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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro národnostní menšiny ZHMP   

ZÁPIS ze 7. jednání 
Výboru pro národnostní menšiny ZHMP konaného dne 13. 5. 2020 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, Mgr. Jiří Koubek, DiS. - místopředseda 

Výboru pro národnostní menšiny ZHMP, Ing. Inga Petryčka, MBA, Martin Arden, PhDr. Petr Balla, Irena 
Nováková, Jan Bárta, Ján Balog, Mgr. Petr Skala, Ing. Igor Zolotarev, CSc., Michal Lašo, PhDr. Magdaléna 
Rychlíková, Mgr. Olga Mandová, František Bányai, Mgr. Jana Hajná - tajemnice   

Omluveni: Bc. Tomáš Štampach, MUDr. Tarek Rashed, Mgr. Natalie Kalajdžievová, Ph. D., Ing. Gordana Rajilić, Ing. 
Viet Cuong Nguyen  

 stálí hosté - Mgr. Jakub Štědroň, Ph.D., Božena Hanzlová Filová 
Hosté:  MgA. Hana Třeštíková - radní HMP, Ing. Alice Mezková – zástupkyně ředitele Magistrátu pro sekci služeb 

občanům, MgA. Jiří Sulženko – ředitel odboru kultury a cestovního ruchu MHMP, Ph.D., Dana Gregorová 
- odd. sekretariátů členů zastupitelstva MHMP, Mgr. Radek Novák – zástupce ředitele Domu 
národnostních menšin o.p.s., Ing. Michal Panocha – specialista národnostních menšin (KUC-MHMP), 
PhDr. Andrej Sulitka, CSc. – externí odborník.  

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 ze 7. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

4. Aktuální informace k průběhu grantového řízení pro oblast národnostních menšin na rok 2020 a příprava 
podkladů pro další období (r. 2021) 

5. Aktualizace Koncepce politiky HMP pro oblast národnostních menšin - informace k podnětům ze strany členů 
Výboru pro národnostní menšiny ZHMP za národnostní menšiny a informace k materiálu Strategie romské 
integrace hl. m. Prahy do roku 2024 

6. Informace k webovému portálu HMP k oblasti národnostních menšin 

7. Dům národnostních menšin o.p.s. - aktuální informace k plánovanému obnovení provozu 

8. Prostor pro prezentaci aktuálních informací ze strany členů Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

9. Různé 
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K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 
 Mgr. Jiří Knitl - předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP (dále jen „předseda Výboru“) zahájil v 16:14 hod. 

jednání, poděkoval přítomným za účast a přivítal radní HMP - MgA. Hanu Třeštíkovou, ředitelku Sekce služeb 
občanům  MHMP - Ing. Alici Mezkovou a nového ředitele odboru kultury a cestovního ruchu MHMP - MgA. Jiřího 
Sulženka, Ph. D., který se v krátkosti členům Výboru představil. Předseda Výboru dále poděkoval vietnamské a 
romské národnostní menšině, které pomáhaly v minulých dnech šít roušky a zajištovat pomůcky chránící před 
koronavirem. Následně přistoupil ke 2. bodu programu jednání.  

 Výbor byl při zahájení jednání schopen usnášení v počtu 13 přítomných členů.  

2. Schválení programu jednání a zápisu z minulého jednání 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
 
Předseda Výboru vyzval přítomné, zda nemají připomínku nebo doplnění k zápisu z minulého jednání. Následně 
požádal přítomné, zda mají nějaké návrhy ke změně programu. Jelikož tomu tak nebylo, bylo přikročeno k hlasování. 
Mezitím v 16:17 hod. dorazil místopředseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP (dále jen „místopředseda 
Výboru“) Mgr. Koubek, DiS. – tj. počet přítomných členů stoupl na 14. 

Usnesení č. U-VN-0033 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
1.  program 7. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Pro: 14, proti: 0 
2.  zápis z 6. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Pro: 14, proti: 0 

3. Volba ověřovatele zápisu ze 7. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
 
Předseda Výboru požádal přítomné, aby bylo přistoupeno k hlasování ve věci ověření zápisu ze 7. jednání Výboru s 
tím, že navrhl, aby ověřovateli zápisu byli Ing. Inga Petryčka, MBA a pan Jan Bárta. Nikdo neměl jiný návrh a bylo 
tedy přistoupeno k hlasování. 

