřad Nymburk
Helena Růžičková
Palackého třída 449
288 16   Nymburk   
helena.ruzickova@meu-nbk.cz

Městský úřad Poděbrady
Hana Nesvadbová
Nám. Jiřího 20
290 31   Poděbrady   
325 600 466
kuratori@mesto-podebrady.cz

Městský úřad Příbram
Václava Moravcová
Nám. T. G. Masaryka

145 261   Příbram 12   
318 471 111
vaclava.moravcova@meu.pb.cz

Městský úřad Rakovník
Kateřina Kučerová
Husovo nám. 27
269 18   Rakovník   
313 513 751
kkucerova@murako.cz

Městský úřad Říčany
Oldřiška Hazafiová
Masarykovo nám. 53
251 01    Říčany   
323 618 156
social@ricany.cz

Městský úřad Sedlčany
Věra Skálová
Nám. T. G. Masaryka 32
264 80   Sedlčany   
318 522 241
skalova@meusedlacany.cz

Městský úřad Slaný
Alena Zahrádková
Velvarská 136, 274 53   Slaný   
312 511 240
zahradkova@meuslany.cz

Městský úřad Votice
Ilona Benáková
Komenského 700
259 17    Votice   
317 812 368
ilonabenakova@seznam.cz

Městský úřad Lysá n. L.
Marcela Davídková
289 22   Lysá nad Labem   
325 510 275
davidkova@mulysa.cz



Sdružení romských občanů 
Lysá nad Labem 
Náměstí B. Hrozného 1743, 
289 22  Lysá nad Labem

Středisko pomoci ohroženým dětem 
ROSA Kladno 
Římská 2846, 
272 04  Kladno - Rozdělov

Sdružení občanského porozumění 
Nymburk 
J. Gagarina 1970, 
288 02 Nymburk

Oblastní charita Kutná Hora
Čáslavská 1-3, 
284 01 Kutná Hora

Jekhetani luma- Společný svět
Na Skalce 70, 
294 02 Kněžmost

Farní charita Kralupy nad Vltavou
Chmelova 212, 
278 01 Kralupy nad Vltavou

Občanská poradna Beroun
Na Příkopě 211, 
266 01 Beroun

Občanské sdružení Prostor 
Kutnohorská 17, 
280 02 Kolín

Člověk v tísní při ČT pobočka Kladno
Fibichova 1935/12, 
272 01Kladno

O.S. Romodrom
Mezibranská 3, 
110 00 Praha 1
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Internetové adresy
Romové ve Středočeském kraji

■ www.romea.cz
informační server o Romech, obsahuje také
internetovou podobu tištěného měsíčníku
Romano voďi
■ http://skola.romea.cz
vzdělávací cyklus o Romech
■ www.romove.cz 
zpravodajský portál ze života Romů
■ www.dzeno.cz 
zpravodajský server o Romech, rádio Rota
■ www.romanohangos.cekit.cz 
oficiální stránky romského týdeníku
■ www.dzaniben.cz 
internetová verze časopisu romistických studií
■ www.rommuz.cz 
Muzeum romské kultury
■ www.rss.pc.cz
internetové stránky Romské střední školy
sociální
■ www.cuni.cz/ffiu/romistika
katedra romistiky v Indologickém ústavu
Univerzity Karlovy v Praze

■ www.mkc.cz
Multikulturní centrum Praha
■ www.infoservis.net
Infoservis společnosti Člověk v tísni 
■ www.novaskola.org
alternativní formy vzdělávání dětí i dospělých

■ www.slovo21.cz
internetové stránky občanského sdružení zabý-
vajícího se bojem proti rasismu a ochranou lid-
ských práv
■ www.drom.cz
romské středisko pro děti i dospělé
■ www.romskaunie.cz
pobočka Mezinárodní romské unie v ČR
■ www.khamoro.cz
oficiální stránky světového romského festivalu
Khamoro
■ www.vlastimil-horvath.cz
oficiální stránky druhé české Superstar

■ www.stredocech.cz
Krajský úřad pro Středočeský kraj
■ www.vuspsv.cz
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
MPSV ČR
■ www.vlada.cz
Rada vlády pro záležitosti romské komunity 
■ www.mpsv.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
■ www.mvcr.cz
Ministerstvo vnitra ČR
■ www.msmt 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ze života Romů

Vládní instituce

Internetové adresy

■ www.slovo21.cz
internetové stránky občanského sdružení zabý-
vajícího se bojem proti rasismu a ochranou lid-
ských práv
■ www.drom.cz
romské středisko pro děti i dospělé
■ www.romskaunie.cz
pobočka Mezinárodní romské unie v ČR
■ www.khamoro.cz
oficiální stránky světového romského festivalu
Khamoro
■ www.vlastimil-horvath.cz
oficiální stránky druhé české Superstar

Ze života Romů

Vládní instituce
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Romové ve Středočeském kraji

KÚ Středočeského kraje

Protidrogová politika 
■ koncepční a koordinační činnosti smě-

rem k poskytovatelům služeb, NNO
a obcím

■ analýza a sběr dat
■ metodická činnost

Prevence kriminality 
■ koncepční a koordinační činnost

směrem k obcím a NNO
■ mapování situace
■ metodická činnost

Romská problematika 
■ koncepční a koordinační činnost smě-

rem k obcím a NNO 
■ mapování situace 
■ metodická činnost 
■ podpora integrace a vzdělávání romské

menšiny, podpora sociálních služeb

Oddělení spolupracuje 
■ s Radou vlády pro koordinaci protidro-

gové politiky
■ s Radou vlády pro záležitosti romské

komunity
■ s Radou vlády pro nestátní neziskové

organizace
■ s Radou vlády pro národností menšiny 
■ se všemi příslušnými ministerstvy
■ s jinými kraji – především v oblasti dro-

gové problematiky a komunitního plá-
nování v sociální oblasti a integrace
romské menšiny

Významná je spolupráce s neziskovým
sektorem: 
■ s Asociací neziskových organizací pro

drogovou problematiku
■ s NNO v oblasti spektra sociálních

a zdravotních služeb

Do činnosti oddělení je zahrnuta
■ protidrogová politika 
■ romská problematika 
■ prevence kriminality 
■ koordinace a administrace integrovaného grantového řízení Humanitárního fondu pro

sociální oblast, spolupráce a metodika pro NNO a obce v oblasti grantů 
■ příprava grantového schématu z oblasti strukturálních  fondů EU
■ spolupráce s MŠMT

Oddělení sociálních služeb
a humanitární činnosti



Mgr. Petr HrubýDavid Pospíšil, DiS.

Bc. Cyril Koky Mgr. Martina Pečková

Koordinátor prevence kriminality
257 280 920
hrubyp@kr-s.cz

Koordinátor plánování rozvoje
sociálních služeb
257 280 996
pospisil@kr-s.cz

Koordinátor pro romské záležitosti
257 280 640
koky@kr-s.cz

Koordinátorka humanitárního fondu
257 280 641
peckova@kr-s.cz

Členové oddělení sociálních služeb
a humanitární činnosti


