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HLAVNÍ  MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro národnostní menšiny ZHMP  

ZÁPIS z 6. jednání 
Výboru pro národnostní menšiny ZHMP konaného dne 15. 1. 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, Bc. Tomáš Štampach, Martin Arden, 

Ing. Inga Petryčka, MBA, Mgr., Ph.D. Natalie Kalajdžievová, Irena Nováková, Jan Bárta, Ján Balog, Mgr. 
Petr Skala, Ing. Igor Zolotarev, CSc., Michal Lašo, PhDr. Magdálena Rychlíková, Mgr. Olga Mandová, Mgr. 
František Bányai, Mgr. Jana Hajná - tajemnice     

Omluveni: Členové - Mgr. Jiří Koubek, Dis. - místopředseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP, MUDr. Tarek 
Rashed, PhDr. Petr Balla, Ing. Gordana Raji l ić, Ing. Viet Cuong Nguyen,  

stálí hosté - Ing. Alice Mezková, Božena Filová, Mgr. Jakub Štědroň, Ph.D.  
Hosté: Dana Gregorová, Ing. Michal Panocha, PhDr. Renata Weinerová, CSc., Mgr. Radek Novák, RNDr. Milan 

Pospíšil , PhDr. Andrej Sulitka, CSc., Štěpán Kavur, Andrea Cergnerová, 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 6. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

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

5. Aktuální informace z oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a 
sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny 

6. Informace k finalizaci webového portálu HMP k oblasti národnostních menšin 

7. Dům národnostních menšin o.p.s. - aktuální informace 

8. Prostor pro prezentaci aktualit ze života jednotlivých národnostních menšin - členové Výboru 
pro národnostní menšiny ZHMP za národnostní menšiny 

9. Různé 
 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 
Mgr. Jiří Knitl - předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP (dále jen „předseda Výboru“) 
přivítal přítomné a v 16:07 hod. zahájil 6. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP (dále jen 
„Výbor“) a přistoupil ke 2. bodu programu jednání.  
Výbor byl při zahájení jednání schopen usnášení v počtu 14 přítomných členů. 
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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.  

Usnesení č. U-VN-0027 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   s c h v al u j e  
1.  program 6. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Pro: 14, proti: 0 
2.  zápis z 5. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Pro: 14, proti: 0 

3. Volba ověřovatele zápisu z 6. 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 z 6. jednání Výboru s tím, že navrhl, aby ověřovateli zápisu byli PhDr. Magdaléna Rychlíková a 
pan Michal  Lašo. Nikdo neměl jiný návrh a bylo tedy přistoupeno k hlasování. 

Usnesení č. U-VN-0028 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   s c h v al u j e  
ověřovatele zápisu z 6. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP: 
PhDr. Magdaléna Rychlíková - pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1 (PhDr. Magdaléna Rychlíková) 
Michal Lašo - pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1 (Michal Lašo)  

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

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda Výboru uvedl, že v loňském roce byl proces schvalování grantů zpožděn díky tomu, že byl 
přechod do nového volebního období. Aktuálně je rychlejší, jak bylo slíbeno a pokud nedojde 
k nějakému zdržení např. z důvodů podnětů ze strany legislativy MHMP, tak je cílem, aby v únoru 
granty byly projednány v Zastupitelstvu HMP (13.2.2020)  - tj.  Radě HMP budou tedy předloženy 
dříve. Předal slovo Mgr. Hajné, která přítomným okomentovala předložené podklady, které k tomuto 
bodu obdrželi v rámci tištěných podkladů:  
Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců 
hodnotila celkem 150 projektů (93 projektů – grantové řízení pro národnostní menšiny, 57 projektů – 
grantové řízení pro oblast integrace cizinců). V oblasti podpory aktivit národnostních menšin grantová 
komise hodnotila celkem 92 projektů v rámci jednoletého financování a 1 projekt v rámci víceletého 
financování s tím, že na svém jednání dne 11. 12. 2019 navrhla rozdělení finanční částky v celkové 
výši 4.198.500,- Kč na podporu projektů v oblasti národnostních menšin takto: 
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Typ programu Počet 
podaných 
projektů 