Usnesení č. U-VN-0034 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
    ověřovatele zápisu ze 7. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP: 
    Ing. Inga Petryčka, MBA - pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1 (Ing. Inga Petryčka, MBA) 
   Jan Bárta: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1 (Jan Bárta)  

4. Aktuální informace k průběhu grantového řízení pro oblast národnostních menšin na rok 2020 a příprava 
podkladů pro další období (r. 2021) 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
 
Předseda Výboru předal slovo Mgr. Hajné, která připomenula, že granty v oblasti národnostních menšin HMP pro 
letošní rok byly schváleny ve zrychleném tempu, jak bylo předsedou Výboru a vedením přislíbeno. Rada HMP 
schválila přidělení grantů svým usnesením dne 3. 2. 2020 a Zastupitelstvo HMP dne 13. 2. 2020. Dále informovala, že 
v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru (nouzový stav) v řadě případů došlo také změnám v plánované 
realizace projektů podpořených v rámci grantového řízení pro tento rok. Z tohoto důvodu oddělení národnostních 
menšin a cizinců obesílalo jednotlivé příjemce dotací s žádostí o poskytnutí informací prostřednictvím zaslaného 
dotazníku, s cílem zjistit, zda dochází ke změně v realizaci projektu takového rozsahu, že bude pozměněn účel 
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podpořených projektů či nikoliv. V okamžiku, kdy dojde ke změně účelu projektu, musí být vytvořen dodatek ke 
smlouvě, který by poté schválila Rada nebo Zastupitelstvo HMP (dle toho, kým byla dotace schválena). V případě, že 
se účel zásadně měnit nebude, měli by příjemci individuálně komunikovat s oddělením národnostních menšin a 
cizinců, že muselo operativně dojít k určité změně, která se netýká účelu projektu.  
Následovalo oznámení o poskytnutí dotace ve výši 2 000 000,- Kč na provoz Domu národnostních menšin o.p.s., 
která byla letos poprvé schválena mimo grantové řízení (Výbor byl o materiálu informován již před projednáním). 
Mgr. Hajná ještě zmínila, že organizace ARA ART z.s. podala žádost o navýšení dotace na projekt Oslavy 
Mezinárodního dne Romů, jedná se o víceletou dotaci, kterou projednala Komise Rady HMP pro udělování grantů 
v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců a doporučila žádost podpořit.  
Následně pokračovala ve sdělení informací ke grantovému řízení pro rok 2021, že budou zahájeny přípravy na jeho 
vyhlášení. Z tohoto důvodu požádala, aby členové Výboru zasílali na e-mail jana.hajna@praha.eu případné 
podněty ke grantovému řízení pro oblast národnostních menšin v roce 2021 (jednoleté, víceleté), a to do 
25.5.2020. Posléze požádala, aby podněty byly zaměřené na zacílení programu, jeho obsahu a typu podporovaných 
aktivit. Podněty týkající se formální stránky členové mohou samozřejmě také zasílat, ale nemůže být zaručeno jejich 
zapracování z důvodu, že formální náležitosti je nutné dodržet dle doporučení odboru legislativního a právního 
MHMP.  
Ing. Zolotarev, CSc. poděkoval a vyjádřil pochvalu Magistrátu hl. m. Prahy, že byl první institucí, která zaslala granty a 
cítí z jeho strany podporu národnostních menšin v dosavadní nelehké situaci.   
Mgr. Knitl poděkoval za pochvalu, jelikož bylo úkolem, aby grantový mechanismus byl oproti minulým rokům 
urychlen a tímto způsobem by se mělo postupovat i v grantovém řízení pro rok 2021. Tohoto řízení se týká výzva 
Mgr. Hajné, které mají zástupci zasílat své podněty, jež mohou pomoci životu spolků národnostních menšin. 
Předseda Výboru věří, že nastalá situace neovlivní finance v grantovém řízení pro rok 2021.            
Předseda Výboru uzavřel tento bod a následně členové hlasovali, že byly informace vzaty na vědomí. 

