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HLAVNÍ  MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro národnostní menšiny ZHMP  

ZÁPIS z 5. jednání 
Výboru pro národnostní menšiny ZHMP konaného dne 12. 11. 2019 v 16:00 hod. 

Zasedací místnost Nová Rada, 1. patro, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 
     

 
Přítomni:  Mgr. Jiří Knitl – předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP, Bc. Tomáš Štampach, Martin 

Arden, PhDr. Petr Balla, Irena Nováková, Jan Bárta, Ján Balog, Mgr. Petr Skala, Ing. Igor 
Zolotarev, CSc., Michal Lašo, PhDr. Magdaléna Rychlíková, Ing. Gordana Rajilić, Ing. Viet Cuong 
Nguyen, Mgr. František Bányai, Mgr. Jana Hajná - tajemnice  

   
Omluveni:  Mgr. Jiří Koubek, Dis. – místopředseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP, Ing. Inga 

Petryčka, MBA, MUDr. Tarek Rashed, Mgr. Natalie Kalajdžievová, Ph.D., Mgr. Olga Mandová 
   

     
Hosté:  Ing. Alice Mezková – zástupkyně ředitele Magistrátu pro sekci služeb občanům, Dana 

Gregorová, Ing. Michal Panocha, PhDr. Renata Weinerová, CSc., Mgr. Jakub Štědroň, PhD., 
Mgr. Radek Novák, RNDr. Milan Pospíšil, PhDr. Andrej Sulitka, CSc., Štěpán Kavur, Ing. Jiří 
Pstružina     

 
Jednání řídil: Mgr. Jiří Knitl, předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP      
 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

2. Schválení programu jednání a zápisu z minulého jednání 

3. Volba ověřovatele zápisu z 5. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

4. Plán činnosti výboru v roce 2020 (harmonogram jednání) 

5. Aktuální informace z jednání Rady vlády pro národnostní menšiny 

6. Aktuální informace k průběhu grantového řízení pro oblast národnostních menšin na rok 2020 

7. Téma podpory sportovních a volnočasových aktivit národnostních menšin 

8. Prezentace připravované podoby webového portálu HMP k oblasti národnostních menšin 

9. Přípravy 19. Setkání národnostních menšin 

10. Dům národnostních menšin o.p.s. – aktuální informace 

11. Prostor pro prezentaci aktualit ze života jednotlivých národnostních menšin - členové Výboru pro 
národnostní menšiny ZHMP za národnostní menšiny (v rozsahu cca 2 minuty / zástupce NM) 

12. Různé 
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K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

Mgr. Jiří Knitl – předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP (dále jen „předseda Výboru“) přivítal 
přítomné a v 16:04 hod. zahájil 5. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP a přistoupil ke 2. bodu 
programu jednání. Výbor byl při zahájení jednání schopen usnášení v počtu 12 přítomných členů. 

2. Schválení programu jednání a zápisu z minulého jednání 

Předkladatel: předseda Výboru  
 
Předseda Výboru seznámil přítomné s programem jednání a následně požádal přítomné, zda mají nějaké 
návrhy ke změně programu. Jelikož tomu tak nebylo, bylo přikročeno k hlasování o navrženém programu 
bez změn. 

Usnesení č. U-VN-0017 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   s c h v al u je  
1.  program 5. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Pro: 12, Proti: 0 
Program jednání byl schválen dle předloženého návrhu 
2.  zápis z předchozího jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Pro: 12, proti: 0 
Zápis z minulého jednání byl schválen bez změn. 

3. Volba ověřovatele zápisu z 5. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru  
Předseda Výboru požádal přítomné, aby bylo přistoupeno k hlasování ve věci ověření zápisu z 5. jednání 
výboru s tím, že navrhl, aby ověřovateli zápisu byli pan Martin Arden a pan Jan Bárta. Nikdo neměl jiný 
návrh a bylo tedy přistoupeno k hlasování. 

Usnesení č. U-VN-0018 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   s c h v al u je  
ověřovatele zápisu z 5. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP: 
Martina Ardena – pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1 (Martin Arden) 
Jana Bártu – pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1 (Jan Bárta) 

4. Plán činnosti výboru v roce 2020 (harmonogram jednání) 

Předkladatel: předseda Výboru  

Předseda Výboru se obrátil na přítomné, zda mají nějaký komentář či připomínky k navrženým termínům 
jednání Výboru na příští rok. Komentáře nikdo neměl a harmonogram jednání Výboru pro národnostní 
menšiny ZHMP na rok 2020 byl se souhlasem vzat na vědomí. 