Počet 
podpořených 

projektů 

Navržená finanční 
částka v Kč 

celkem 
1. Program - Prezentace 
národnostních kultur v hl. m. Praze -  
kulturní, společenská a osvětová činnost 
národnostních menšin 

85 78 3.639.000,- Kč 

2. Program - Publikační činnost 
související se vztahem národnostních 
menšin k hl. m. Praze 

7 6 559.500,- Kč 

3. Kontinuální víceletá činnost v oblasti 
prezentace kultury národnostních 
menšin v hl. m. Praze 

1 0 0 

Celkem 93 84 4.198.500,- Kč 

 
 Dále připomenula podpořené víceleté projekty, kterým byl grant schválen v r. 2018 a 2019, kdy se 

jedná v souhrnu o částku 4.620.000 Kč. Tj. celkový objem finančních prostředků na podporu projektů 
podaných v rámci GŘ pro oblast národnostních menšin na rok 2020 a víceletých projektů schválených 
v předchozím období činí 8.818.500 Kč.  

 Současně členové obdrželi přehled projektů, které následně postupují ke schvalování do ZHMP 
(projekty s návrhem podpory nad 200 tis. Kč a pro MČ) – viz neveřejná příloha vzhledem k tomu, že 
materiál ještě nebyl projednán v RHMP. 

Ing. Zolotarev, CSc. vznesl dotaz, zda částka, která vychází v průměru na jeden projekt je dostačující. 
Mgr. Hajná uvedla, že projekty jsou rozdílné svými aktivitami a nelze je tedy zcela srovnávat na 
stejnou úroveň výše podpory. 
Dr. Pospíšil upozornil, že by bylo dobré se vyvarovat průměrování částky, co se týká srovnání, které 
právě provádí i v rámci vyhodnocování programů grantového řízení, tak se jedná o malé rozdíly. 
Ing. Zolotarev, CSc. se dále vyjádřil, že se domnívá, že i průměrná hodnota poskytnuté dotace na 
projekt o něčem vypovídá. 
Předseda Výboru na závěr uvedl, že ve vyhodnocování bude pracováno i s informací o průměrné 
částce, která vychází na projekty. 

Usnesení č. U-VN-0029 

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 
Pro:14, proti: 0 

I I .   d o p o ru č u j e  
1. rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé programy v rámci grantového řízení pro 

oblast národnostních menšin dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení 
Pro:14, proti: 0 

2.  předložit návrh na přidělení grantů pro jednotlivé programy dle schváleného návrhu k 
projednání Radě a Zastupitelstvu HMP 

 Pro:14, proti: 0 
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5. Aktuální informace z oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu 
Rady vlády pro národnostní menšiny 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
 
Předseda Výboru uvedl paní PhDr. Renatu Weinerovou, CSc., z oddělení kanceláře Rady vlády pro 
záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny a současně ji požádal 
o prezentaci aktuálních informací. PhDr. Renata Weinerová, CSc. poděkovala za slovo a sdělila, že 
v termínu 6. 2. 2020 bude zasedat Rada vlády pro národnostní menšiny. Dále informovala, že 
v prosinci roku 2019 byly rozeslány dopisy zástupcům národnostních menšin, kteří jsou členy Rady 
vlády pro národnostní menšiny, s žádostí o zaslání podkladů do Zprávy o situaci národnostních 
menšin v roce 2019. Cílem je získání reflexe a podkladů za jednotlivé národnostní menšiny (na 
základě zpracování odpovědí na otázky, které přiblíží, co se za rok 2019 událo v životě příslušné 
národnostní menšiny  - problémy, pořádání akcí apod.). Termín pro odevzdání podkladů je do 15. 2. 
2020. Dále upozornila členy Výboru zastupující národnostní menšiny, že pokud mají nějakou 
informaci či podnět, které by rádi zařadili do Zprávy o situaci národnostních menšin v roce 2019, tak 
ať se obrátí přímo na své zástupce v Radě vlády pro národnostní menšiny, prostřednictvím nichž jsou 
podklady zajišťovány.  
 