Usnesení č. U-VN-0035 

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 na rok 2020 a přípravě  
podkladů pro další období (r. 2021) 
Pro: 14, proti: 0 

5. Aktualizace Koncepce politiky HMP pro oblast národnostních menšin - informace k podnětům ze strany členů 
Výboru pro národnostní menšiny ZHMP za národnostní menšiny a informace k materiálu Strategie romské 
integrace hl. m. Prahy do roku 2024 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
 
Předseda Výboru uvedl Ing. Panochu, specialistu národnostních menšin MHMP a požádal ho o informace k výzvě 
z minulého jednání, aby zástupci za národnostní menšiny ve Výboru, zaslali své náměty k aktualizaci koncepce.  
Ing. Panocha poděkoval za slovo a sdělil informace k výzvě, která byla součástí minulého jednání, že mu zástupci 
národnostních menšin měli k 29. 2. 2020 zaslat náměty, připomínky, doporučení směřující k aktualizaci Koncepce 
politiky HMP ve vztahu k národnostním menšinám (dále jen „Koncepce“). Informoval, že před uvedeným termínem 
rozeslal zástupcům národnostních menšin e-mail, že mu mají napsat i v případě, že za danou národnostní menšinu 
nemají žádný námět, připomínku či doporučení. Dále upozornil, že veškeré odpovědi zpracoval do přehledu s tím, že 
zpětnou vazbu k aktualizaci Koncepce obdržel od všech zástupců národnostních menšin a současně jim všem 
poděkoval za zaslaná vyjádření. Ing. Panocha pak podotkl, že převážná část podnětů se týkala aktualizací textů 
národnostních menšin. Kromě toho bylo doporučeno např. to, aby se aktualizovaná Koncepce zaměřila na část, která 
se týká rozvoje Domu národnostních menšin o.p.s. (včetně modernizace zařízení, ale i samotné činnosti, fungování 
kanceláří NM apod.). Dále posílení části týkající se priorit v oblasti tématu národnostních menšin. Podněty se však 
dotkly i využití potenciálu akce Setkání národnostních menšin, webového portálu k oblasti národnostních menšin, 
upřesnění informací týkajících se romské menšiny.  
Mgr. Knitl sdělil, že co se týče Koncepce, tak zaslané náměty ze strany zástupců tvoří začátek procesu a že tým Mgr. 
Hajné bude na Koncepci pracovat a v okamžiku, kdy bude vytvořen návrh aktualizované verze, tak bude se zástupci 
národnostních menšin sdílen, aby mohli vznést případné připomínky. Mgr. Knitl upozornil, že se jedná o delší proces, 
který by měl být ukončen koncem roku 2020, tak aby aktivity národnostních menšin byly v roce 2021 podloženy 
Koncepcí na nové období. Současně podotkl, že v roce 2021 se uskuteční nové Sčítání lidu, bytů a domů a s ohledem 
na výsledky bude možné, že materiál pak bude potřebné ještě aktualizovat dle výstupů. Následně předseda Výboru 
poskytl informace k připravovanému dokumentu Strategie romské integrace HMP a uvedl, že je na jeho podnět 
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upřesňována a v blízkých měsících bude předložena zástupcům romské menšiny, aby mohli vznést případné 
připomínky.  
Mgr. Knitl se obrátil na členy Výboru, zda nemají dotaz.  
S podnětem (týkajícím se zmíněného sčítání lidu) se přihlásil Ing. Zolotarev, CSc. a upozornil, že během uplynulých 
sčítání lidu ve vztahu k národnostním menšinám docházelo k nepochopení dat (nepovinná kolonka uvedení 
národnosti), která jsou základem určitého úředního rozhodnutí a proto jeho dotaz byl, zda by se do programu 
nějakého příštího jednání neměl zařadit bod s doporučením podoby formuláře, aby byly přesné.  
Vzápětí reagoval předseda Výboru s tím, že souhlasí, ale že číslo, které má k dispozici Český statistický úřad (dále jen 
„ČSÚ“) díky sčítání lidu ne vždy vypovídá o realitě (např. romská NM, kdy je počet těch, kteří se hlásí k uvedené 
menšině velmi liší od reality a kvalifikovaných odhadů). 
O slovo se přihlásil Mgr. Novák, který vyjádřil obavu, aby položka národnost nepřestala být sledovaná z hlediska 
statistik sčítání obyvatelstva.  
Do diskuze vstoupil J. Balog a sdělil za romskou menšinu, že je zapotřebí někoho, kdo ponese zodpovědnost za 
definici termínu kvalifikovaný odhad, jelikož s určitým odhadem pracuje pouze romský koordinátor a nese za něj 
zodpovědnost a dle něj by zodpovědnost měl nést např. Magistrát hl. m. Prahy.  
Ing. Zolotarev, CSc. souhlasil s vyjádřením J. Baloga k problému definice pojmu kvalifikovaný odhad a připomenul 
postup při zajištění dat kvalifikovaným odhadem ve vztahu k národnostním menšinám v historii (období První 
republiky). Navázal, že statistiky nejenom romské, ale i ostatní byly v minulosti zpochybnitelné a je žádoucí mít 
správné údaje.  
O slovo se dále přihlásila PhDr. Rychlíková a sdělila, že příslušnost k národnosti je subjektivní záležitostí, z čehož 
vyplývá, že kvalifikovaným odhadem se nedocílí přesnost.  
Dále reagoval PhDr. Balla a vyjádřil podporu Ing. Zolotarevovi, CSc., jelikož při minulém sčítání lidu 1/3 nevyplnila 
kolonku, což se bralo jako závazný údaj a tak nastal také pokles v případě Maďarů.  
J. Balog reagoval, že nelze adekvátně zacílit pomoc, kterou lidé potřebují, proto jsou potřebná data, aby Praha 
věděla, kolik lidí ve skutečnosti je (z dané menšiny) a podle toho jim pomohla a vytvářela programy.  
Předseda Výboru uvedl, že se jedná o 2 roviny tohoto bodu / diskuze a tedy:  
 
