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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro národnostní menšiny ZHMP   

ZÁPIS z 10. jednání 

Výboru pro národnostní menšiny ZHMP konaného dne 8.3.2017 od 16 hod. 

3. patro, místnost 349, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

   
  

 
Přítomni: PhDr. Lukáš Kaucký – předseda výboru, Štefan Tišer, PhDr. Petr Balla, Ing. Igor Zolotarev, CSc., 

Ing. Alexandra Chochrunová, PhDr. Magdaléna Rychlíková, Mgr. Olga Mandová, Mgr. František 
Bányai, Ing. Nguyen Viet Cuong, Mgr. Jana Hajná – tajemník výboru. 

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

 přizvaný host - Mgr. Jakub Štědroň, Ph.D. ředitel Domu národnostních menšin o.p.s., MUDr. 
Mária Miňová, Asociace Limbora, z.s., Michal Miko – Slovo 21, z.s. 

Nepřítomni:  Michal Lašo, Mgr. Ing. Borislav Rudić 
Hosté: viz prezenční listina 
Jednání řídil: PhDr. Lukáš Kaucký, předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP      
 
Úvod 
Předseda výboru přivítal všechny přítomné členy, hosty i zástupce z řad veřejnosti. Konstatoval, že je přítomno 
pouze 9 členů Výboru pro národnostní menšiny ZHMP (dále jen „výboru“) z celkového počtu 19, tudíž výbor 
není schopný se usnášet. Na základě této skutečnosti uvedl, že se tedy nejedná o řádné jednání výboru, 
jelikož výbor nemůže hlasovat o usneseních k jednotlivým bodům programu.  
 
V rámci programu jednání tedy byly na základě výše uvedeného zařazeny následující body: 

BOD MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ PŘIZVANÍ 
1. Dům národnostních menšin o.p.s. - 

aktuální informace (včetně plánovaných 
aktivit v r. 2017) 

předseda Výboru pro 
národnostní menšiny 
ZHMP 

Mgr. Jakub Štědroň, Ph.D. - 
ředitel Domu národnostních 
menšin o.p.s. 

2. Informace o výzkumu Etnologického 
ústavu AV ČR, v.v.i. - "Viditelní a 
neviditelní Vietnamci v České republice" 

předseda Výboru pro 
národnostní menšiny 
ZHMP 

PhDr. Stanislav Brouček, CSc. - 
Etnologický ústav AVČR, v.v.i. 

3. Rusínská národnostní menšina na území hl. 
m. Prahy - prezentace členky výboru za 
rusínskou národnostní menšinu 

Ing. Alexandra 
Chochrunová, člen 
Výboru pro 
národnostní menšiny 
ZHMP 

 

4. Informace k přípravám významných 
festivalů v oblasti národnostních menšin 
(Světový romský festival Khamoro 2017 a 
Mezinárodní folklorní festival Praha srdce 
národů 2017) 

předseda Výboru pro 
národnostní menšiny 
ZHMP 

MUDr. Mária Miňová - 
Asociace Limbora, z.s., Michal 
Miko – Slovo 21, z.s. 