Předseda Výboru poděkoval PhDr. Renatě Weinerové, CSc. za spolupráci a přednesené aktuální 
informace. 

Usnesení č. U-VN-0030 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

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

6. Informace k finalizaci webového portálu HMP k oblasti národnostních menšin 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
 
Předseda Výboru předal slovo RNDr. Pospíšilovi, který se jako externí odborník podílí na přípravě 
webového portálu HMP k oblasti národnostních menšin. Ten poděkoval za slovo a zároveň  
poděkoval zástupcům německé, slovenské a srbské menšiny za zaslané připomínky k textům o jejich 
menšině uvedených na připravovaných webových stránkách. Poté členům Výboru sdělil, že na stránky 
přidal odkazy na výbory národnostních menšin jednotlivých krajů a statutárních měst. Dále vyzval 
členy Výboru, že pokud chtějí nějaké kontakty na spolky, které dosud na webových stránkách nejsou, 
tak ať mu je zašlou k doplnění. Dále sdělil, že neví v jakém stádiu je počítadlo návštěvnosti stránek, na 
což vzápětí reagovala Mgr. Hajná, že o požadavku na počítadlo byla informována firma, která zajišťuje 
grafiku webu a bude určitě zahrnuto. Předseda Výboru požádal o spolupráci při kontrole obsahu 
(textů, ale i kontaktů), ať pak HMP v okamžiku oficiálního spuštění stránek nečelí stížnostem jiných 
kolegů národnostních menšin a ať mají stránky očekávaný informační charakter. O slovo se přihlásil 
PhDr. Andrej Sulitka, CSc., který vznesl dotaz směrovaný na zástupce národnostních menšin, jestli by 
u jmen členů Výboru (zástupců národnostních menšin) nemělo být uvedené jakou konkrétní 
národnostní menšinu zastupují. Na dotaz reagovala Mgr. Hajná, že ověří, zda existuje veřejné 
usnesení, které by obsahovalo informaci, jakou menšinu členové Výboru zastupují, jelikož si nebyla 
jistá, zda s ohledem na GDPR nebyla tato skutečnost jen v neveřejné části. Dále doplnila, že pokud 
takové usnesení existuje, tak budou údaje uvedeny, jelikož je shledává za důležité. Pokud však takové 
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usnesení není, tak by zástupci národnostních menšin (členové Výboru) museli na jednání Výboru 
schválit, že tyto údaje poskytnou pro účely webových stránek.  
Poznámka: po prověření bylo zjištěno, že ve veřejné podobě usnesení, kterým byli jmenováni členové 
výboru, je anonymizován údaj, kterou národnostní menšinu zastupují. 
 
Poté předseda Výboru nechal hlasovat o informacích k finalizaci webového portálu HMP, které 
členové vzali na vědomí.  
 

Usnesení č. U-VN-0031 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   b e re  n a  v ě d o m í  
informace k finalizaci webového portálu HMP k oblasti národnostních menšin 
Pro: 14, proti: 0 
 

7. Dům národnostních menšin o.p.s. - aktuální informace 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
 
Předseda Výboru požádal zástupce Domu národnostních menšin o.p.s. (dále jen „DNM“) Mgr. Radka 
Nováka (zastupoval ředitele Mgr. Jakuba Štědroně, Ph.D. - omluven ze zdravotních důvodů), aby 
přítomným sdělil aktuální informace z DNM. Mgr. Novák poděkoval za slovo a sdělil informaci týkající 
se schůzky s Mgr. Olgou Mandovou k přípravě dvou akcí společně s Akademií národnostních menšin 
z.s., které se uskuteční v první polovině roku 2020 - prezentace na veletrhu Svět knihy a Muzejní noc. 
Muzejní noc se uskuteční sice až v červnu, ale je potřeba mít do poloviny/max. konce dubna 
připravený program. V případě Světa knihy DNM uvítá publikace a noviny / časopisy národnostních 
menšin stejně jako tomu bylo každý rok. Služby na stáncích budou standardní. Oproti minulým letům 
jsou však novinky v programovém uchopení Muzejní noci - program bude střídmější, ale o to účinnější 
- prezentace nebudou probíhat paralelně jako dříve, ale pouze v hlavním sále. Mgr. Novák zakončil 
bod informací, že v polovině dubna je termín pro aktivní prezentaci programu Muzejní noci všemi 
dostupnými informačními kanály i ze strany organizátorů akce.  
 
