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ťĘprtoujcfr'ľ/arecfr ďne 17. prosince 2018

'/óžená paní přeďseďĄyně a aá.žení čfenoĺléĺľj6orupro nároďnostní menšin1,
ráďa 6ycfr'ĺ/óm a cebmu'lašemu fifloru pro nároďnostní menšiny poűfolr.,ak
za tispěšnou próci na puńfrfolci I(fiifra ná'roďnícfr pofróďeĘ Ęperou jste rłyďafr
a fetošnín roce. 'Této sĄyěfr práce jsem ľi nevšimk jen já, aft i Rgía uűi'ďl
pro nóro ďno stní menšin1.
6ycfr róďa pogratufoaak Ęę sĘ7lěfrmu proveďení ęa. ročnífułrľjtvarné
soutěže a htošnínroce fla téna'žijemezďł spo{u'(fuÍlij Ŕgnar,źďjine nlűroďnosti

Zórweň

- zóžitĄy z prázďn'in, ze štpb' z ĺĺjfetu)a juilĘnímu X. ročnífutfotografuĘg
soutěže ,,Ze žipota nóroďnostnícfr tnenšiłl".

ýóžená paní pňe[seďĄyně, přfrměte mé poűĘau,á.ní a přeji ýőn Přr[rvš'í* pevné
zďraví a froďně pracovnícĘ aľe i osoínícfrúspěcfr.,ťł.

S přű.tekĘýn pozďravem

lv,ĺ- u.,^)'Ą' Ĺl./r(-,

Úľaa vlády Ceské ľepubliky

sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny

VáŽená paní
Mgr. Jana Mračková Vĺldumetzová
hejtmanka Karlovarského kĘe
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Datová schránka: siqbxt2
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V Praze dne 18. října 201B
Cl.33340ĺ2018-KRP

Vážená paníhejtmanko,
dovoluji si oslovĺt Vás v souvislosti s agendou národnostních menšin, kterou mám jiŽ
po dvě desetiletí na starosti v rámci Úřadu vlády, moŽná ještě pamatujete dobu, kdy jste,
jako náměstkyně ministra vnitra byla ělenkou Rady vlády pro národnostnĺ menšiny.

Dostala

se mi do rukou útlá publikace Kniha

národních pohádek, kterou vydal

v letošním roce Výbor pro národnostní menšiny Karlovarského kĘe, jehoŽ předsedkyní je
Mgr. Hejnová a tajemníkem Mgr. Vaculík. Vím, v jaké pozici mezi kĘi právě Karlovarshý je,

a

i

postavení Výboru pro národnostní menšiny ve struktuře úřadu Vašíkrajské
samosprávy jako,,chudého příbuzného"...

znám

Ztoho důvodu mně přišlo jako patřičné,poděkovat za tento poěin, kteý je v rámci

aktivit všech orgánŮ veřejné správy Českérepubliky, aIe isamotných seskupení tuzemských

národnostních menšin ojediněý, ať již' formátem nebo obsahem. Vyjadřuji proto v této
souvisIosti Vám i všem, kdo se na raniku kníŽky podíleli, svoji vděěnost a přání v podobných
krocích pokračovat v budoucnosti.
Vše dobré

RNDr. Milan Pospíšil
tajemník Rady
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