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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro národnostní menšiny ZHMP   

ZÁPIS ze 4. jednání 
Výboru pro národnostní menšiny ZHMP konaného dne 23. 2. 2016 od 16:00 hod. 

3. patro, č. 349, Nová radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1 
     

 
Přítomni: PhDr. Lukáš Kaucký, Jaroslav Štěpánek, Mgr. Ph.D. Natalie Kalajdžievová, PhDr. Petr Balla, Irena 

Nováková, Michal Chrzastowski, Ing. Alexandra Chochrunová, Ing. Igor Zolotarev, CSc., Michal Lašo, 
PhDr. Magdaléna Rychlíková, Mgr. Olga Mandová, Ing. Nguyen Viet Cuong, Mgr. František Bányai, Mgr. 
Jana Hajná (tajemnice) 

Omluveni: Ing. Vladislava Hujová, Štefan Tišer, Bc. Štěpán Kavur  
Nepřítomni: Mgr. Ing. Borislav Rudić  
Hosté: Mgr. Soňa Fáberová, ředitelka SVC MHMP, Ing. Pavol Škrak, asistent předsedy výboru, Bc. Milena 

Kuchařová, sekretářka předsedy výboru, Božena Filová, romská koordinátorka, Mgr. Jakub Štědroň, 
ředitel Domu národnostních menšin o.p.s. 

Jednání řídil: PhDr. Lukáš Kaucký, předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP      
 

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

2. Schválení programu 4. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP a volba ověřovatele zápisu z jednání 

3. Plán činnosti Výboru pro národnostní menšiny ZHMP na rok 2016 (včetně harmonogramu) 

4. Zpráva o činnosti Výboru pro národnostní menšiny ZHMP za rok 2015 

5. Aktuální informace k průběhu grantového řízení pro oblast národnostních menšin pro rok 2016 

6. Analýza pocitu bezpečí 2015 - informace k části "Obavy ze specifických skupin obyvatelstva" 

7. Bulharská národnostní menšina na území hl. m. Prahy - prezentace členky Výboru Mgr., Ph.D. Natalie 
Kalajdžievové 

8. Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám 

9. Informace o plánované návštěvě zástupců Výboru pro národnostní menšiny Karlovarského kraje 

10. Dům národnostních menšin o.p.s. - informace o plánovaných aktivitách v roce 2016 

11. Různé 

 
 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

Předseda výboru přivítal přítomné a zahájil jednání. Konstatoval, že výbor je v počtu 13 přítomných členů 
usnášeníschopný. 
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2. Schválení programu 4. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP a volba ověřovatele zápisu z jednání 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda výboru vyzval členy výboru, zda souhlasí s předloženým programem jednání nebo mají podněty ke změně 
programu. Dále navrhl, aby ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání byl Ing. Igor Zolotarev, CSc. 
Program jednání byl schválen bez změny a ověřovatelem zápisu byl schválen Ing. Igor Zolotarev, CSc. 

Usnesení č. U-VN-0002 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
1.  program 4. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

přijato, pro:13 proti:0 zdržel:0 

2.  Ing. Igora Zolotareva, CSc. ověřovatelem zápisu ze 4. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

přijato, pro:12 proti:0 zdržel:1 

3. Plán činnosti Výboru pro národnostní menšiny ZHMP na rok 2016 (včetně harmonogramu) 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda výboru informoval o předloženém návrhu činnosti výboru na další období. Nejsou uvedeny přesné termíny 
jednání, ale měsíce, ve kterých jsou jednání plánována. Současně budou vždy zařazeny prezentace členů výboru za 
jednotlivé národnostní menšiny (viz příloha). Členové výboru schválili plán činnosti výboru. 

