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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro národnostní menšiny ZHMP  

ZÁPIS z 14. jednání 
Výboru pro národnostní menšiny ZHMP konaného dne 7. 11. 2017 v 16:30 hod. 

Radnice Židovské obce v Praze - zasedací místnost ve 3. patře, Maiselova 250/18, Praha 1 
     

 
Přítomni: PhDr. Lukáš Kaucký – předseda výboru, Ing. Vladislava Hujová, Štefan Tišer, PhDr. Petr Balla, 

Irena Nováková, Michal Chrzastowski, Ing. Igor Zolotarev, PhDr. Magdaléna Rychlíková, CSc.,  
Mgr. Olga Mandová, Mgr. Natalie Kalajdžievová, Ph.D., Bc. Štěpán Kavur, Ing. Alexandra 
Chochrunová, Michal Lašo, Ing. Nguyen Viet Cuong, Mgr. František Bányai, Mgr. Jana Hajná – 
tajemník výboru. 

 přizvaní hosté - Mgr. Jakub Štědroň, Ph.D., ředitel Domu národnostních menšin o.p.s. 
Omluveni: Jaroslav Štěpánek, MBA, Mgr. Petr Štěpánek, CSc., Ing. Borislav Rudić, MUDr. Andrej Pekar 
Hosté: viz prezenční listina  
Jednání řídil: PhDr. Lukáš Kaucký, 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 14. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

4. Židovská komunita na území hl. m. Prahy a činnost Židovské obce v Praze - prezentace člena výboru za 
židovskou komunitu 

5. Podněty zástupců ukrajinské národnostní menšiny 

6. Příprava 17. Setkání národnostních menšin 

7. Různé 

 
Jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP dne 7.11.2017 předcházela od 14:30 do 16:20 prohlídka 
synagog Starého Města Pražského (Maiselova, Pinkasova a Staronová) a Starého židovského hřbitova. 
 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

Předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP (dále jen "výbor") PhDr. Lukáš Kaucký přivítal všechny 
přítomné a poděkoval představitelům Židovské obce v Praze za možnost realizovat jednání výboru v 
prostorách Židovské radnice a současně za zajištění prohlídky židovských památek před jednáním výboru. 
Přivítal všechny přítomné a zvláště radního hl. m. Prahy Jana Wolfa, který přišel pozdravit členy výboru. 
Konstatoval, že je přítomno 15 členů z celkového počtu 19, tudíž je výbor schopný se usnášet. 
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2. Schválení programu jednání a zápisu z minulého jednání 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda výboru vyzval přítomné členy výboru, zda souhlasí s předloženým programem jednání. 
Dále bylo rovněž přistoupeno ke schválení zápisu z předchozího jednání výboru. 
 
Usnesení č. U-VN-0044 
Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 
I .   schva lu je  

1.  program 14. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
pro:15 proti:0 zdržel:0 

2.  zápis ze 13. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
pro:15 proti:0 zdržel:0 

3. Volba ověřovatele zápisu ze 14. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda výboru navrhl, aby ověřovatelem zápisu ze 14. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
byla PhDr. Magdaléna Rychlíková. Všichni přítomní členové s návrhem souhlasili. 
Usnesení č. U-VN-0045 
Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 
I .  schva luje  

 ověřovatelem zápisu ze 14. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP PhDr. Magdalénu 
Rychlíkovou 
pro:14 proti:0 zdržel:1 (Dr. Rychlíková) 

4. Židovská komunita na území hl. m. Prahy a činnost Židovské obce v Praze - prezentace člena výboru za 
židovskou komunitu 

Předkladatel: Mgr. František Bányai, člen Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Mgr. František Bányai přednesl prezentaci přibližující život židovské komunity na území ČR a zejména pak 
v rámci Prahy, dále přiblížil činnost Židovské obce v Praze a zodpověděl vznesené dotazy k tématu 
prezentace ze strany členů výboru. 
V 17:25 odešel z jednání pan Š. Tišer. 
 
Usnesení č. U-VN-0046 
Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 
I .   bere na vědomí  

prezentaci člena výboru za židovskou komunitu 
pro:13 proti:0 zdržel:1 (Mgr. František Bányai) 

5. Podněty zástupců ukrajinské národnostní menšiny 

Předkladatel: Mgr. Olga Mandová, člen Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Mgr. Mandová seznámila přítomné s návrhem zástupců ukrajinské národnostní menšiny pojmenovat 
některou z pražských ulic po Vasylu Makuchovi. Představila osobnost V. Makucha přítomným (bližší 
informace obdrželi členové výboru v tištěné podobě před jednáním výboru) – v listopadu 1968 se na 
protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy upálil v Kyjevě – bližší informace jsou 
rovněž na webových stránkách www.janpalach.cz.  
Dr. Milan Pospíšil (tajemník Rady vlády pro národnostní menšiny) doplnil, že byl návrh rovněž projednán na 
Radě vlády pro národnostní menšiny dne 2.11.2017, kde byl podpořen – viz příloha / zápis z jednání Rady 
vlády pro národnostní menšiny. Na základě usnesení z Rady vlády pro národnostní menšiny bude zaslán 
podpůrný dopis v uvedené záležitosti primátorce hl. m. Prahy. 

http://www.janpalach.cz/
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Ing. Hujová vznesla dotaz, zda je jméno V. Makucha spojeno s některou konkrétní MČ (např. díky pobytu 
v některé MČ, jeho návštěvě apod.). Dále se podělila o zkušenosti z MČ Praha 3 (úskalí, na které je možné 
narazit a současně doporučení pro vytipování místa k pojmenování).  
Mgr. Mandová uvedla, že nikoliv a dále pokračovala diskuse členů výboru. 
V 17:30 odešla z jednání Mgr. Natalie Kalajdžievová. 
 
Usnesení č. U-VN-0047 
Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 
I .   doporučuje  

Komisi Rady hl. m. Prahy místopisné, aby zvážila možnost pojmenování ulice, náměstí či parku v Praze  
po Vasylu Makuchovi 

pro:12 proti:0 zdržel:1 (Dr. Balla) 

6. Příprava 17. Setkání národnostních menšin 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda výboru předal slovo Mgr. Štědroňovi, Ph.D., který seznámil přítomné s aktuálním stavem příprav 
akce Setkání národnostních menšin (návrh programu obdrželi členové výboru v tištěné podobě), a to s 
konferencí a kulturně-společenským večerem. Akce se v letošním roce koná 7.12.2017. 
Program konference i společenského večera je stále otevřen pro možné úpravy a doplnění dle námětů 
členů výboru. 
Dr. Pospíšil navrhl, aby byl do programu konference zařazen rovněž příspěvek z oblasti Těšínského Slezska a 
zašle kontakty na vybrané organizace řediteli. 
Dr. Rychlíková rovněž dodá kontakt na možné zařazení příspěvku. 
 
Usnesení č. U-VN-0048 
Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 
I .   bere na vědomí  

informace ředitele Domu národnostních menšin o.p.s. k přípravám 17. Setkání národnostních menšin 
pro:13 proti:0 zdržel:0 

 
7. Různé 

Nikdo z přítomných neměl žádnou další informaci a předseda výboru tedy ukončil jednání. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ověřil: PhDr. Magdaléna Rychlíková, členka Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Zapsal: Mgr. Jana Hajná, tajemník Výboru pro národnostní menšiny ZHMP   
 
Čas jednání: od 16:45 do 17:50 hodin 
 

PhDr. Lukáš Kaucký 
předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

 
 
 
 
 


