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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro národnostní menšiny ZHMP  

ZÁPIS z 16. jednání 
Výboru pro národnostní menšiny ZHMP konaného dne 16. 4. 2018 v 16:00 hod. 

Zasedací místnost č. 349 / 3. patro, MHMP - Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 
     

 
Přítomni: PhDr. Lukáš Kaucký – předseda výboru, Štefan Tišer, Mgr. Ing. Borislav Rudić, Irena Nováková, 

Ing. Igor Zolotarev, CSc., Mgr. Olga Mandová, Ing. Alexandra Chochrunová, Mgr. František 
Bányai, Ing. Nguyen Viet Cuong, Mgr. Jana Hajná – tajemník výboru 
přizvaní hosté – MUDr. Mária Miňová, pan Michal Miko 

Omluveni: Jaroslav Štěpánek, MBA, Mgr. Petr Štěpánek, CSc.,  Ing. Vladislava Hujová, Bc. Štěpán Kavur, 
MUDr. Andrej Pekar, Michal Chrzastowski, PhDr. Magdaléna Rychlíková, CSc., Mgr. Natalie 
Kalajdžievová, Ph.D.,  

 hosté – Jan Wolf, radní hl. m. Prahy, Mgr. Jakub Štědroň, Ph.D., ředitel Domu národnostních 
menšin o.p.s., RNDr. Milan Pospíšil, tajemník Rady vlády pro národnostní menšiny 

Nepřítomni: PhDr. Petr Balla, Michal Lašo 
Hosté: PhDr. Andrej Sulitka, CSc. (stálý host) a dále viz prezenční listina    
 
Jednání řídil: PhDr. Lukáš Kaucký, předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP      
 

Program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

2. Aktuální informace k průběhu grantového řízení pro oblast národnostních menšin - r. 2018 

3. Informace k přípravám významných festivalů v oblasti národnostních menšin (Mezinárodní folklorní 
festival Praha srdce národů 2018 a Světový romský festival Khamoro 2018)  

4. Srbská národnostní menšina na území hl. m. Prahy - prezentace člena výboru za srbskou národnostní 
menšinu  

5. Akademie národnostních menšin,  z.s. - spolupráce s Domem národnostních menšin o.p.s. 

8. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

Předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP (dále jen "výbor") PhDr. Lukáš Kaucký přivítal všechny 
přítomné. Konstatoval, že výbor není schopný usnášení v počtu 8 přítomných členů z 19 a zahájil v 16.15 
hodin jednání výboru. 
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2. Aktuální informace k průběhu grantového řízení pro oblast národnostních menšin - r. 2018 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Mgr. Hajná informovala, že materiál k projednání přidělení/nepřidělení grantů v rámci grantového řízení 
pro oblast národnostních menšin (stejně tak i integrace cizinců) je zařazen na jednání Rady HMP dne 
17.4.2018 s tím, že granty s návrhem na přidělení dotace 200 tis. Kč a výše a pro MČ postupuje dále k 
projednání Zastupitelstvem HMP. Připomenula informace z předchozího jednání výboru, kde byl návrh 
projednán výborem (projekty, které schvaluje Zastupitelstvo HMP a současně celkové přehledy). 

3. Informace k přípravám významných festivalů v oblasti národnostních menšin (Mezinárodní folklorní festival 
Praha srdce národů 2018 a Světový romský festival Khamoro 2018)  

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda výboru předal slovo MUDr. Miňové, která pozvala přítomné na 20. ročník Mezinárodního festivalu 
národů, národnostních menšin a etnik Praha srdce národů. Festival se v letošním roce koná od 24.5. do 
27.5. Galaprogram bude v sobotu 26.5. od 19h v Divadle na Vinohradech (členové výboru obdrželi čestné 
vstupenky). Program bude v letošním roce probíhat také v různých částech Prahy. Např. na Staroměstském 
náměstí proběhne program Roztančené náměstí, kde bude realizována i taneční škola. V letošním roce je 
očekáváno 600 účinkujících z celého světa. 
 