Usnesení č. U-VN-0003 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
plán činnosti Výboru pro národnostní menšiny ZHMP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

přijato, pro:13 proti:0 zdržel:0 

4. Zpráva o činnosti Výboru pro národnostní menšiny ZHMP za rok 2015 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Mgr. Hajná informovala, že všichni členové výboru obdrželi návrh zprávy o činnosti výboru za rok 2015, která bude 
předložena Zastupitelstvu HMP formou informace. Zpráva informuje o zřízení výboru, personálním složení, 
termínech jednání a hlavních bodech, které byly obsahem jednání výboru v uplynulém roce - např. grantové řízení, 
příprava 15. Setkání národnostních menšin, aktualizace Koncepce politiky HMP ve vztahu k národnostním menšinám, 
významné festivaly. Vyzvala členy výboru, zda mají zájem o zapracování dalších informací. Žádný z členů výboru 
neměl návrh na doplnění zprávy a zpráva byla schválena bez změny. 

Usnesení č. U-VN-0004 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
zprávu o činnosti Výboru pro národnostní menšiny ZHMP za rok 2015 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

přijato, pro:13 proti:0 zdržel:0 

5. Aktuální informace k průběhu grantového řízení pro oblast národnostních menšin pro rok 2016 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Mgr. Hajná seznámila členy výboru s návrhem rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé programy v rámci 
grantového řízení pro oblast národnostních menšin a současně pro oblast integrace cizinců (viz příloha), dle  jednání 
Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců (jednání komise se 
konalo 19.2.2016). Současně seznámila přítomné s návrhem podpory u projektů národnostních menšin, kde  je 
navrhovaná částka  nad 200.000,- Kč. 
Současně připomenula, že byly tradičně vyhlášeny dva programy v rámci "Celoměstských programů podpory aktivit 
národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2016", kde žádá o podporu každoročně Dům národnostních 
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menšin o.p.s. na zajištění provozu a vlastní činnosti. Závěrem uvedla, že záměrem je stihnout předložení návrhu na 
přidělení grantů k projednání Radě HMP a Zastupitelstvu HMP v měsíci březnu. 
Ing. Zolotarev, CSc. uvedl, že by bylo zajímavé mít k dispozici přehled, které organizace podaly projekty a patří mezi 
uznané národnostní menšiny - včetně podaných projektů v oblasti podpory aktivit integrace cizinců. 
Mgr. Hajná přislíbila v samostatném e-mailu zaslat přehled - strukturu. 
Pan Veselý (zástupce veřejnosti, Sdružení pro tradice národnostních menšin z.s.) vznesl dotaz, z jakého důvodu 
nebyly ostatní granty připuštěny, zda existují souhrnné důvody (např. nebyly dobře zpracované). 
Mgr. Hajná upřesnila, že v tuto chvíli podrobněji informovala pouze o grantech s návrhem nad 200.000,- Kč v oblasti 
národnostních menšin, jelikož ty musí být schvalovány Zastupitelstvem HMP a jsou tedy projednány příslušným 
výborem Zastupitelstva. Projekty pod 200.000,- Kč schvaluje Rada HMP a u projektů, které nebudou navrženy k 
podpoře bude uveden komentář se zdůvodněním, proč nebyl projekt podpořen. Komentáře budou stručné a bližší 