16:10 příchod I. Nováková – tj. počet přítomných stoupl na 13.  
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Usnesení č. U-VN-0019 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   b e re  s e  s o u h l as em n a v ě d o m í  
plán činnosti výboru v roce 2020 - harmonogram jednání 

   Pro: 13, proti: 0 

5. Aktuální informace z jednání Rady vlády pro národnostní menšiny 

Předkladatel: předseda Výboru  
Předseda Výboru uvedl paní PhDr. Renatu Weinerovou, CSc., z  oddělení kanceláře Rady vlády pro 
záležitosti romské menšiny a sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny a požádal jí o prezentaci 
aktuálních informací z jednání Rady vlády pro národnostní menšiny (dále jen „Rady“). PhDr. Renata 
Weinerová, CSc. poděkovala za slovo a sdělila, že by všechny přítomné ráda informovala o posledním 
zasedání Rady, které se konalo 22. 10. 2019. V současné době je předsedou premiér České republiky 
Andrej Babiš, který nebyl přítomen na jednání Rady. Jednání vedla zmocněnkyně pro lidská práva paní 
prof. JUDr. Helena Válková, CSc., která je místopředsedkyní této Rady. Dále upozornila přítomné, že bližší 
informace je možné najít také na webových stránkách vlády České republiky – www.vlada.cz (Poradní a 
pracovní orgány) a na místě byly promítnuty uvedené stránky. Informovala o složení Rady – v současné 
chvíli má Rada 31 členů z toho více než polovina je tvořena zástupci národnostních menšin. Seznámila 
přítomné s obsahem jednání Rady dle jednotlivých bodů: 
Prvním bodem jednání bylo jmenování nových členů Rady. Nominace nových členů byla dovršena letos 
v létě. Funkční období v Radě je čtyřleté. Dalším bodem jednání byla žádost o rozšíření ochrany 
německého jazyka částí III Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Zmíněnou částí je 
chráněna slovenština a polština a na základě podnětů německých spolků a také podnětů ministrů Rady 
Evropy, které vyzvaly Českou republiku k ochraně němčiny, došla Rada k usnesení, kterým schválila 
založení ad hoc pracovní skupiny k možnosti rozšíření ochrany německého jazyka III. částí Evropské charty 
a zároveň požádala Úřad vlády, aby zajistil vznik právní analýzy možnosti rozšíření ochrany německého 
jazyka. Právnická fakulta UK přislíbila zmíněnou právní analýzu. V prosinci by se měla pracovní skupina pro 
ochranu němčiny sejít společně se zástupci všech resortů a měly by se projednávat další kroky v této věci. 
Dalším důležitým bodem bylo projednávání možnosti zavedení hlášení v polském jazyce na železničních 
nádražích a zastávkách. Tento bod měl plnou podporu od paní zmocněnkyně, která se již na začátku svého 
mandátu vyjádřila, že by chtěla podporovat německé a polské školství.  Co se týká polské menšiny, tak se 
projednávalo hlášení na železničních nádražích a zastávkách v obcích, kde je vyšší zastoupení polské 
národnostní menšiny než je 10 %. V termínu 4. 12. bude probíhat další pracovní skupina, která by měla 
hledat nové podněty k vytvoření většího mediálního prostoru pro národnostní menšiny v ČR. Novým 
statutem, který byl přijat v září 2019 se počet jednání Rady snížil na minimálně 2x ročně (dříve bylo 4x 
ročně). Dalšími body jednání bylo téma činnosti Pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání, 
dále Pracovní skupiny pro řešení situace německých (a dalších) hrobů na hřbitovech v České republice, ale 
i aktuální informace k dotačním programům jednotlivých resortů, kde jsou vyhlašovány programy 
vztahující se k tématu národnostních menšin. Informovala také o schválení Zprávy o situaci národnostních 
menšin v České republice za rok 2018 – všichni členové obdrželi uvedený materiál v tištěné podobě 
formou publikace, kterou vydává Úřad vlády ČR. 
Kompletní zápis z jednání Rady je vždy k dispozici na webových stránkách www.vlada.cz. 

 

16:09 příchod p. Balla – tj. počet přítomných členů stoupl na 14. 

 

Závěrem předseda Výboru poděkoval PhDr. Renatu Weinerovou, CSc . za spolupráci. 
 
