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HLAVNÍ  MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro národnostní menšiny ZHMP  

ZÁPIS z 4. jednání 
Výboru pro národnostní menšiny ZHMP konaného dne 10. 9. 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, Mgr. Jiří Koubek, Dis. – 

místopředseda Výboru pro národnostní menšiny, Martin Arden, Bc. Tomáš Štampach, Ing. Inga 
Petryčka, MBA, Mgr. Natalie Kalajdžievová Ph.D., Irena Nováková, Jan Bárta, Ján Balog, Mgr. 
Petr Skala, Ing. Igor Zolotarev, CSc., PhDr. Magdaléna Rychlíková, Ing. Gordana Rajilić, Mgr. 
Jana Hajná - tajemnice  

   
Omluveni:  MUDr. Tarek Rashed, PhDr. Petr Balla, Michal Lašo, Mgr. Olga Mandová, Ing. Viet Cuong 

Nguyen, Mgr. František Bányai    

   
Hosté:  Bc. Gabriela Hošková (IKEM), Mgr. Markéta Šenkýřová (IKEM), Dana Gregorová, Božena Filová, 

PhDr. Renata Weinerová, CSc., Mgr. Jakub Štědroň, Ph.D., Mgr. Radek Novák, RNDr. Milan 
Pospíšil. Dále viz prezenční listina.     

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 4. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

4. Téma nedostatku dárců krvetvorných buněk ve vztahu k národnostním menšinám 

5. Informace k vyhlášení grantového řízení pro oblast národnostních menšin na rok 2020 

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

7. Informace k záměru vyhodnocování grantového programu zaměřeného na oblast národnostních menšin 

8. Přípravy 19. Setkání národnostních menšin 

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

10. 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) 

11. Různé 
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K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

Mgr. Jiří Knitl – předseda Výboru pro národnostní menšiny (dále jen „předseda Výboru“) přivítal všechny 
přítomné, zejména pak hosty z IKEMu a v 16:14 zahájil 4. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP (dále 
jen „Výboru“) tohoto volebního období. Výbor byl v počtu 11 členů Výboru schopen usnášení (počet uveden v 
čase zahájení). Současně omluvil z jednání paní radní Hanu Třeštíkovou, která se z pracovních důvodů nemohla 
zúčastnit. 

2. Schválení programu jednání a zápisu z minulého jednání 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
 
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-0015 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   s c h v al u je  
1.  program 4. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Pro: 11, Proti: 0 
Program jednání byl schválen dle předloženého návrhu 
2.  zápis z předchozího jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Pro: 11, proti: 0 
Zápis z minulého jednání byl schválen bez změn. 

3. Volba ověřovatele zápisu z 3. 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 4. jednání 
Výboru s tím, že navrhl, aby ověřovateli zápisu byli Ing. Igor Zolotarev, CSc., a pan Bc. Tomáš Štampach. 
Nikdo neměl jiný návrh a bylo tedy přistoupeno k hlasování. 
 

Usnesení č. U-VN-0016 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   s c h v al u je  
ověřovatele zápisu ze 4. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP: 
Ing. Igora Zolotareva, CSc.  - pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1 (Ing. Zolotarev, CSc.) 
Bc. Tomáše Štampacha - pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1 (Bc. Štampach)  

4. Téma nedostatku dárců krvetvorných buněk ve vztahu k národnostním menšinám 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
 
Předseda uvedl návštěvu z IKEMu, která již prezentovala informace na Komisi RHMP pro oblast integrace 
cizinců, a proto dostala také prostor na jednání Výboru. Předal slovo paní Bc. Gabriele Hoškové z IKEMu, 
jejíž stěžejní prací je nábor dárců kostní dřeně mezi českými občany a národnostními menšinami. Členům 
Výboru byla představena celkové problematika týkající se dárcovství kostní dřeně (statistiky, zajímavosti, 
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HLA systém, oslovení menšin v ČR, spolupráce se spolkem Medviet, způsoby odběru krvetvorných buněk, 
nábor dárců mezi menšinami, podmínky vstupu do registru, vstupní vyšetření, práva dárců). Bc. Hošková 
předala slovo tiskové mluvčí IKEMu paní Mgr. Markétě Šenkýřové, která členy Výboru seznámila 
s problematikou orgánového dárcovství. Mgr. Šenkýřová požádala členy o kontaktování menšin žijících 
v České republice pro možnost jejich zapojení do dárcovství kostní dřeně. Mluvčí IKEMu dále požádala o 
pomoc s překladem brožury „Dar života“ do jazyka menšin žijících v ČR. Předseda Výboru vyzval ředitele 
Domu národnostních menšin o.p.s. (dále jen „DNM“), aby zmíněné žádosti byly reflektovány z pozice 
DNM, kde jsou jednotliví zástupci národnostních menšin.  

16:19 příchod Ing. Rajilić a odchod p. Bárty – tj. počet přítomných členů zůstal 11. 

Uvedené informace vzali členové Výboru na vědomí. 