upřesnění (podrobnější informace) je možné poskytnout na oddělení národnostních menšin a cizinců MHMP. 
Pan Rusenko (zástupce veřejnosti, Romská demokratická strana) uvedl, že je podle něj vysoká částka navržená 
festivalu Khamoro, jedná se dle něj o jednorázové položky (na jeden či dva dny), které shledal, že nejsou účelové a 
jsou vysoké. Sdělil, že Romové dali kritiku již v předchozích letech. 
Š. Kavur (zástupce veřejnosti, Buči z.s.) doplnil p. Rusenka, že Khamoro je dobře organizovaný festival a má tradici, 
ale speciálně Romům z Prahy a Středních Čech se nelíbí, že v rámci festivalu vystupují pouze Balkánci (z 20 romských 
kapel je 1 slovenská), což není „fér“ vůči romským kapelám. Je spousta vynikajících romských kapel, které nikdy 
nevystoupily a nebyly osloveny. Vystupují na různých akcích např. soubor Jagory (dětský taneční soubor)  - vystupuje 
na akcích MČ Praha 3, soubor nikdy nedostal dotaci z MHMP, zda někdo blokoval (uvedl např. paní Filová nebo 
někdo), na což by se také rád zeptal, kdo jsou členové komise - zda jsou zastoupeni Romové. Neměl by být tedy 
romský festival v názvu, ale jen Khamoro, což je romsky (v překladu sluníčko). 
Předseda výboru uvedl, že B. Filová není členkou grantové komise, složení všech komisí Rady HMP je zveřejněno na 
webových stránkách HMP. Co se týká dotace - festival Khamoro probíhá celý týden (není tedy záležitostí dvou dnů). 
Předseda vnímá kritiku, ale jedná se o záležitost organizátorů. Mohl by být vyvíjen tlak ze strany grantové komise, 
aby byla dostatečná účast a prezentace souborů z ČR. Toto je však na diskusi mezi organizátory. Stálo by za to 
podívat se na zdůvodnění, proč je takto nastaveno. V tuto chvíli (tj. na výboru) se tato záležitost nevyřeší. 
Š. Kavur uvedl, že na loňském festivalu Praha srdce národů volal paní Miňové, zda mohou vystoupit některé pražské 
soubory a ona sdělila, že jí bylo řečeno panem Goralem a paní Filovou, že žádné soubory v Praze neexistují, což je dle 
něj lež. Přesto je paní Miňová zařadila alespoň do jednoho vystoupení, za což by jí chtěl poděkovat. 
Mgr. Hajná doplnila, že se jedná o určitý názor, který může mít řada lidí. Potvrdila slova předsedy výboru, že se jedná 
o téma na diskusi s organizátory. Upozornila, že je třeba zohledňovat fakt, že se jedná o jiný formát festivalu, který je 
ojedinělý. V případě, že se zeptáme odborníků na oblast národnostních menšin, tak potvrdí, že je festival ojedinělý 
svým formátem a získal si renomé. V současnosti přijíždí řada návštěvníků právě na festival, který oslovuje  např. 
majoritní společnost. Záleží tedy na úhlu pohledu. Částka v rámci grantového řízení u dvou významných festivalů 
může připadat vysoká oproti jiným projektům, ale žadatelé naráží na velkou konkurenci v rámci jiných grantových 
řízeních (oblastech) - nejsou hlavním proudem v rámci projektů a naopak dochází k tomu, že je spíše leckdy boj o 
zachování festivalů a jejich existenci. 
Členové výboru vzali na vědomí aktuální informace k průběhu grantového řízení pro oblast národnostních menšin. 
Schválili rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé programy v rámci grantového řízení pro oblast národnostních 
menšin dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a přílohy č. 2. 