 

http://www.vlada.cz/
http://www.vlada.cz/
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Usnesení č. U-VN-0020 
Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   b e re  n a  v ě d o m í  
aktuální informace z jednání Rady vlády pro národnostní menšiny 
Pro: 14, proti: 0 

6. Aktuální informace k průběhu grantového řízení pro oblast národnostních menšin na rok 2020 
Předkladatel: předseda Výboru  
Předseda Výboru předal slovo Mgr. Hajné, aby sdělila členům novinky k průběhu grantovému řízení na rok 
2020. Mgr. Hajná sdělila, že je již po uzávěrce pro podání žádostí a kolegové z oddělení pro národnostní 
menšiny a cizinců MHMP pracují na jejich zpracování. Pro oblast národnostních menšin bylo podáno 93 
projektů, přičemž do programu číslo 1 spadá 85 projektů a do programu č. 2 spadá 7 projektů. V rámci 
víceletého grantového řízení byla podána 1 žádost. Dále uvedla, že počty se mohou trochu měnit s 
ohledem na tom, že paralelně probíhalo grantové řízení pro oblast integrace cizinců a řada projektů je na 
pomezí nebo společně řeší obdobné téma, takže se může stát, že na základě hodnocení externích 
nezávislých hodnotitelů a zvážení komise může dojít k přesunu nějakého projektu do jiného grantového 
programu – tj. z jedné oblasti do druhé. Určitě to však není důvod, aby byl projekt vyřazen, pokud žádající 
subjekt nezařadil svůj projekt ideálně, jak by měl. Pro zajímavost doplnila, že v rámci grantového řízení 
pro integraci cizinců bylo podáno 57 projektů (v programu č. 1 - 52 projektů, v programu č. 2 - 5 projektů). 
Celkově tedy bude grantová komise hodnotit 150 podaných projektů s tím, že v podmínkách grantového 
řízení pro rok 2020 byla nově rozdělena oblast rozpočtová, zvlášť integrace cizinců a zvlášť národnostní 
menšiny. Pro oblast integrace cizinců byl návrh 4 000 000 Kč a na národnostní menšiny návrh 9 000 000 
Kč. V případě národnostních menšin je součástí i částka víceletých grantů schválených v minulých letech. 
Rozpočet hl. m. Prahy je aktuálně před schvalováním, tudíž budeme doufat, že nedojde k nějaké změně, a 
že předpokládaná suma zůstane tak jak je navržena. Pracoviště oddělení národnostních menšin 
zpracovává projekty pro možnost zasedání komise a současně paralelně probíhá hodnocení nezávislých 
externích hodnotitelů u projektů, kde je požadovaná částka 50 000 Kč a výše. Součástí tohoto bodu bylo 
uvedení termínu zasedání grantové komise, který je naplánován na 11. 12. 2019. Předseda Výboru doplnil, 
že zasedání ZHMP, na kterém bude projednáván rozpočet hl. m. Prahy se bude konat 12. 12. 2019 a 
pokud se grantová komise shodne na výsledcích v uvedeném termínu (11. 12. 2019) a ZHMP schválí 
rozpočet, bude možné postoupit v procesu grantového řízení dále. Ovšem výsledky o přidělení či 
nepřidělení grantů se žadatelé dozvědí až na jaře 2020. Závěrem vyzval předseda Výboru přítomné, jestli 
sdělené informace berou na vědomí.  

Usnesení č. U-VN-0021 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   b e re  n a  v ě d o m í  
aktuální informace k průběhu grantového řízení pro oblast národnostních menšin na rok 2020 