Předseda Výboru poděkoval za informace k uvedenému bodu a následně členové hlasovali, že byly 
informace vzaty na vědomí.  

Usnesení č. U-VN-0032 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   b e re  n a  v ě d o m í  
informace k činnosti Domu národnostních menšin o.p.s. (včetně plánovaných akcí) 
Pro: 14, proti: 0  

8. Prostor pro prezentaci aktualit ze života jednotlivých národnostních menšin - členové Výboru pro 
národnostní menšiny ZHMP za národnostní menšiny 
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: 
 
Dále předseda Výboru uvedl, že jelikož není na jednání přítomen zástupce vietnamské národnostní 
menšiny, tak by rád na základě jeho žádosti informoval o jejich akci s názvem Oslava asijského 
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lunárního roku, která se bude konat v Praze-Libuši v sobotu 18.2. (všichni přítomní obdrželi tištěnou 
pozvánku). 
 

Národnostní 
menšina 

Název akce/realizace Termín Místo konání akce 

židovská 
Připomenutí obětí 

holocaustu (Mezinárodní den 
památky obětí holocaustu) 

27. 1. 2020 
Různé akce k připomenutí  
např. v Senátu Parlamentu 

České republiky  

ukrajinská 
 
 

Vzpomenula tradiční oslavy 
vánočních svátků, příchod 

nového roku 
14. 1. 2020 

DNM 
 Vocelova 603/3, Praha 2 

Malanka - tradiční ukrajinský 
ples  15. 2. 2020 

Kulturní zařízení Domovina, 
Na Maninách 1525/32a 

Praha 7  

Literární pásmo ve spojitosti 
s Tarasem Ševčenkem, ale 

celkově také novinky v 
ukrajinské literatuře 

březen 2020  Neuvedeno 

slovenská 

  

Pietní shromáždění k 168.  
výročí úmrtí Jána Kollára  24. 1. 2020 v 15 h Olšanské hřbitovy, Praha 3 

Zádušní mše k uctění 
památky slovenských vojáků, 

kteří zahynuli při návratu 
z misí v Kosovu  

20. 1. 2020 v 17 h  Kostel sv. Jana 
Nepomuckého, Hradčany  

Výtvarná výstava - Návrat k 
slovanským koreňom autorky 

B. Prešinskej 
do 21.1.2020 

Slovenský institut Hybernská 
1, Praha 1 

Kurz čeština pro Slováky 16. - 31. 1. 2020 
Slovenský dům v Praze 
Soukenická 3, Praha 1 

Večer primeraných depresií 
(komponovaný program) 23.1.2020 v 19 h  

Slovenský dům v Praze 
Soukenická 3, Praha 1 

Loutkové divadlo - pod 
názvem Slovenské pohádky 

31. 1. 2020  

Slovenská mozaika  
2 krát do měsíce 
pravidelná relace  

Vysílání rozhlasu – „BONA 
FIDE pre Rádio ZET 

pripravuje“ 

řecká  

Koledování dětí v řeckých 
restauracích a obchodech  neuvedeno neuvedeno 

Proběhlo výroční zasedání 
Řecké obce 

neuvedeno neuvedeno 

Účast na akci Trifon Zarezan 15.2.2020  

ruská 

  

Běžná činnost - přípravy 
časopisů, různé publikační 

aktivity apod. 
průběžně  
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Akce spojené s oslavami  jara konec března, 
začátek dubna 2020 

neuvedeno 

Knižní veletrh Svět knihy květen 2020 Výstaviště Praha 

Muzejní noc červen 2020 
DNM 

Vocelova 603/3, Praha 2 

rusínská 

 