Usnesení č. U-VN-0001 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
aktuální informace k průběhu grantového řízení pro oblast národnostních menšin 

přijato, pro:13 proti:0 zdržel:0 

I I .   s c h v a l u j e  
rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé programy v rámci grantového řízení pro oblast národnostních 

menšin dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

přijato, pro:13 proti:0 zdržel:0 

6. Analýza pocitu bezpečí 2015 - informace k části "Obavy ze specifických skupin obyvatelstva" 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda výboru přivítal koordinátorku prevence kriminality Mgr. Janu Štoskovou (ZSP MHMP - oddělení prevence) a 
předal jí slovo pro možnost prezentace. 
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Mgr. Hajná poděkovala Mgr. Štoskové za aktivní účast na jednání a doplnila, že prezentace byla zařazena z důvodů, 
aby členové výboru měli informaci o existenci materiálu, jelikož část výstupů Analýzy pocitu bezpečí 2015 se týká 
také obav ze specifických skupin obyvatelstva. 
Mgr. Štosková seznámila přítomné s výsledky analýzy (viz příloha), s ohledem na zaměření analýzy byla zejména 
pozornost věnována oblastem, které se dotýkají tématu národnostních menšin. 
Analýza byla realizována v loňském roce formou veřejné zakázky, dotazováno bylo více než 1000 občanů HMP a cca 
100 turistů. Byla realizována v době před útoky v Paříži, tudíž výpovědní hodnoty nereagují ještě na období po 
útocích. 
Š. Kavur vznesl dotaz,  s kolika Romy/romskými organizacemi Mgr. Štosková spolupracuje, aby se snížila čísla, která 
jsou výsledkem analýzy (poznámka - ve vztahu k výstupům vztahujícím se k romské menšině). Např. v případě 
komunitního plánování na P-10 nebo P-3, kde se schází romské organizace a dochází zástupci Městské policie, 
záležitosti se zde řeší. Městská policie se dotazuje, zda zástupci romských organizací znají rodiny, kde je případný 
problém a situace se řeší a problémy se snižují. Uvedl, že v případě, že na MČ nikdo není a situaci řeší např. 
specialista, který nezná romskou problematiku, pak se číslo nebude měnit.  
Mgr. Štosková sdělila, že v oblasti národnostních menšin (tj. i Romů) a integrace cizinců spolupracuje oddělení 
prevence zejména s oddělením národnostních menšin a cizinců. V rámci prevence kriminality jsou otevřeni 
spolupráci se všemi organizacemi a spolky, v rámci grantového řízení prevence kriminality podporují také řadu 
spolků. Co se týká respondentů, tak nebylo záměrem věnovat specificky pozornost příslušnosti k národnostní 
menšině - romské.  
Mgr. Hajná doplnila, že jedna rovina je spolupráce na úrovni MHMP a dále je pak rovina podpory prostřednictvím 
grantového řízení pro oblast prevence kriminality - bezpečnosti, kde žádají o podporu rovněž organizace romské, 
které se profilují na danou oblast - např. R-Mosty, Romodrom. Dalším opatřením byla např. podpora asistenta 
prevence na MČ P-14, který dlouhodobě úspěšně pracoval na uvedené MČ a napomohl k tlumení napětí mezi 
majoritním obyvatelstvem a romskou komunitou. Je tedy řada úrovní práce vedoucí ke zlepšení situace. Spolupráce 
v rámci MHMP je také založena na pomoci pro kontaktování subjektů, které se mohou podílet na preventivních 
opatřeních. 
Š. Kavur upozornil, že je potřebné spolupracovat s organizacemi, kde Romové působí a ne s takovými, kde Romové 
nepracují (např. R-Mosty). 
Mgr. Hajná uvedla, že uvedené organizace, zvláště Romodrom, jsou organizacemi, u nichž nelze říci, že Romové 