5. Různé   
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K jednotlivým bodům programu: 
 
1. Dům národnostních menšin o.p.s. - aktuální informace (včetně plánovaných aktivit v r. 2017) 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda výboru požádal Mgr. Štědroně, Ph.D. aby informoval přítomné k uvedenému bodu. 
Mgr. Jakub Štědroň, Ph.D. (ředitel Domu národnostních menšin o.p.s.) informoval o připravovaných akcích, 
které se konají v nejbližších měsících v Domě národnostních menšin o.p.s. (dále jen „DNM“) – podrobný 
program je k dispozici na webových stránkách DNM. 
12.3. koncert ukrajinské skupiny Tarase Ševčenka, dále se koná ULPAN - oslava židovského svátku Purim 
16.3. vernisáž výstavy polské národnostní menšiny 
25.3. maďarská velikonoční dílna 
26.3. Libanonský klub v České republice – promítání filmu Caramel – Sukkar banat 
1.-3.4. výstava české a ázerbajdžánské animace (vliv české animátorské školy) 
9.4. Velikonoce národnostních menšin – spolupráce s MČ Praha  4 
11.-14.5. Svět knihy 
10.6. Muzejní noc a stejný den spolupráce na akci MČ Praha 4 - Kaleidoskop 
Dále informoval o přípravě akcí k oslavám 10. výročí zahájení činnosti organizace – např. připravována 
výstava o historii vzniku i samotném objektu. 
Připravuje se také aktualizace webu, zohlední se také propojení s webem HMP k oblasti národnostních  
menšin, který je v tvorbě. Dále informoval o organizačních záležitostech – Programová rada DNM o.p.s.  
(dále jen „PR DNM“) se naposledy sešla v říjnu 2016. 
Předseda výboru otevřel diskusi k tomuto bodu. 
Bc. Rajčinec (člen Dozorčí rady DNM ) vystoupil k otázce statutu DNM jako několikaletý člen Dozorčí rady 
DNM (dále jen „DR DNM“). V letošním roce končí některým členům Správní a DR DNM funkční období. 
Nyní je připraven nový Statut DNM a „Návštěvní řád“ – bylo projednáváno jak s DR DNM, legislativním a 
právním odborem MHMP i širším okruhem. Jedná se o zcela standardní statut o.p.s., který bude 
schvalován. Dále se zaměřil na PR DNM – byla historicky starší, vzpomenul její funkci jako poradního 
orgánu než vznikl výbor.  
Aktuálně by dle názoru DR DNM neměla být PR DNM zapracována do Statutu DNM, měla by být 
ponechána jako poradní orgán ředitele DNM nebo SR DNM. Otázkou je spíše, v jakém složení a pod jakým 
názvem bude pracovat. Tento názor je podpořen také vyjádřením odboru legislativního a právního MHMP, 
který je k dispozici. 
Tj. PR DNM by měla být poradním/doporučujícím orgánem ředitele – dle názoru DR DNM by se mělo 
jednat o zástupce národnostních menšin sídlících v DNM a měla by se zabývat chodem DNM. Ošetřena by 
měla být vnitřním předpisem schválených a zpracovaných SR DNM a ředitelem DNM. 
Mgr. Mandová uvedla, že na základě uvedených nových  skutečností svolá jako místopředsedkyně PR DNM 
(aktuálně není ve funkci předseda PR DNM) jednání na čtvrtek 23.3.2017. Sama je nakloněna názoru, který 
zazněl. Důležité, aby mezi sebou organizace sídlící v DNM komunikovaly.  
Mgr. Štědroně, Ph.D. zdůraznil potřebu existence pravidelných schůzek se zástupci v DNM sídlících 
organizací, na kterých by se mohli řešit operativní problémy související s chodem DNM či plánovat a 
koordinovat společné akce. Není podstatné ukotvení orgánu, ale řešení potřebných záležitostí. Cítí od října 
absenci této poradní platformy.  
Předseda výboru připomněl, že již na minulých jednáních byla vyřčena myšlenka, aby PR DNM byla 
překlopena spíše do tělesa poradního tělesa ředitele DNM a sám se těmto snahám nebrání. Poděkoval za 
diskusní příspěvky a bude informovat radního HMP Jana Wolfa, aby s ředitelem DNM věnoval tomuto 
tématu zvýšenou pozornost. Pokud bude pan radní potřebovat stanovisko výboru, pak bude poskytnuto. 
 

2. Informace o výzkumu Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. - "Viditelní a neviditelní Vietnamci v České 
republice" 
PhDr. Stanislav Brouček, CSc. - Etnologický ústav AVČR, v.v.i. informoval přítomné o základních údajích k  
výzkumu Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. - "Viditelní a neviditelní Vietnamci v České republice". Bližší  
informace jsou k dispozici ve stejnojmenné publikaci, která je aktuálně pouze v anglickém jazyce.  
Zodpověděl dotazy přítomných k danému tématu. 
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Ing. Zolotarev, CSc. upozornil na další možná zajímavá témata ve vztahu k vietnamské menšině – např. co  
přineslo Vietnamcům přijetí mezi národnostní menšiny.  
Dr. Rychlíková vznesla dotaz na statistické údaje počtu Vietnamců.  
Dr. Brouček, CSc. uvedl údaje dostupných statistik. Ing. Nguyen Viet Cuong uvedl aktuální počty 
vietnamské národnostní menšiny. Narůstá počet Vietnamců s českým občanstvím i s ohledem na možnost 
dvojího občanství. 
Mgr. Štědroň, Ph.D. uvedl, že by bylo zajímavé prezentovat takovéto publikace na konferenci v rámci 
Setkání národnostních menšin. 

 
3. Rusínská národnostní menšina na území hl. m. Prahy - prezentace členky výboru za rusínskou 

národnostní menšinu 
Předkladatel: Ing. Alexandra Chochrunová, členka Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Ing. Chochrunová přednesla prezentaci o historii, životě a kultuře rusínské národnostní menšiny na území 
ČR - zejména pak v Praze (spolková činnost, významné osobnosti)  - viz příloha zápisu a zodpověděla 
vznesené dotazy k tématu prezentace. 
Ing. Zolotarev, CSc. ocenil prezentaci. Vzpomenul historické skutečnosti týkající se Rusínů – konkrétně r. 
1945. Dr. Rychlíková – doporučila k tématu historie knihu Dějiny Ukrajiny – nakladatelství Lidové noviny. 
Ing. Chochrunová upřesnila, že v prezentaci se záměrně vyhnula historii ve větší míře, jelikož by toto téma 
vydalo na další velkou přednášku. 
 