Debata o Rusínech  
(v rámci cyklu O svobodě a 

menšinách – spolupráce s Čl. 
v tísni a DNM) 

15. 1. 2020 v 19 h 
Rock Café 

Praha 1 

Juliánský ples  
(pořádá Karpatoruské 

krajanské centrum) 
18. 1. 2020 

Kulturní centrum 
Novodvorská, Praha 4 

romská 

NNO čekají na výstupy podpory grantových řízení. 
Na národní úrovni příprava památníku v Letech – diskuze k památníku, vzdělávací 
centrum k romskému holokaustu. 

polská  

Polský karneval  20. 2. 2020 DNM, Vocelova 603/3, 
Praha 2 

Akce k výročí 210 let od 
narození Frederika Chopina 

(koncerty) 
15. a 16. 1. 2020 

Obecní dům – Smetanova 
síň, Praha 1 

německá  

 

10.1. ukončena výstava  
Osudy Němců 

z Jizerských hor (4. etapa 
putovní výstavy) 

od 10. 12. - 10. 1. 
2020 

DNM, Vocelova 603/3, 
Praha 2 

Vernisáž - Mladí malují 
Evropu 16. 1. 2020 v 18 h Goethe Institut, Praha 1 

Shromáždění Němců 
v Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku – novoroční setkání u 
příležitosti vernisáže 

16. 1. 2020 Goethe Institut, Praha 1 

Spolek Němců a přátel 
německé kultury v ČR - 

pravidelná měsíční setkání 
průběžně 

DNM  
Vocelova 603/3, Praha 2 

bulharská Trifon Zarezan  15.2.2020 Malostranská beseda,  
Praha 1 

 

Dále v rámci tohoto bodu pokračovala zástupkyně bulharské národnostní menšiny Mgr. Natalie 
Kalajdžievová, Ph.D. nikoliv vůči programu národnostních menšin, ale podnětu k projednání. Podnět 
byl směřován k DNM, zda by v prostorách DNM nemohla být zřízena sdílená kancelář, kterou by 
mohly využívat také spolky, které v DNM nesídlí (např. kancelář za recepcí). Kancelář by sloužila pro 
jednání spolků menšin a její zřízení by dávalo smysl v okamžiku stanovení přijatelné ceny. Předseda 
Výboru reagoval na podnět, že ho společně se zástupci DNM tato myšlenka v minulosti také napadla 
a předal slovo Mgr. Novákovi. Pan Novák sdělil, že je k dispozici místnost č. 105 za recepcí DNM, kde 
je také PC (proběhne kontrola funkčnosti) i rychlovarná konvice. Místnost je již využívána ke kurzům a 
zahrnuta do rezervačního systému. To znamená, že kromě kurzů lze místnost využít i k účelům 
jednání spolků národnostních menšin v rámci rezervací. Dále uvedl, že v ceníku momentálně není 
uvedena cena pro např. půlhodinové jednání, ale cena na půl den, která je stanovena na 200 Kč, 
s tím, že pokud by tato cena byla pro menšiny vysoká v případě, že chtějí místnost využít pouze na 



 

TED 8.3.2.5 Strana 8 
 

kratší čas  - 30 minut, 1-2 hodiny (tj. méně než celé dopoledne, jak je nyní stanovena sazba), tak nižší 
částku zástupci DNM zváží a přednesou Správní radě DNM návrh na úpravu ceníku. 

Předseda Výboru se zeptal, jestli ke zmíněnému bodu jednání nechtějí přispět nějakou informací  také 
političtí nominanti ve Výboru. Nikdo se o slovo nepřihlásil a tak Mgr. Knitl přistoupil k hlasování.      

