




Milí čtenáři , na rozhraní roku odcházejícího a rokunového se obvykle aspoň trochu zastavíme a zamýšlímese nad tím, jaký byl starý rok a co nás čeká v novém. ProČeský spolek v  Košicích byl rok 2012 rokem vcelkuúspěšným. Realizovali jsme celou řadu projektů, jak jistěvědí ti , co pravidelně sledují naši webovou stránku neboaspoň tento časopis. Možná si ale ne vždy všichniuvědomují , že realizace jakéhokoliv projektu zahrnujesložitou, administrativně a časově náročnou přípravupro dotační systém Úřadu vlády nebo podstatnějednodušší pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR , dodetailů rozpracované samotné provedení projektu a jehosložité zhodnocení a vyúčtování . To všechno členovépředsednictva Českého spolku zvládli v roce 2012 dobře .V  roce 2013 se pro nás může situace dost radikálnímzpůsobem změnit. Slovenská republika, jak známo,musí ve svém rozpočtu šetřit a tak i celková sumafinancí pro národnostní menšiny bude o něcoskromnější . Navíc ve sčítání lidu v  roce 2011 seukázalo, že Čechů je na Slovensku jen něco málo přes30.000. Protože hlavní zásadou, podle kterézplnomocněnec vlády pro národnostní menšiny navrhlrozdělení peněz, je právě výsledek tohoto sčítání , jelogické , že některým menšinám se dostane více nežv  minulosti , některým méně . Nevím proč je to naSlovensku tak, že hlasitě deklarované zásady se obejdoua zdeformují . A tak stojíme před faktem, že českámenšina, řazená počtem na čtvrté , poslední místo tzv.velkých menšin , dostane na 1 svého občana podstatněméně , než 3 ostatní velké menšiny – maďarská, romskáa rusínská .Pokud by se použilo spravedlivé dělení a na 1 občanaby připadl všem těmto menšinám stejný podíl , dostaloby se české menšině oproti původnímu návrhu více o11.000 euro (celková suma je oproti roku 2012samozřejmě menší právě pro snížený počet obyvatel českémenšiny). Představitelé českých spolků vyjádřili svůjnesouhlas s  diskriminací financování české kultury anavrhli spravedlivé řešení respektující stejný podíl na 1občana tzv. velkých národnostních menšin . Výsledekkonečného rozhodnutí zatím v  čase, kdy píšu tentočlánek, neznáme. Jen doufáme, že do dělení financípro menšiny nevstupují ještě jiné faktory než veřejnědeklarované zásady. Pokud ano, žádáme, aby nám bylojasně a jednoznačně dáno na vědomí , proč a v  čem ječeská menšina jiná než ostatní menšiny.Děkuji všem, kdo poctivě pracovali v  prospěchmenšiny v  uplynulém roce, včetně těch , kdo darovali2% daně . Podle všeho, co bylo výše řečeno, budeme tutopomoc potřebovat i v roce 2013. Přeji všem stálé zdraví ,lásku a pokoj ve vašich rodinách a štěstí i peněz takprávě přiměřeně , jen tolik, aby nás to nepokazilo. Hezkýrok 2013 ! Dagmar Takácsová






