    Pro: 14, proti: 0 

 7. Téma podpory sportovních a volnočasových aktivit národnostních menšin 

Předkladatel: předseda Výboru  
Předseda Výboru předal slovo zástupci romské národnostní menšiny Jánovi Balogovi. Pan Ján Balog 
poděkoval za předání slova a poprosil o případné doplnění kolegů ze spolku Buči z.s. kteří byli účastníky 
jednání, s čímž předseda Výboru souhlasil. Pan Balog sdělil, že v jeho pracovní skupině (poznámka: v rámci 
pracovní skupiny se setkávají zástupci pražských romských NNO) existují spolky, které se zabývají 
volnočasovými aktivitami a sportovními aktivitami. Ty však nesplňují kritéria z hlediska definice 
sportovních aktivit v rámci dotačních titulů. Jde o to, že existují neziskové organizace, které mají definici 
ve stanovách jako volnočasové aktivity, podpora různých aktivit dětí a zároveň také pracují a tvoří s nimi 
v oblasti sportu, což nesplňuje kategorie, které jsou v oblasti sportu definovány, a tak se na organizace 
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nedostanou žádné dotace v oblasti podpory sportovních aktivit. Pan Kavur (Buči z.s.) doplnil, že mají 
romské sportovní kluby zaměřené na box, fotbal, hokej a pokud žádají o grant na sportovní aktivity, tak 
nemají šanci na dosažení grantové podpory. Pan Kavur se obrátil s žádostí, zda není možné udělat něco 
pro to, aby byly záležitosti romské menšiny hodnoceny s ohledem na její specifika , aby bylo možné 
dosáhnout na dotace takto zaměřené. Dále pan Kavur doplnil, že co se týká Buči z.s. tak mají také např. 
registrovaný turistický oddíl. Do diskuse vstoupila Mgr. Hajná a upozornila, že pokud má organizace 
nějaké volnočasové aktivity, kde pracuje s dětmi, mládeží jakékoliv národnostní menšiny, tak v grantovém 
řízení HMP není problém, aby byla podána žádost, horší je už ta situace v případě sportovních aktivit. 
Pokud v rámci Buči z.s. je jeden z kroužků turistický, tak zde také nevidí problém, ale ve chvíli, kdy je 
vyloženě organizace sportovního ražení, např. Palaestra, tak můžeme narážet na problém, jelikož 
nesplňuje stanovená kritéria. Ing. Jiří Pstružina (Buči z.s.) uvedl, že musí nesouhlasit s příkladem turistiky, 
jelikož to dle jeho názoru problém je. Například v současné výzvě na MŠMT jsou v prvním kole vyřazeny 
všechny žádosti od všech NNO, kde ve stanovách není uvedeno, že sport je hlavní činností, tedy Buči z.s. 
nemá šanci. Na toto tvrzení reagovala Mgr. Hajná, že se v dané chvíli bavíme o grantovém řízení HMP 
nikoliv o grantovém řízení MŠMT, a to co má MŠMT hl. m. Praha neovlivní.  
O slovo se přihlásil RNDr. Pospíšil a sdělil, že co se týká MHMP a jejich úředníků, tak není problém jednat a 
vysvětlit si, jaká je možnost a co se týče resortů, tak se nachází možnost podat si prostřednictvím zástupce 
menšiny podnět Radě, jelikož Rada se musí zabývat finanční podporou státu ve všech věcech týkající se 
národnostních menšin.  
Ing. Igor Zolotarev, CSc. uvedl, že v průběhu diskuse padají pojmy jako volnočasová činnost. Pokud se 
jedná o „zábavu“, tak to nepatří k věci. Pokud hovoříme o národnostní menšině, tak součástí toho jsou 
záležitosti jako např. udržení kulturních tradic, jazyka a věci pro toto podstatné. Z tohoto důvodu je pro 
podporu stanovení si jednoznačných mantinelů.  
Předseda Výboru poděkoval za poznámku a uvedl, že úkol je jasný - ve spolupráci s Mgr. Hajnou se zjistí, 
jaké jsou možnosti a na dalším jednání Výboru budou tyto možnosti prezentovány. Dále předseda Výboru 
nechal hlasovat o této informaci, kterou poté členové vzali na vědomí.   

Usnesení č. U-VN-0022 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   b e re  n a  v ě d o m í  
informaci člena výboru Jána Baloga k tématu podpory sportovních a volnočasových aktivit  
národnostních menšin s tím, že na následující jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP (leden  
2020) bude podána bližší informace o dotačních titulech HMP v oblasti podpory sportovních  
aktivit a dále volnočasových aktivit. 
Pro: 14, proti: 0 