1) iniciativa (příspěvek k budoucí Koncepci, kde můžou zástupci pojetí národnostní menšiny zdůraznit) 
2) příští nebo následující Výbor - oslovení odborníků z akademické sféry + někoho z Českého statistického úřadu, kdo 
by byl schopen vysvětlit předmět diskuze (Má smysl dělat kvalifikovaný odhad či nikoliv? Má smysl formulovat 
formulář tak, aby z něho bylo zřejmé, že se lidé mohou přihlásit k národnostní menšině?) 
 
Přítomní se shodli, že by bylo ideální, aby 2. rovina byla součástí jednání dalšího Výboru.  

 

Usnesení č. U-VN-0036 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informace k aktualizaci Koncepce politiky HMP pro oblast národnostních menšin (podnětům ze strany členů  
Výboru pro národnostní menšiny ZHMP za národnostní menšiny) a dále informace k materiálu Strategie romské  
integrace hl. m. Prahy do roku 2024 
pro: 14, proti: 0 

6. Informace k webovému portálu HMP k oblasti národnostních menšin 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
 
Předseda Výboru informoval přítomné o nepříjemné věci, že veškerý obsah webových stránek byl vymazán  
(z důvodů technického problému), avšak informace/texty se podařilo navrátit zpět ve spolupráci s dodavatelskou 
firmou.  
Slovo bylo předáno Mgr. Hajné, která sdělila, že vše zásadní k tomuto bodu objasnil předseda Výboru, a že členům 
bude zaslán aktuální odkaz na webové stránky, ale zároveň apelovala na to, aby se odkaz na webové stránky 
nerozesílali dál mezi spolky, jelikož se aktuálně jedná o portál ve výstavbě. Poté připomenula, že o odborné texty se 
stará RNDr. Pospíšil.  O stránku, která se dotýká Magistrátu hl. m. Prahy se stará oddělení národnostních menšin a 
cizinců. Mgr. Hajná dala na vědomí, že se počítá s úpravou (vizuální stránka), která povede k tomu, že webový portál 
bude pro veřejnost zajímavější a čtivější – tj. této stránce se bude věnovat externí kolegyně, která koordinuje web 
k oblasti integrace cizinců. Uvedla, že Dům národnostních menšin o.p.s. přislíbil spolupráci v poskytnutí fotografií 
z akcí národnostních menšin, aby webový portál disponoval fotografiemi z konkrétních akcí. Současně Mgr. Hajná 
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požádala přítomné, aby oddělení národnostních menšin a cizinců byly zaslány nápady na znění domény webového 
portálu  - do 25.5.2020 na mail jana.hajna@praha.eu a zároveň představila návrhy, jak by se případně mohla 
nazývat.  
 