 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I.  bere na vědomí  

aktuality ze života jednotlivých národnostních menšin prezentované ze strany členů Výboru pro 
národnostní menšiny ZHMP, kteří zastupují jednotlivé národnostní menšiny 

Pro: 14, proti: 0 

 

9. Různé 

Předseda Výboru předal slovo Mgr. Hajné, která sdělila, že bude zapotřebí aktualizovat Koncepci 
HMP ve vztahu k národnostním menšinám na další období (2021 – 2024). Proto požádala zástupce 
národnostních menšin, aby zasílali na e-mail  Ing. Michalu Panochovi (michal.panocha@praha.eu) 
své náměty, připomínky, doporučení směřující k aktualizaci. Termín pro zaslání podnětů je do 
konce února (29.2.2020). Požádala o zaslání námětů, které se zaměří na 3 roviny: 

První rovina – podněty týkající se celkově materiálu a jeho struktury (např. požadavky na úpravy 
struktury, kapitol, rozšíření či redukci nějaké části, doplnění např. o některé přílohy apod.). 

Druhá rovina – žádost o spolupráci při aktualizaci textů týkajících se národnostních menšin, včetně 
kontaktů na organizace národnostních menšin s tím, aby byl zachován obdobný rozsah jako 
v aktuální koncepci a texty tak byly opět svým rozsahem srovnatelné u všem menšin. 

Třetí rovina – náměty týkající se jednotlivých priorit  (doporučení ke stávajícím - úprava nebo 
rozšíření textu nebo naopak odstranění některé stávající, možnosti stanovení dalších nových 
priorit pro další koncepci a tedy i období).  

Mgr. Hajná ještě uvedla, aby zástupci národnostní menšiny zaslali e-mail panu Panochovi i 
v případě, že stávající text koncepce se jim zamlouvá a není potřeba z jejich pohledu (a tedy za 
národnostní menšinu, kterou zastupují ve Výboru) na ní nic měnit.  

Náměty samozřejmě mohou zasílat i členové Výboru, kteří nezastupují národnostní menšiny. 

Předseda Výboru navázal na Mgr. Hajnou a vyzval zástupce národnostních menšin, aby se na 
přípravě Koncepce důsledně podíleli a dodrželi stanovený termín pro zaslání e-mailu.  

  

Do bodu různé byl zařazený úkol z minulého jednání, kdy bylo přislíbeno zjištění informací, jaké 
jsou možnosti podpory sportovních a volnočasových aktivit národnostních menšin v dalších 
dotačních titulech HMP. Mgr. Hajná uvedla, že se bude opakovat v tom, co nastínila již na minulém 
jednání - každé grantové pracoviště má svou oblast, která je v rámci vyhlašovaného programu 
prioritní a ten kdo podává žádost, tak musí být v souladu se schválenými podmínkami a 
vyhlašovanými programy (zejména obsahové zaměření projektů, způsobilost žadatelů). Dále 
podotkla, že je zásadní, co mají organizace uvedené ve stanovách jako předmět činnosti, aby byla 
splněna podmínka způsobilosti žadatele daného programu. Bylo také doporučeno využít možnosti 
konzultací na jednotlivých grantových pracovištích MHMP, což podpořil i Mgr. Knitl, který je 
konzultacím také nakloněn. O slovo se přihlásil pan Balog, že ví o důležitosti, co stanovy uvádí a 
proto bude zmíněnou informaci vedoucí k řešení problému distribuovat mezi romskou menšinu. 
Ještě vznesl dotaz, v jakém stavu je romská strategie, zda se bude přijímat popřípadě kdy. Na 
dotaz reagovala Mgr. Hajná, že paní Hanzlová Filová - romská koordinátorka nyní zapracovává 

mailto:michal.panocha@praha.eu
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určité části a až bude hotová, tak bude strategie odeslána předsedovi Výboru, aby si ji prostudoval 
a připomínkoval ji a poté bude předložena Výboru k projednání a prezentována romskou 
koordinátorkou (pokud se to podaří, tak na dalším jednání), teprve následně bude dále 
postoupena k procesu schválení. J. Balog reagoval s připomenutím, že s poslední verzí materiálu se 
ještě neseznámil (finalizovanou). 
Předseda Výboru potvrdil uvedený postup s tím, že materiál nebude předložen bez toho, aniž by 
se s ním seznámil a souhlasil zástupce romské menšiny ve Výboru. J. Balog souhlasil s tím, že 
s materiálem také seznámí svou Pracovní skupinu romské národnostní menšiny Praha (zástupci  
NNO). 