8. Prezentace připravované podoby webového portálu HMP k oblasti národnostních menšin 

Předkladatel: předseda Výboru  
Předseda Výboru předal slovo RNDr. Pospíšilovi, který se jako externí odborník podílí na přípravě 
webového portálu HMP k oblasti národnostních menšin. Ten představil aktuální stav webového portálu 
(současně prezentace projekcí na obrazovky) a konstatoval, že se dá aktuální podoba považovat za téměř 
hotovou. Poté představil jednotlivé záložky webových stránek a jejich obsah (např. agenda romského 
koordinátora, poradní sbor, informace o Výboru pro národnostní menšiny ZHMP – pozvánky a zápisy, 
stručné informace, uvedení jednotlivých národnostních menšin, grantové řízení, grantová komise, 
dokumenty – legislativní dokumenty, publikace, dokumenty Rady Evropy, tuzemské předpisy, odkaz na 
Dům národnostních menšin o.p.s., kontakty na spolky národnostních menšin, často kladené otázky). Dále 
požádal zástupce národnostních menšin ve Výboru pro národnostní menšiny ZHMP o součinnost týkající 
se aktuálnosti údajů – zejména u přehledu organizací národnostních menšin. Pokud si někdo bude přát, 
aby na stránkách byl uveden jako statutární zástupce, tak bude potřebné, aby podal písemný souhlas o 
zveřejnění osobních údajů v souvislosti s  GDPR. Pokud to nebude chtít nikdo, tak se kolonka statutární 
zástupce odstraní. Přítomní členové byli vyzváni, aby se podíleli na stanovisku (vyjádření za menšinu) 
k podobě webového portálu pro národnostní menšiny s tím, že padl návrh, pokud se menšina ke konci 
roku nevyjádří, počítá se s tím, že s aktuální verzí (pracovní) menšina souhlasí. Hned poté reagoval 
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předseda Výboru, že by spíše preferoval, aby byla dána informace, že národnostní menšina 
nespolupracovala nebo neposkytla informaci a poprosil o sdělení termínu. Na předsedu Výboru vzápětí 
navázal RNDr. Pospíšil a požádal zástupce menšin o dodání stanoviska do konce roku 2019. Současně 
doporučil, aby s technikem bylo domluveno nainstalování počítadla návštěvnosti stránek. Do diskuse se 
zapojil Ing. Zolotarev, CSc. s dotazem, zda je stránka přístupná a následně bylo ze strany Mgr. Hajné 
informováno, že odkaz na stránku zašle členům Výboru pro národnostní menšiny ZHMP mailem pro 
možnost připomínkování. Rovněž na základě dotazu ujistila, že po spuštění stránek bude stále prostor pro 
jejich úpravy, rozvoj apod. 
Pan František Bányai doporučil, aby na webových stránkách byly některé informace řešeny 
prostřednictvím odkazů na příslušné webové stránky (např. NNO) a byla zajištěna aktuálnost informací, 
ale i vyřešen problém s údaji na něž se vztahuje GDPR.  
RNDr. Pospíšil uvedl, že takto by bylo ideální, ale nejde touto formou řešit u všech organizací. 
Pan František Bányai se omluvil z dalšího programu jednání a současně před odchodem pozval členy 
Výboru pro národnostní menšiny ZHMP, aby se v následujícím roce uskutečnilo některé jednání jako 
výjezdní v prostorách Židovské obce v Praze - radnice.  
17:08 odešel z jednání pan František Bányai – tj. počet přítomných členů klesl na 13.  
Závěrem tohoto bodu předseda Výboru upozornil, že webová stránka je zatím neveřejná! Finální podoba 
bude projednána na výboru před spuštěním. 
Poznámka: je nutné, aby s webovou stránkou ve výstavbě všichni členové pracovali jako s interním 
neveřejným materiálem. 
 

Usnesení č. U-VN-0023 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   b e re  n a  v ě d o m í  
prezentaci týkající se připravované podoby webového portálu HMP k oblasti národnostních menšin 