4. Informace k přípravám významných festivalů v oblasti národnostních menšin (Světový romský festival 
Khamoro 2017 a Mezinárodní folklorní festival Praha srdce národů 2017) 
MUDr. Miňová seznámila přítomné s letošním ročníkem Mezinárodního folklorního festivalu Praha srdce 
národů 2017 – plánovaný program. Současně členy výboru i přítomné pozvala na festival, zvláště pak na 
galakoncert dne 28.5.2017 od 19h – Divadlo na Vinohradech, na který předala tištěnou pozvánku.  
Poděkovala HMP za podporu, MČ Praha 1, zaměstnancům MHMP (zajištění zázemí pro účinkující, 
administrativu). Poskytla fotodokumentaci z předchozích let k nahlédnutí.  
Pan Pstružina (veřejnost, Buči z.s.) vznesl dotaz, zda byla uzavřena dramaturgie letošního ročníku a pokud 
ano, kdo se účastní za romské soubory. 
Dr. Miňová – dramaturgie je z 85 % uzavřena, nyní se dolaďuje a konečná podoba bude dle přidělení 
finančních prostředků a na základě toho rozhodne programová rada.  
Pan Kavur (veřejnost, Buči z.s.) poděkoval za prostor poskytnutý souboru jejich organizace na  
předchozím ročníku festivalu a požádal, že by v rámci festivalu mělo být zařazeno vystoupení romského 
souboru z Prahy. 
Dr. Miňová (host-Asociace Limbora, z.s.)-  organizátoři se musí řídit také kvalitou a nemůže zaručit 
každoroční účast pražského souboru. V minulosti byly pražské soubory, české, slovenské, zahraniční – 
nelze udělat festival jako lokální, tím by byla diskriminující pro další soubory. Organizátoři se snaží 
prostřídat účinkující soubory. 
Michal Miko (host-Slovo 21, z.s.) omluvil ředitelku organizace z pracovních důvodů. Informoval přítomné o 
plánovaných aktivitách v rámci letošního ročníku Světového  romského festivalu Khamoro (workshopy, 
koncerty – např. tradiční hudba a gypsy jazz, prezentace romské literatury, promítání filmu a diskuse, 
výstavy, konference – inkluzivní vzdělávání, defilé v centru Prahy, prezentace projektu Romarchiv, dětský 
den Khamoro, fotbalový turnaj amatérských romských týmů, závěrečný galakoncert  v SaSaZu, program 
pro děti z dětských domovů atd.). Festival se koná ve dnech 28.5. do 3.6.2017. Záštitu nad festivalem 
převzala primátorka HMP a ministr kultury ČR. 
Poděkoval za podporu HMP a pozval všechny přítomné na festival. 
Pan Kavur (veřejnost, Buči z.s.) vznesl dotaz, zda budou v letošním roce k dispozici zdarma vstupenky pro 
sociálně slabé klienty, aby se mohli zúčastnit festivalu. Uvedl, že v loňském roce žádala organizace Buči, 
z.s.ve Slovu 21, z.s. o lístky za stejným účelem, ale nebylo vyhověno.  Klienti ze sociálně slabých rodin 
nemají finanční prostředky na vstupenky a nemají šanci dostat se na koncerty. Požádal, zda je pro různá 
sdružení možné uvolnit volné vstupenky při dotaci 2 mil. Kč se domnívá, že by bylo možné vstupenky 
uvolnit.  
M. Miko (host-Slovo 21, z.s.) uvedl, že organizace má za tímto účelem vstupenky v hodnotě 50,- Kč, a to  
na základě písemné žádosti (např. mailem), která je podána přímo v organizaci Slovo 21, z.s. (v časovém  
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předstihu, ne těsně před akcí).  Připomenul, že dotace pokrývají realizaci – pronájmy, vystupující atd. Je 
možné nahlédnout do výroční zprávy, kde je vše transparentně uvedeno. 
K názoru p. Kavura se důrazně připojil rovněž p. Rusenko (veřejnost, Romská demokratická strana).  
Následovala další diskuse k možnosti volného vstupného, kterou uzavřel předseda výboru a doporučil, aby 
se tato záležitost řešila s ředitelkou organizace jako organizátorem. 

  
 
5. Různé 

Dr. Rychlíková informovala krátce o slavnostním programu a setkání představitelů ČR a SR ve Slovenském  
domě v Praze a tlumočila poděkování těm, kteří se zúčastnili. 
Pan Kavur (veřejnost, Buči z.s.) požádal o možnost setkání s předsedou výboru, Ing. Škrakem a ředitelem  
DNM k tématu kanceláří romské menšiny v DNM. Uvedl, že nehovoří za organizaci Buči z.s., která prostory  
má, ale za další romské organizace, které se na něj obrací a chtějí prostory v DNM.  
Předseda výboru uvedl, že tuto žádost bude tlumočit  radnímu J. Wolfovi, který má v gesci národnostní 
menšiny a bude určitě lepším mediátorem v této záležitosti. 
M. Miko (host-Slovo  21, z.s.) uvedl, že v DNM jsou v rámci kanceláří romské menšiny organizace  
RomPraha, z.s. a Ara Art, z.s. tudíž není jasné, proč je tato záležitost stále řešena.  
 
Předseda výboru poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:  
Mgr. Jana Hajná, tajemník Výboru pro národnostní menšiny ZHMP   
 
 
 
 
 
Čas jednání: od 16:10 – 18:05 hodin 

PhDr. Lukáš Kaucký 
předseda Výboru pro národnostní menšiny 

ZHMP 
 
 
 
 
 