nejsou zastoupeni přímo v organizaci. 
Ing. Zolotarev, CSc. konstatoval, že by bylo zajímavé, kdo všechno čte uvedenou zprávu a využije ji. Zajímavé také 
bude, zda dojde k posunu v různých oblastech, až bude analýza opakována za pár let. Pro řadu členů výboru může 
být také užitečná uvedená zpráva v některých bodech, kam je možné se ubírat a co je možné zlepšit. Nad některými 
detaily by bylo dobré hlouběji se zamyslet a  analýzu ohodnotil celkově jako zajímavou. 
Mgr. Štosková upozornila, že nelze zacházet s analýzou jako se statistikou. Analýza se zabývá subjektivními pocity 
bezpečí občanů a doplňuje celkový pohled, kdy jsou k dispozici statistická data a další šetření i údaje. Jedná se o 
průřezovou analýzu, která může naznačit některé jevy a vývoj v dané oblasti. 
F. Bányai vznesl dotaz, zda bude oddělení hodnotit nějakým způsobem výsledky se skutečností. Např. 30 % ve 
výsledku analýzy má obavy z duševně nemocných. Dotázal se, zda jsou dobře položeny otázky a jakým způsobem 
(modelově zmínil otázky ve vztahu k migrantům). Uvedl, že by se výsledky obával takto zveřejnit bez komentáře 
nebo by spíše udělal analýzu v korelaci se skutečností. 
Mgr. Štosková uvedla, že již na dopoledním setkání, kde prezentovala analýzu v rámci Regionální poradní platformy 
(oblast integrace cizinců) obdržela podnět k pojmům migrant, imigrant, uprchlík - běžní občané mnohdy nedokáží 
rozlišit pojmy a z tohoto důvodu v rámci šetření měli tazatelé pojmy více obecně nadefinované. Současně tazatelé v 
terénu odvádí nejnáročnější práci (např. důležité i vysvětlení pojmů dotazovaným), ale výzkum  v terénu neovlivní 
pracovníci MHMP. Výzkum realizovala organizace IPSOS, a to na základě výběru v rámci veřejné zakázky. Spolupráce 
s organizací byla v průběhu výzkumu velmi dobrá. Uvedla rovněž, že je analýza realizovaná každé 4 roky a pro 
možnost srovnání je nutné zachovat stejné jádro dotazů - ne všechny škály jde tedy plně aktualizovat. 
J. Pstružina uvedl, že byl také z výsledků konsternován, a to ve vztahu k tomu, že se jediní Romové ocitli jako jediní 
mezi kriminálními činy typu krádeže a výtržnosti. Jde nejen o zamyšlení, jelikož nedošlo k posunu směrem k posunu v 
pozitivním mínění, ačkoliv se řeší opatření typu granty apod. Vznesl dotaz, jakým způsobem se odrazí výsledky 
analýzy a projeví se ve strategii práce úseku prevence kriminality, jaká konkrétní opatření budou přijata. Případně, 
zda dojde k přesunu finančních prostředků, aby za čtyři roky byl výsledek jiný. 
Dr. Rychlíková vznesla dotaz, zda při dotazování respondentů byla vznesena otázka, zda nějakého migranta 
respondenti vůbec znají (pro pochopení a upřesnění pojmu). 
Mgr. Štosková sdělila, že tazatelé jsou školení a předpokládá, že respondentům byla otázka dostatečně vysvětlená. 
Výstupy z analýzy budou samozřejmě využity při plánování dalších aktivit a opatření. Odrazí se tedy v plánování na 
další léta - např. při přípravě Koncepce prevence kriminality na léta 2017 až 2021. 
Mgr. Hajná poděkovala Mgr. Štoskové za vystoupení, informovala, že již na základě dopolední prezentaci byla 
učiněna domluva o spolupráci a aktivní účasti odborných zástupců na téma integrace cizinců a národnostních menšin 
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při práci pracovních skupin, které se budou podílet na přípravě koncepčních materiálů. Mgr. Štosková potvrdila slova 
Mgr. Hajné a poděkovala přítomným za podněty. 
Členové výboru vzali na vědomí informace k Analýze pocitu bezpečí 2015 uvedené v důvodové zprávě. 