Pan Balog ještě upozornil, že dostal pozvánku na romskou akci připravovanou na MHMP a varoval, 
aby se neopakovala stejná situace jako v roce loňském, kdy byla realizována konference na MHMP 
romskou mimopražskou organizací (v  prostorách radnice) a organizace žádala o podporu přímo 
primátora. Akce se účastnilo velmi málo osob a není z jeho pohledu dobré, aby tímto způsobem 
přes samostatné lídry byla podporována jakákoliv akce. Mgr. Hajná uvedla, že aktuálně o žádné 
akci nemá informaci a neví tedy, o co nového se jedná a bylo předáno slovo panu Ardenovi, zda by 
k této záležitosti neměl nějaké bližší informace. Ten uvedl, že celá věc se k němu dostala, až když 
akce byla realizovaná (tj. jedná se o předchozí akci). Pan Balog reagoval, že právě proto na tento 
stav upozorňuje, že toto jednání popírá koncepční činnost Výboru a rád by aby se neopakovala. 
Vidí, že situace se bohužel opakuje a upozornil, že proto je potřebné komunikovat ze strany 
politiků, aby k tomu nedocházelo a Výbor měl význam. Mgr. Knitl ubezpečil, že tuto situaci 
projednají v rámci koalice s panem primátorem ve smyslu, aby byly individuální žádosti o nějaký 
typ podpory v oblasti národnostních menšin konzultovány. Pokud je nově zmiňovaná akce 
v procesu, tak ji zastaví – požádal D. Gregorovu o spolupráci a zjištění stavu uvedené věci.  

 

O slovo se přihlásila Ing. Inga Petryčka, MBA, dočetla v článku, že novorozenci, kteří se narodí 1. 1., 
tak dostanou určitý dar (finanční částku) od HMP. Pokud se však jedná o novorozence, jehož i 
jeden z rodičů pochází z jiného státu, nemá nárok na dar. Zeptala se tedy, jestli by na dar nemohli 
tito novorozenci dosáhnout také – alespoň ti, kteří mají 1 rodiče českého občana. Mgr. Knitl 
reagoval, že o této situaci slyšel také, ale důležitým faktorem pro udělení je získání trvalého 
pobytu na území Prahy a to je v uvedené záležitosti podstatné  -tj. ne občanství státní. Z pražského 
rozpočtu pro občany Prahy – tj. klíč k tomuto obdarovávání. V každém případě bude toto ověřeno, 
zda souhlasí skutečnost s tím, co uvedl. 

K bodu různé ještě přispěli Ing. Jiří Pstružina a Štěpán Kavur (zástupci spolku Buči, z.s.), že zahájili 
projekt ve spolupráci s potravinovou bankou – potravinová pomoc a každé pondělí probíhá vaření 
pro potřebné sociálně slabé rodiny, a to ze surovin poskytnutých potravinovou bankou.  

Do bodu různé ještě přispěl pan Arden, že se na něj obrátili čeští krajané ze zahraničí, že by chtěli 
spolupracovat s Prahou na festivalu s tím, že by přijeli čeští krajané ze zahraničí.  

Nikdo jiný z přítomných již neměl další body do rozpravy k tomuto bodu.  

Mgr. Knitl tedy v 17.25 hod. ukončil jednání a připomenul termín 7. jednání Výboru dne 18.3.2020.    

 

 

Mgr. Jiří Knitl 
předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

 
 
Ověřil: PhDr. Magdalena Rychlíková a p. Michal Lašo 
Zpracovali: Mgr. Jana Hajná, tajemník Výboru pro národnostní menšiny ZHMP  a Ing. Michal Panocha, 

specialista národnostních menšin 