    Pro: 13, proti:0 
 

9. Přípravy 19. Setkání národnostních menšin 

Předkladatel: předseda Výboru  
Předseda Výboru požádal ředitele Domu národnostních menšin o.p.s. (dále jen „DNM“) Mgr. Jakuba 
Štědroně, Ph.D., aby přítomným představil program 19. Setkání národnostních menšin. Mgr. Štědroň, 
Ph.D. poděkoval za slovo a sdělil, že letos při pořádání Setkání národnostních menšin zvolili stejný model 
jako v předešlém ročníku, tedy model spolupráce s Národním muzeem. Zatímco se loňská konference 
týkala všech aspektů života národnostních menšin od roku 1918 – 1938, letošní ročník bude zaměřen na 
období nesvobody, život národnostních menšin v době komunistického režimu v letech 1948 – 1989, kdy 
rok 1989 hraje roli jubilejního výročí. Konference bude mít mezinárodní rozměr, což se projeví také 
úvodním slovem velvyslance SR v České republice J.E. Petera Weisse a velvyslance ČR na Slovensku J.E. 
Tomáše Tuhého. Součástí vystoupení v rámci programu konference bude také úvodní slovo předsedy 
Výboru a Michala Lukeše (generální ředitel Národního muzea). Dále sdělil, že se snažili najít zajímavý mix 
osobností, které mají co říci k tématu a také bylo dbáno na to, aby bylo většinové zastoupení příslušníků 
národnostních menšin, jelikož se jedná o konferenci národnostních menšin. DNM se snaží ve spolupráci 
s Akademií národnostních menšin, z.s. zapojovat do konference i zástupce jednotlivých národnostních 
menšin. Rozjednána jsou další místa pro účast dalších zájemců. Co se týká zajímavých hostů tak by rád 
jmenoval pana Bukovszkého (vládní zplnomocněnec pro národnostní menšiny na Slovensku), dále budou 
součástí programu konference zástupci neziskových organizací, jako např. Post Bellum, které dělá velmi 
záslužnou práci při dokumentaci osudů života národnostních menšin v období nesvobody. Dále jmenoval 
profesora Rychlíka, který se zaměřuje na dějiny národů a národnostních menšin. Součástí třetího bloku by 
mělo být vystoupení doc. JUDr. Petra Pitharta, dr. h. c., který v sobě propojuje filozofa a politika, který byl 
v centru dění v roce 1989. Dále ředitel DNM zmínil, že program bude sestávat z komentované prohlídky 
nově opravené historické budovy Národního muzea (zpřístupněny budou Pantheon, věž, expozice dějin 
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20. století). Do nově opravené historické budovy Národního muzea se účastníci konference dostanou 
průchodem z Nové budovy Národního muzea, kde mají být interaktivní panely, které svou grafickou 
formou zobrazí 20. století v Československu. Rovněž doplnil, že registrace na 19. Setkání národnostních 
menšin je prostřednictvím webových stránek DNM a pokud přítomní mají zájem se zmíněného setkání 
zúčastnit, tak se mohou přihlásit právě tam. Dále vyzval členy Výboru pro národnostní menšiny ZHMP, aby 
osobním příspěvkem přispěli do Sborníku z konference, za což by byl velmi rád.  
Mgr. Novák jej doplnil, že program 19. Setkání NM, který přítomní dostali jako přílohu podkladů pro 
jednání, je pracovní verzí a stále živým materiálem, který je průběžně aktualizovaný. 
Předseda Výboru požádal, aby ředitel DNM pokračoval plynule k dalšímu bodu jednání. 

10. Dům národnostních menšin o. p. s. – aktuální informace 

 
Tabulka č. 1: Aktuální prezentované akce, na kterých se podílí DNM  

Název akce Datum konání akce Místo konání akce 

Výstava - Dějiny zblízka trvání výstavy do 17. 11. 
2019 

DNM, Vocelova 602/3, Praha 2   

Výstava – Ilustrace Jaroslavy Bičovské 19.11. – 2.12.2019 DNM, Vocelova 602/3, Praha 2   

Křest knihy Barbory Zavadilové – Má rusínská 
vyšívanka 

20. 11 2019 od 17:00 hodin DNM, Vocelova 602/3, Praha 2    

Mezinárodní konference historiků k 75. výročí 
Pražského manifestu 

14. - 16. 11. 2019 DNM, Vocelova 602/3, Praha 2   

Divadelní představení spolku Iglice 16. 11. 2019 DNM, Vocelova 602/3, Praha 2   

Sjezd Ukrajinské iniciativy v ČR 30. 11. 2019 DNM, Vocelova 602/3, Praha 2   

Konference o Rusínech  4. 12. 2019 DNM, Vocelova 602/3, Praha 2   

Konference středoškoláků 13. 12. 2019 DNM, Vocelova 602/3, Praha 2   

Výstava – Osudy Němců z Jizerských hor od 10. 12. 2019 DNM, Vocelova 602/3, Praha 2   

 
Mgr. Štědroň doplnil, že Ukrajinská iniciativa slaví 25. výročí od svého založení. Poté předseda Výboru nechal 
hlasovat o aktuálních informacích ze strany DNM, které členové vzali na vědomí. 