Usnesení č. U-VN-0006 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informace k Analýze pocitu bezpečí 2015 uvedené v důvodové zprávě 

přijato, pro:13 proti:0 zdržel:0 

7. Bulharská národnostní menšina na území hl. m. Prahy - prezentace členky Výboru Mgr., Ph.D. Natalie 
Kalajdžievové 

Předkladatel: Mgr. Ph.D. Natalie Kalajdžievová, člen Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Mgr. Kalajdžieva, Ph.D. informovala členy výboru o bulharské národnostní menšině jako celku - uvedla, že 
neobdržela mandát hovořit za organizaci Vazraždane, Bulharskou kulturně osvětovou organizaci sv. Cyrila a 
Metoděje. Dále přiblížila aktivity realizované bulharskou národnostní menšinou v roce 2015. Připomenula, že členství 
bulharské národnostní menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny trvá od roku 2002. Další informace uvedeny v 
prezentaci - viz příloha.  
Ing. Popov (zástupce veřejnosti, bulharská národnostní menšina) poděkoval za prezentaci a uvedl, že není zcela 
úplná, jelikož život bulharské menšiny je daleko bohatší. Doporučil, aby byla struktura informací výborem vytvořena 
jednotná, aby bylo možné porovnávat prezentaci a činnost jednotlivých národnostních menšin - tj. aby byla dána 
jednotná osnova platná pro všechny. Uvedl, že byla prezentována výseč z života menšiny, některé spolky nebyly 
osloveny a upřesnil, že bulharské školství nevzniklo v r. 1948. Vzniklo v r. 1940 na popud dělníků, zemědělců, 
zahradníků, kteří tu byli, a to v Košicích, Bratislavě, Brně a Praze. Pravoslavný bulharský kostel - kostel sv. Kateřiny je 
budova v majetku HMP a jedná se o výpůjčku HMP Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku. Kostel nikdy 
nebyl odebrán a je pravoslavný. Důležité je nyní zamyslet se nad tím, aby bylo místo dobře využíváno. Připomenul, 
že se každým rokem koná v Rudolfinu velký koncert v rámci Dnů bulharské kultury, dále se konal koncert v sále 
Martinů HAMU. Závěrem uvedl, že některé podstatné věci nezazněly, ale i přes to poděkoval Mgr. Kalajdžievě, Ph.D. 
za prezentaci. 
Předseda výboru informoval, že předložení jednotné osnovy zástupcům národnostních menšin, jak si mají vytvořit 
prezentaci, není záměrem. V zájmu každého zástupce je, aby prezentoval aktivity národnostní menšiny vyváženě a 
přehledně. V mnoha případech je činnost národnostní menšiny opravdu pestrá a není možnost zmapovat zcela 
všechny aktivity. 
Ing. Popov upřesnil, že koncert v Rudolfinu je velmi významný a jedná se o akci probíhající každoročně v rámci Dnů 
bulharské kultury, což chtěl zdůraznit. 
Mgr. Kalajdžieva, Ph.D. se snažila ve své prezentaci vyváženě informovat o aktivitách, ačkoliv neobdržela mandát od 
výše uvedených organizací. Oslovila všechny předsedy bulharských spolků před přípravou prezentace (současně jim 
zaslala podklady - harmonogram). Obdržela písemnou reakci  od jednoho spolku a od druhého byla reakce velmi 
nevybíravá (od obou organizací neobdržela mandát). V případě kostela upřesnila, že neměla na mysli, že by kostel 
byl věnován/přidělen, ale aktivně v něm působil bulharský kněz, který kostel spravoval. Pozvánky na některé akce si 
tedy zajistila z dostupných zdrojů (v případě organizací, které jí nedaly mandát) - webové stránky DNM apod. 
V průběhu tohoto bodu jednání odešla z jednání Mgr. Mandová, Ing. Chochrunová a p. Chrzastowski. 
Předseda výboru závěrem tohoto bodu požádal, zda by další prezentace zástupců národnostních menšin, kteří 
budou na dalších jednáních prezentovat menšinu, byly v rozsahu 15-20 minut, aby byl dostatečný prostor pro 
diskusi. 
Členové výboru vzali na vědomí informace o bulharské národnostní menšině na území hl. m. Prahy přednesené v 
prezentaci. 

Usnesení č. U-VN-0005 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informace o bulharské národnostní menšině na území hl. m. Prahy 