Vzhledem k tomu, že dosud nebyl přítomen pan Michal Miko z organizace Slovo 21. z.s., byl bod č. 3 
přerušen a přistoupeno k dalšímu bodu programu jednání – prezentaci člena výboru za srbskou 
národnostní menšinu (viz níže). V průběhu prezentace v rámci bodu č. 4 přišel v 16:29 h pan Michal Miko a 
přednesl informace k přípravám 20. ročníku Světového romského festivalu Khamoro 2018. Podrobně 
informoval o programu letošního ročníku, který se koná od 27.5. do 2.6.2018 - kompletní program obdrželi 
členové výboru v tištěné podobě přímo na jednání výboru (viz příloha zápisu). Rovněž pozval přítomné na 
festival a současně informoval, že všichni členové výboru mají k dispozici 2 volné vstupenky. Současně 
požádal Mgr. Hajnou, zda by organizaci Slovo 21, z.s. poskytla seznam členů výboru a grantové komise pro 
možnost zaslání pozvánky. Závěrečný galakoncert festivalu se koná v sobotu 2.6.2018 od 20:00 h v 
prostorách SaSaZu. 

4. Srbská národnostní menšina na území hl. m. Prahy - prezentace člena výboru za srbskou národnostní 
menšinu  

Předkladatel: Mgr. Ing. Borislav Rudić, člen Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Mgr. Ing. Borislav Rudić přednesl informace o srbské národnostní menšině na území ČR, zejména pak v 
Praze. 
V 16:29 h - příchod pana Michala Miko (host – viz výše). 
V 16:33 h - příchod paní Ireny Novákové (členky výboru za německou národnostní menšinu) - celkový počet 
přítomných členů výboru stoupl na 9, výbor i nadále nebyl schopen usnášení. 

5. Akademie národnostních menšin, z.s. - spolupráce s Domem národnostních menšin o.p.s. 

Předkladatel: Mgr. Olga Mandová, člen Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda výboru předal slovo Mgr. Mandové, která informovala o organizaci Akademie národnostních 
menšin, z.s. (dále jen "Akademie"), která vznikla v lednu 2018 s cílem vzájemné spolupráce zástupců 
národnostních menšin, a to zejména těch, kteří vyvíjí činnost v Domě národnostních menšin o.p.s. (dále jen 
"DNM"). Cílem je společná příprava a realizace výchovně-vzdělávacích akcí apod. Aktuální témata, která 
Akademie ve spolupráci s DNM řeší, je příprava prezentace na stánku DNM na veletrhu Svět knihy 2018 (10. 
- 13.5.). Informovala rovněž o organizační stránce odvozu materiálu na veletrh. Dále příprava na akci 
Muzejní noc, kde je opět DNM aktivně zapojen - předala v tištěné podobě informace k organizačnímu 
zajištění akce (pracovní verzi) - viz příloha a současně o uvedených záležitostech informovala přítomné.  
V rámci Muzejní noci budou využity veškeré prostory DNM a programy by měly probíhat tak, aby 
nedocházelo k vzájemnému rušení (zejména hudební produkce navzájem). Program by měl také reagovat 
na oslavy 100. výročí republiky. 
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6. Různé 

MUDr. Miňová upozornila na vystoupení českých a slovenských souborů na piazzettě Národního divadla v 
květnu 2018 jako další akci k připomenutí výročí vzniku republiky. 
Mgr. Hajná požádala členy výboru, zda mohou zaslat případné náměty k úpravám grantového řízení pro 
oblast národnostních menšin na následující rok (např. úpravy programů, formální náležitosti), vzhledem k 
tomu, že by měly být aktualizované podmínky pro následující rok předloženy ideálně na dalším jednání 
výboru. Návrhy je možné zaslat na e-mail: jana.hajna@praha.eu (pokud možno do 11.5.2018, aby je bylo 
možné zapracovat). Aktuální podmínky obdrželi členové výboru v tištěné podobě pro možnost připomenutí 
obsahové stránky a jsou rovněž přílohou zápisu. 
Předseda výboru ukončil v 17:10 h jednání výboru, poděkoval všem přítomným a připomenul, že následující 
jednání výboru je naplánováno na 4.6.2018 od 16 h. 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 
 
Zapsal: Mgr. Jana Hajná, tajemník Výboru pro národnostní menšiny ZHMP   
 
 
Přílohy:   

1. Program festivalu Khamoro. 
2. Návrh na organizaci akcí Muzejní noci 9. června 2018 – pracovní verze. 
3. Aktuální podmínky GŘ pro oblast národnostních menšin 

PhDr. Lukáš Kaucký 
předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

 
 
 
 
 