Usnesení č. U-VN-0024 a č. U-VN-0025 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   b e re  n a  v ě d o m í  

informace týkající se příprav 19. Setkání národnostních menšin a aktuální informace k činnosti DNM 

Pro: 13, proti:0 
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 11. Prostor pro prezentaci aktualit ze života jednotlivých národnostních menšin – členové Výboru pro 
národnostní menšiny ZHMP za národnostní menšiny (v rozsahu cca 2 minuty / zástupce NM) 

 
Předseda Výboru uvedl, že v rámci tohoto bodu mají členové Výboru zastupující jednotlivé národnostní 
menšiny prostor (cca v rozsahu 2 minut) prezentovat aktuality / zajímavosti / pozvánky na akce:  

 

Tabulka č. 2: Aktuality ze života  národnostních menšin / přehled akcí 

Národnostní 
menšina 

Název akce / realizace Termín Místo konání akce 

maďarská  Literární večer k 75. výročí úmrtí 
básníka M. Radnóti  

Týden před konáním 5. 
Výboru pro NM  

DNM 

 

maďarská  Divadelní představení 
k připomenutí revoluce 1956 

Neuvedeno Neuvedeno 

s lovenská  Výstava - i lustrace knih pro děti  
Hravé obrázky 

do 5. 1. 2020  Muzeum hl. m. Prahy 

s lovenská  Mikuláš dětem  5. 12. 2019 Kostel sv. Michala 

s lovenská  Odhalení kamene zmizelého 15. 11. 2019 před domem č. 9 v Ji lské ulici  

s lovenská  Prezentace knihy – Samet 1989 13. 11. 2019 Náměstí Republiky 3, Praha 1 

s lovenská  Audiovizuální projekt realizovaný 
v rámci 30. výročí l istopadových 

událostí – Příběhy, o kterých 
můžeme mluvit 

14. 11. 2019 Náměstí Republiky 3, Praha 1 

slovenská  Prezentace překladu knihy 
slovenské spisovatelky Eriky 

Jarkovské s názvem Spoutaná 
divočina  

21. 11. 2019 Náměstí Republiky 3, Praha 1 

slovenská  Ceny Matěja Hrebendu 29. 11. 2019 Slovenský dům v Praze 

Soukenická 3, Praha 1 

slovenská  Slavnostní program k 5. výročí 
otevření Slovenského domu v 

Praze 

2. 12. 2019 Slovenský dům v Praze 

Soukenická 3, Praha 1 

 

slovenská  Beseda – Rozhovor s dějinami  3. 12. 2019 Slovenský dům v Praze 

Soukenická 3, Praha 1 

 

slovenská  Konference – L. Mňačko 100 – 
česko -  slovenský - plavec proti 

proudu, Češi a Slováci ve víře 
l istopadu 

11. 12. 2019 Slovenský dům v Praze 

Soukenická 3, Praha 1 

slovenská  Vyhlášení výsledků 15. ročníku 
l iterární soutěže Jana Kollára 

14. 12. 2019 Slovenský dům v Praze 

Soukenická 3, Praha 1 

s lovenská  Tradiční každoroční folklórní 
adventní vystoupení Vánoce s 

Limborou 

8. 12. 2019 Divadlo U Hasičů 
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s lovenská  Neformální setkání s hosty – 
Vánoce s Detvanom 

prosinec  náměstí Republiky 3, Praha 1 

německá  Výstava – Osudy Němců 
z Jizerských hor (4. etapa putovní 

výstavy) 

Současně vydána kniha Osudy 
Němců z Jizerských hor v letech 

1945 - 1948. 

od 10. 12. 2019  DNM, Vocelova 603/3, Praha 2 

německá  Premiéra divadelního představení 
s názvem Vyhnání Gerthy Schnirch   

29. 11. 2019 Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 

Štítného 5, Praha 3 

romská  Výstava k 20. výročí vzniku spolku 
Palaestra – „Palaestra 20“ 

(J. Balog nabídl možnost 
komentované prohlídky) 

8.11.-1.12.2019 Novoměstská radnice 

Karlovo nám. 1/23, 120 00 
Praha 2  

romská  Oficiální položení květin u 
památníku na Národní třídě 

s romskou vlajkou  

(Buči  z.s.) 

17. 11. 2019 Národní třída, Praha 1 

romská  Mikulášská besídka  

(Buči  z.s.) 

4. 12. 2019 Palác Akropolis  

Kubelíkova 1548/27, Praha 3 

polská  Vánoční setkání polského klubu 19. 12. 2019 DNM, Vocelova 603/3, Praha 2 

rusínská  Křest knihy Barbory Zavadilové – 
Má rusínská vyšívanka 

20. 11. 2019 DNM, Vocelova 603/3, Praha 2 

Akademie 
národnostních 

menšin, z.s. 