přijato, pro:10 proti:0 zdržel:0 
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8. Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda výboru předal slovo Mgr. Hajné a Mgr. Štědroňovi. 
Mgr. Hajná připomenula, že na předchozím jednání výboru bylo projednáno a schváleno rozpracování části 
koncepce, která se týká priorit. Na posledním jednání Programové rady DNM o.p.s. byla projednána aktualizovaná 
verze se zapracovanými prioritami a aktuálně mají členové výboru verzi rozšířenou v rámci prioritních opatření se 
zapracovanými připomínkami Programové rady DNM o.p.s. Požádala členy výboru, zda mohou zaslat své připomínky 
k materiálu do 21.3.2016 na e-mail: jana.hajna@praha.eu, aby bylo možné je zapracovat a předložit materiál na 
dubnovém jednání výboru. Apelovala na zástupce národnostních menšin, aby své připomínky zasílali přes své 
zástupce ve výboru - členy výboru. Mgr. Štědroň doplnil informaci k zapracování připomínek. 
P. Rusenko informoval, že mají také za své romské organizace zájem o spolupráci při přípravě koncepčních materiálů, 
kterých se téma romské menšiny týká (i s ohledem na výstupy Analýzy pocitu bezpečí 2015 a negativním postojům 
vůči Romům). 
Předseda výboru uvedl, že bude vznikat koncepce, která se bude týkat přímo romské menšiny a všechny romské 
organizace budou mít možnost zapojit se do přípravy v rámci pracovní skupiny. 
Š. Kavur informoval, že 3.2.2016 vznikla organizace PRO - celkem 10 spolků (sdružuje spolky Buči z.s., Buči - Praha 10 
z.s., Sdružení pro tradice nár. menšin, Sportovní asociace národnostních menšin, Spolek romské kultury a tradic, 
Spolek Bečov, Romské žižkovské ženy, Pomoc dětem k zákl. vzdělání, Romská asociace mládeže, "Iris tanciš Gypsy"). 
Priorita spolku PRO je, aby se dostaly organizace do Domu národnostních menšin o.p.s., který je obsazen organizací 
RomPraha (dle jeho slov 1 člověk). Dále vznesl kritiku k realizaci dvou projektů, na nichž se podílel L. Goral, L. 
Kopčáková a B.Filová. Na základě řečeného vyjádřil nesouhlas k reprezentaci romské menšiny uvedenými zástupci.  
Doplnil, že  má špatný pocit, když se Mgr. Hajná dotazuje na názor Romů uvedených lidí. Vzniklé PRO je ještě 
podporováno Romskou demokratickou stranou a upozornil, že bude do budoucna s nimi zapotřebí počítat a 
nezavírat oči před problémy. Shrnul, že jeden problém je Dům národnostních menšin o.p.s., který má jedna 
organizace a druhý problém je paní Filová, která dle jeho názoru nezná aktuální situaci.   
Předseda výboru požádal o ukončení příspěvku, aby bylo možné vrátit se k bodu jednání výboru a přistoupilo se k 
hlasování. 
Členové výboru vzali na vědomí aktuální znění Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám 
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Členům Výboru pro národnostní menšiny ZHMP bylo uloženo, aby zaslali připomínky k materiálu uvedenému v 
příloze č. 1 tohoto usnesení v termínu do 21.3.2016 v elektronické podobě tajemnici výboru. 

Usnesení č. U-VN-0007 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
aktuální znění Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení 

přijato, pro:10 proti:0 zdržel:0 

I I .   u k l á d á  
členům Výboru pro národnostní menšiny ZHMP zaslat připomínky k materiálu uvedenému v příloze č. 1 tohoto  
usnesení v termínu do 21.3.2016 v elektronické podobě tajemnici výboru 

přijato, pro:10 proti:0 zdržel:0 

 

9. Informace o plánované návštěvě zástupců Výboru pro národnostní menšiny Karlovarského kraje 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Mgr. Hajná informovala, že díky iniciativě Rady vlády pro národnostní menšiny, která do programu prosincového 
jednání zahrnula prezentaci výborů pro národnostní menšiny jednotlivých krajů, byla navázána spolupráce s 
Výborem ZHMP Karlovarského kraje (předsedou výboru je p. Jiří Holan a tajemníkem p. Pavel Vaculík). Dne 
18.5.2016 je naplánována oficiální návštěva zástupců uvedeného výboru (cca od 10-14h) s tím, že se nejprve 
uskuteční setkání s předsedou Výboru pro národnostní menšiny ZHMP na půdě Magistrátu hl. m. Prahy  a následně 
bude návštěvě představen Dům národnostních menšin o.p.s. a jeho činnost, a to v prostorách uvedené organizace. 
Cílem setkání je výměna zkušeností. Požádala členy výboru, zda by si mohli najít čas a setkat se s kolegy z 
Karlovarského kraje a věnovat se výměně zkušeností v oblasti aktivit národnostních menšin a práci v dané oblasti. 
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Současně informovala, že Karlovarský kraj pořádá pravidelně akci Den národnostních menšin - v letošním roce 
připadá na 10.9.2016. 
Členové výboru vzali na vědomí informace o plánované návštěvě zástupců Výboru pro národnostní menšiny 
Karlovarského kraje a současně byli požádáni o účast na přivítání a následném jednání k výměně zkušeností se 
zástupci Výboru pro národnostní menšiny Karlovarského kraje. 