Návrhy znění domény webového portálu:   

• www.prahanarodnostni.eu 
• www.narodnostnimensinypraha.cz 

 
O slovo se přihlásil J. Bárta s dotazem, zda doména je ve vlastnictví Prahy. Na dotaz reagovala Mgr. Hajná, že znění 
domény je potřeba zablokovat IT odborem a je nutné disponovat vypovídajícím návrhem znění domény.  
Předseda Výboru poděkoval za informace k uvedenému bodu a následně členové hlasovali, že byly 
informace vzaty na vědomí. 
 
Usnesení č. U-VN-0037 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
aktuální informace o webovém portálu HMP k oblasti národnostních menšin 
pro: 14, proti:0 

7. Dům národnostních menšin o.p.s. - aktuální informace k plánovanému obnovení provozu 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
 
Předseda Výboru předal slovo zástupci ředitele Domu národnostních menšin o.p.s. Mgr. Novákovi (dále jen 
„zástupce ředitele DNM“). Zástupce ředitele DNM sdělil informaci o karanténě ředitele a oznámil, že prověřil dotaz 
paní Kalajdžievové z minulého jednání k možnosti sdílené zasedací místnosti a potvrdil informaci, že sdílený prostor 
je k dispozici a v rezervačním systému je již místnost zanesena. Dům národnostních menšin o.p.s. přistoupil 
k důkladnému úklidu a přípravě na obnovu činnosti. O této situaci byli koncem dubna prostřednictvím mailu 
informováni zástupci národnostních menšin. Informace byly aktualizovány dle nařízení vlády ČR či doporučení 
Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva kultury nebo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Mgr. Novák 
oznámil, že k 25. 5. 2020 bude obnovena činnost a rezervační systém, který spravuje pan Syrůček je plně funkční. 
Poté Mgr. Novák přešel k bodu organizování akcí, kde vyzval zástupce k součinnosti a obezřetnosti z důvodu 
vydávání požadavků Ministerstvem zdravotnictví, které jsou měněny v čase. Mgr. Novák oznámil, že je připraven 
aktualizovat podmínky pro jednotlivé akce a typizovat je. Zároveň informoval, že je nutné v prostorách objektu nosit 
roušku, dezinfikovat si ruce (dávkovač umístěn ve foyer), dávkovače s dezinfekcí budou umístěny - v galerii, sále, 
kavárně, zasedací místnosti ve 4. patře a knihovně. Posléze požádal o součinnost v dodržování hygienických pravidel, 
jelikož jiná pravidla jsou pro vzdělávací akce pro dospělé a jiná pro vzdělávací akce mimoškolního rázu dětských 
skupin. Byly zrušeny akce: Svět knihy (úplně zrušena) a Muzejní noc - byla přeložena na 10. 10. 2020 (spolupráce 
s Akademií národnostních menšin, z.s.). Knihovna a vzdělávací centrum je zařazena do systému veřejných knihoven a 
její otevření se plánuje na 25. 5. 2020. V uvedené datum se otevře celý objekt. Závěrem Mgr. Novák sdělil, že od 1. 3. 
2020 je knihovna v jeho referátu, a tak vyzval zástupce národnostních menšin, aby se zamysleli nad tím, jak by mohla 
být knihovna více nápomocna a posléze mu dali zpětnou vazbu. 
Předseda Výboru poděkoval za informace k uvedenému bodu a následně členové hlasovali, že byly 
informace vzaty na vědomí. 