(prezentováno 
zástupcem za 

ruskou národnostní 
menšinu) 

Kulatý stůl věnovaný 100. výročí 
připojení Československa 

k Podkarpatské Rusi  

4. 12. 2019 DNM, Vocelova 603/3, Praha 2 

řecká  Oslavy svátku  

„NE fašismu“ 

2. 11. 2019 Restaurace Olympos  

srbská  veřejná zkouška srbského 
kulturního spolku Radost  

8. 12. 2019 DNM, Vocelova 603/3, Praha 2 

 

vietnamská  Festival nového lunárního roku a 
staročeského masopustu 

kolem 20. 1. 2019 Spolupráce s  Městskou částí 
Praha-Libuš  

 
I.Nováková v rámci informace za německou národnostní menšinu poděkovala PhDr. Weinerové, CSc. 
v souvislosti s realizací pracovní cesty zmocněnkyně pro lidská práva prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc. k tématu 
obnovy německých hrobů a rovněž v souvislosti s tématem možnosti rozšíření Charty regionálních a 
menšinových jazyk. 
Ing. Viet Cuong Nguyen při své prezentaci navíc zmínil akci organizovanou zástupci vietnamské menšiny, 
v rámci které jsou oceňováni vietnamští žáci z celé ČR (cca 500), kteří měli v loňském školním roce velmi dobré 
školní výsledky. 
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Po prezentaci aktualit za romskou menšinu se z jednání omluvil v 17:35 Ján Balog - tj. počet přítomných členů 
klesl na 12.  
Mgr. Štědroň, Ph.D. ještě v souvislosti s předchozím bodem potvrdil, že práce romských NNO je často 
specifická svým obsahem práce a tudíž často naráží na problém, že se mohou ocitat v jakémsi 
„vzduchoprázdnu“ vzhledem k zařazení z hlediska zaměření. 
Předseda Výboru vyzval přítomné k hlasování k tomuto bodu programu, který všichni členové vzali na vědomí.   

Usnesení č. U-VN-0026 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   b e re  n a  v ě d o m í  
aktuality ze života jednotlivých národnostních menšin prezentované ze strany členů Výboru pro  
národnostní menšiny ZHMP, kteří zastupují jednotlivé národnostní menšiny 
Pro: 12, proti:0 

 

12. Různé 

Předseda Výboru přistoupil k poslednímu bodu jednání a zeptal se, zda někdo z přítomných má něco 
k tomuto bodu. O slovo se přihlásil pan Mgr. Skala, že by rád upozornil na otevřený dopis z 9. 11. 2019 od 
p. Bečeva, bulharského zástupce v Radě vlády pro národnostní menšiny, ve kterém p. Bečev oslovil 
ministra vnitra ČR v souvislosti s tím, že nebyla zaslána reakce ve věci žádosti o pomoc, kterou ministrovi 
jménem Řecka adresoval ministr ochrany občanů p. Chrysochoidis. Otázka pana Skaly zněla, zda se touto 
problematikou bude Výbor pro národnostní menšiny ZHMP v budoucnu zabývat. Předseda Výboru uvedl, 
že tato problematika by měla být řešena na státní úrovni a poprosil o slovo PhDr. Weinerovou, CSc., která 
sdělila, že p. Bečev se již obrátil na jejich pracoviště a dohodli se, že půjde o občanskou iniciativu. Pokud 
chce pan Skala petici podepsat, tak ať kontaktuje přímo p. Bečeva.  

Poznámka: jde o žádost, aby ČR přijala 40 dětí či nezletilých bez doprovodu z celkového počtu více než 
4000 takových osob (některé současné řecké prameny uvádějí až 4800 osob), které jsou v tuto chvíli v 
řeckých azylových zařízeních na ostrovech i na pevnině v nevyhovujících podmínkách a v ohrožení trestnou 
činností. 

Předseda Výboru se dále zeptal přítomných, zda mají k tomuto bodu ještě nějaké náměty, kterým by 
mohli přispět. Nikdo žádné náměty neměl.  

 

Předseda Výboru poděkoval všem přítomným a ukončil v jednání v 17:50 hod. 

   
 
 

     Mgr. Jiří Knitl  
   Předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
 
 
 
 
 
Ověřili: Martin Arden a Jan Bárta  
Zpracovali: Ing. Michal Panocha, specialista národnostních menšin   
 Mgr. Jana Hajná, vedoucí oddělení národnostních menšin a cizinců 
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