Usnesení č. U-VN-0008 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informace o plánované návštěvě zástupců Výboru pro národnostní menšiny Karlovarského kraje 

přijato, pro:10 proti:0 zdržel:0 

I I .   ž á d á  
členy Výboru pro národnostní menšiny ZHMP o účast na přivítání a následném jednání k výměně zkušeností se  
zástupci Výboru pro národnostní menšiny Karlovarského kraje 

přijato, pro:10 proti:0 zdržel:0 

10. Dům národnostních menšin o.p.s. - informace o plánovaných aktivitách v roce 2016 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Mgr. Štědroň stručně informoval o plánovaných akcích: 
Svět knihy 2016 - 12. až 15.5.2016, stánek Domu národnostních menšin o.p.s., v letošním roce zapojení do programu 
- téma vzdělávání v jazycích národnostních menšin (část programu zajistí p. Sevda Kovářová - organizace Zaedno), 
Muzejní noc - 11.6.2016, 
Kaleidoskop - 25.6.2016, pořádá MČ Praha 4, jedná se o multikulturní festival. V loňském roce se zapojila vietnamská 
národnostní menšina a ukrajinská. 
Členové výboru vzali na vědomí informace o plánovaných aktivitách Domu národnostních menšin o.p.s. v roce 2016. 

Usnesení č. U-VN-0009 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informace o plánovaných aktivitách Domu národnostních menšin o.p.s. v roce 2016 

přijato, pro:10 proti:0 zdržel:0 

11. Různé 

Ing. Zolotarev, CSc. vznesl dotaz, zda je možné být nápomocni ve věci potvrzení sídla organizací v Domě 
národnostních menšin o.p.s. 
Mgr. Štědroň informoval, že pro některé organizace je již vyřízeno, ale pro některé ne. Logika v pořadí vyřízení není a 
opětovně se spojí s paní Pešákovou z odboru SVM MHMP. 
 
J. Pstružina (zástupce veřejnosti, Buči z.s.) omluvil svého předsedu Š. Kavura ml. a současně zástupce romské 
menšiny ve výboru, který se vzhledem k pracovním povinnostem nemohl jednání zúčastnit (v rámci svého 
zaměstnání se stará o imigranty a žadatele o azyl). Připomenul, že na minulém jednání zaznělo nejmenovaným 
člověkem poměrně velké, až arogantní napadení p. Š. Kavura ml. a jeho volby, protože spolupracuje s p. Š. Kavurem 
ml., pokládá za svou povinnost oznámit, že věc nebyla, tak jak zazněla. Informoval, že došlo k nedorozumění, což dle 
jeho slov sám autor proslovu uznal - neprověřil si všechny okolnosti a také uznal, že volba p. Kavura jako zástupce 
romské menšiny byla legitimní. Dále uvedl, že o tom, na čí straně byla pravda svědčí fakt, že když byl vyzván, aby 
podal své námitky písemně a doložil je hodnověrnými argumenty, k ničemu takovému nedošlo - nic písemně 
nepřišlo. Nebylo toto čím doložit, protože takové argumenty neexistují. Poděkoval a sdělil, že tímto považuje celou 
záležitost za vyřízenou. 
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P. Rusenko informoval a pozval dne 8.4. na akci, kterou připravují  u příležitosti Mezinárodního dne Romů. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ověřil: Ing. Igor Zolotarev, CSc., člen Výboru pro národnostní menšiny ZHMP  
Zapsal: Mgr. Jana Hajná, tajemník Výboru pro národnostní menšiny ZHMP   

PhDr. Lukáš Kaucký 
předseda Výboru pro národnostní 

menšiny ZHMP 
 
 

Ing. Igor Zolotarev, CSc. 
člen Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

 
 

Mgr. Jana Hajná 
tajemník Výboru pro národnostní 

menšiny ZHMP 
 