Usnesení č. U-VN-0038 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informace k postupnému obnovování provozu Domu národnostních menšin o.p.s 
pro: 14, proti: 0 
 
 
 
 

8. Prostor pro prezentaci aktuálních informací ze strany členů Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

mailto:jana.hajna@praha.eu
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Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
 
Předseda Výboru sdělil, že si je vědom, že většina akcí se nekonala kvůli koronavirové pandemii a tak prezentace 
nebude běžnou formou, ale pokud bude mít někdo ze zástupců chuť nebo potřebu sdělit, co se ve spolcích 
národnostních menšin děje, má prostor k prezentaci.  
Ing. Zolotarev, CSc. sdělil, že se začátkem května uskutečnily pietní akty spojené s koncem 2. světové války.  
Pan F. Bányai sdělil, že nastalá situace spjatá s koronavirovou pandemií byla stresujícím obdobím, jelikož většinu 
jejich služeb tvoří sociální služby, což vedlo k práci ve ztížených podmínkách. Tím, že je vše zavřené, tak je také 
dopad na památky a muzea, které trpí nedostatkem cestovního ruchu z hlediska možné návštěvnosti (velké množství 
návštěvníků je ze zahraničí).  Nicméně 25. 5. se budou otevírat všechny židovské památky spadající pod muzeum a je 
příležitost, aby se občané ČR podívali na památky bez většího množství turistů. Dále položil dotaz na  MgA. Sulženka, 
Ph.D., zda HMP připravuje nějakou marketingovou kampaň na podporu cestovního ruchu v Praze a návštěvu 
tuzemských hostů.  
MgA. Sulženko, Ph.D. sdělil, že ve spolupráci s městskou firmou Prague City Tourism, je připraven program s názvem 
V Praze jako doma, který má za cíl podpořit cestovní ruch v Praze. 
Pan F. Bányai se zeptal, zda je možné dostat nějaké informace ke zmíněnému balíčku  - programu a na koho se 
mohou obrátit.  
MgA. Sulženko, Ph.D. reagoval, že administraci bude mít na starosti Prague City Tourism, a. s., tedy je možné se 
obrátit na ředitele - pana Petra Slepičku (e-mail: director@prague.eu) nebo na sekretariát předsedy představenstva - 
Mgr. Františka Cipra. Balíček by měl být aktivní v červenci a srpnu, až do vyčerpání alokované částky.  
Mgr. Mandová navázala na Ing. Zolotareva, CSc., jelikož se také podíleli na pietních akcích konaných k ukončení 2. 
světové války. Vzpomenula výročí vzniku Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny. Zároveň vyjádřila poděkování 
primátorovi HMP, za účast na vzpomínkové akci a položení věnce k pomníku ROA. Za Akademii národnostních 
menšin, z.s. informovala, že probíhají přípravy na Muzejní noc, vzhledem k již uvedenému, že Svět knihy se ruší, 
vznikla úvaha, že prezentace národnostně menšinových publikací by se mohla odehrát v rámci Muzejní noci. Přivítá 
podněty ze strany zástupců národnostních menšin. 
PhDr. Rychlíková se zeptala, zda turistické rozvolňování počítá s rozvolňováním česko-slovenským. 
Na dotaz reagoval MgA. Sulženko, Ph.D., že může potvrdit, že se s turisty ze Slovenska se počítá. A domnívá se, že 
kromě české domény uvedeného balíčku, byla vytvořena slovenská doména s názvem V Prahe jako doma.  
Dále PhDr. Rychlíková ocenila ředitele Domu národnostních menšin o.p.s. - Mgr. Jakuba Štědroně, Ph.D., který se stal 
dobrovolníkem v Alzheimerově centru a přišel do styku s pacienty, kterým byl diagnostikován CoVid - 19. Poté sdělila 
akce za slovenskou národnostní menšinu: Spolek BONA FIDE - 8., 9., 10. května 2020 -  Slovenská mozaika; Spolek 
BONA FIDE -  konec května 2020 - Cyklus pohádek pro pražské školky; Spolek BONA FIDE - červen/červenec - CD 
Hovorníček; Slovensko - český klub - květen 2020 - výstava z tvorby Josefa Hargaša - Barvy mého života; DOMUS SM 
– 26. 5. 2020 - Podvečer se slovenskou knihou; DOMUS SM - 28. - 30. 5. 2020 - Po stopách Slováků na Vejprtsku; 
DOMUS SM - 9. 6. 2020 - Zvyky a tradice novoosídlených Slováků v českém pohraničí - Muzeum Českého lesa 
Tachov; DOMUS SM -  29. - 30. 6. 2020 - Seminář středoškolských učitelů k přípravě Pražské mezinárodní 
středoškolské konference 2020 - DNM; Společnost přátel Milana Rastislava Štefánika - památka 225. výročí narození 
P. J. Šafárika. 
PhDr. Balla - 15. 2. 2020 se uskutečnil Maďarský ples/ cca 300 hostů, kolem 15. 3. 2020 vzpomínka na revoluci v roce 
1848, letos pouze 4 lidé vzhledem k situaci (jindy cca 150 lidí). 
Mgr. Koubek, DiS. poděkoval vietnamské komunitě. Ženy šily roušky, nabízely občerstvení pro Integrovaný záchranný 
systém.    

9. Různé 

Předseda Výboru předal slovo Martinu Ardenovi, který sdělil, že za Piráty organizují humanitární akce a obrátil se na 
zástupce národnostních menšin s prosbou, zda by pomohli zjistit, kdo patří mezi potřebné k poskytnutí sociální 
pomoci. 
Mgr. Hajná informovala, že je zvykem, že se v tuto dobu zúčastní jednání zástupci velkých festivalů, konkrétně 
Světového romského festivalu Khamoro a Mezinárodního festivalu Praha srdce národů. Tohoto jednání se 
nezúčastnili z důvodu, že se akce tradičně poslední květnový týden nerealizují. Organizátoři však plánují přesun 
termínu a festivaly uskutečnit v 2. pololetí roku 2020. Zástupci těchto velkých festivalů se tedy zúčastní dalšího 
jednání Výboru, kdy budou mít již přesnější informace jakou formu zvolí -  s největší pravděpodobností půjde o 
koncerty s menším počtem návštěvníků a současně k termínu konání (např. Praha srdce národů plánuje konec 
října/začátek listopadu).  
Mgr. Novák se přihlásil o slovo, aby sdělil informace ke kapacitě akcí konaných v Domě národnostních menšin o.p.s. 
Objektu se netýká omezení počtu osob, jelikož akce nad 100 osob se zde vzhledem ke kapacitě nekonají, nicméně 
pokud je kapacita sálu stanovena v průměru na 75 - 80 osob, tak kapacita musí být snižována.   
Mgr. Knitl sdělil, že nezapomněl na anoncované neformální setkání a až se situace zlepší, tak by se uskutečnilo sezení 
pravděpodobně v Domě národnostních menšin o.p.s.  
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PhDr. Rychlíková informovala o návrhu, že by rády s paní Ing. Petryčkou, MBA zapojily některé spolky do aktivit pro 
seniory. K této myšlence se přihlásila také Mgr. Kalajdžievová, Ph.D. a spolek BONA FIDE. 
Mgr. Knitl informoval, že se s Ing. Petryčkou, MBA shodli, že by mohla být připravena akce Den národnostních 
menšin v Praze, která by propojovala seniory, školky a školy. Pouze je zapotřebí více tento záměr konkretizovat, co je 
a není možné.  
O slovo se přihlásila Ing. Petryčka, MBA a vznesla dotaz na MgA. Sulženka, Ph.D., zda by v MHD mohlo být více 
reklam zaměřených na pražské památky a zajímavá místa.  
MgA. Sulženko, Ph.D., že marketing je součástí programu v Praze jako doma, o kterém se zmiňoval.  
 
Nikdo jiný z přítomných již neměl další body do rozpravy k tomuto bodu. 
Mgr. Knitl tedy v 17.35 hod. ukončil jednání a připomenul termín 8. jednání Výboru dne 17. 6. 2020.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Ověřil: Ing. Inga Petryčka, MBA a Jan Bárta 
Zapsal: Mgr. Jana Hajná, tajemník Výboru pro národnostní menšiny ZHMP a Ing. Michal Panocha, specialista 

národnostních menšin 

Mgr. Jiří Knitl 
předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

 
 
 
 
 