5. Informace k vyhlášení grantového řízení pro oblast národnostních menšin na rok 2020 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
 
Předseda Výboru zmínil, že „Program v oblasti podpory aktivit národnostních menšin“ byl schválen RHMP 
s trochu posunutým termínem, avšak nic by nemělo bránit tomu, aby byl dodržen plánovaný 
harmonogram a grantová komise se sešla do konce roku s tím, že v únoru nejpozději březnu by žadatelé 
měli vědět finální rozhodnutí o přidělení grantu (dotace). Dále zmínil, že žádosti o grant lze podávat 
v termínu od 30. 9. - 11. 10. 2019. Poté bylo předáno slovo Mgr. Hajné, která poděkovala zástupci 
organizace Viet Up , Medviet, který se i přes zdravotní indispozici zástupce za vietnamskou národnostní 
menšinu pana Ing. Nguyena, zúčastnil jednání Výboru a mohl si tak vyslechnout předchozí bod jednání za 
vietnamskou menšinu. Navíc organizace Medviet s IKEM již spolupracuje. Dále věnovala grantovému 
řízení pro oblast národnostních menšin na rok 2020. Upozornila na zásadní změny, že podmínky 
grantového řízení nejsou ve dvou materiálech pro oblast národnostních menšin, jelikož odbor legislativní 
a právní MHMP doporučil sjednocení těchto podmínek jednoletého a víceletého grantového řízení do 
jednoho dokumentu. Další formálnější změna se týká bodu G Programu, kde se nachází kritéria pro 
hodnocení žádostí, kde jsou úpravy na základě doporučení odboru legislativního a právního MHMP – nyní 
je více strukturováno, co přísluší posoudit příslušnému odboru zabývajícímu se tématikou národnostních 
menšin a více je strukturovaná tabulka odborného hodnocení. Zaměření jednotlivých programů, určení 
apod. zůstává shodné, jak bylo předloženo na jednání před prázdninami.  Dále rovněž upozornila na posun 
termínu podání žádostí na 30.9. až 11.10.2019 s tím, že to nemá mít dopad na zpracování, zvlášť když je 
nová posila v oddělení na pozici specialisty národnostních menšin – představila Ing. Michala Panochu, 
který se bude ve velké míře zabývat oblastí grantového řízení v rámci své agendy. 
Členové Výboru byli informováni o plánovaném informačním semináři pro žadatele o grant, který se koná 
11. 9. 2019 (od 16:30 hod.) na Nové radnici v zasedací místnosti č. 349.  

Poté byl členům vyhrazen prostor pro jejich dotazy. Krátce na to položil technickou otázku Mgr. Novák 
(DNM) s tím, že nejpozdějším dnem pro podání žádosti je pátek, do kolika hodin je tedy otevřena 
podatelna MHMP. Mgr. Hajná upozornila, že tištěnou podobu žádosti lze podat ve zmíněný den 
prostřednictvím České pošty nebo na podatelně: Mariánské náměstí - nejpozději do 15 hod., Škodův palác 
nejpozději do 16 hod.   

Uvedené informace vzali členové Výboru na vědomí. 

V průběhu prezentace přišel na jednání v 16:30 h místopředseda Výboru Mgr. Koubek, Dis. Počet členů  
Výboru stoupl na 12 přítomných. 
 
 
 
 



 

TED 8.3.1.6 Strana 4 
 

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

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

Předseda Výboru k tomuto bodu jednání vyzval o spolupráci a komentář pana RNDr. Pospíšila, který 
externě spolupracuje s MHMP na aktualizaci webového portálu HMP k tématice národnostních menšin. 
RNDr. Pospíšil krátce zobrazil členům aktuální stav připravovaných webových stránek, na kterých pracuje 
od května letošního roku. Dále členy seznámil se strukturou webové stránky (úvodní povídání, granty, 
DNM, aktuality a často kladené dotazy atd.), kterou obdrželi členové Výboru v tištěné podobě na jednání 
(viz příloha zápisu) a zároveň je vyzval, aby se do příštího konání Výboru zamysleli, zda se zobrazenou 
strukturou souhlasí. Současně je navrženo, aby na stránkách byly umístěny nejčastěji kladené dotazy, nad 
kterými by bylo také dobré, aby se zástupci národnostních menšin zamysleli. Dále zmínil, že v případě 
připomínek (aktuálně pouze ke struktuře stránek a nikoliv k obsahu, jelikož na příštím Výboru bude 
prezentován obsah) poskytne e - mailovou adresu, na kterou je možné zasílat návrhy a podněty + 
současně v kopii na mail Mgr. Hajné. V rámci tohoto bodu byly dále představeny jednotlivé odkazy 
webové stránky a jejich obsah. RNDr. Pospíšil upozornil, že aktuální název webové stránky je poněkud 
komplikovaný (poznámka: jedná se o provozní technický odkaz), zda by nestálo za zvážení požádat správce 
stránky o její srozumitelnější název. Závěrem RNDr. Pospíšil sdělil e-mailovou adresu – 
pospisil.habrovak@seznam.cz, kam jednotliví členové Výboru mohou posílat své připomínky. Předseda 
Výboru poděkoval za stručnou prezentaci RNDr. Pospíšilovi a uvedl, že e-mailová adresa bude součástí 
zápisu. Zároveň zaujal k tvorbě webové stránky k oblasti národnostních menšin pozitivní postoj a potvrdil 
slova RNDr. Pospíšila, že prezentace týkající se této problematiky bude uskutečněna i na příštím Výboru.   

Uvedené informace vzali členové Výboru na vědomí. 

V průběhu prezentace odešel z jednání v 16:50 h J. Balog. Počet členů Výboru kles na 11 přítomných. 
 

7. Informace k záměru vyhodnocování grantového programu zaměřeného na oblast 
národnostních menšin 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

Předseda Výboru připomněl, že na začátku volebního období se zavázali ověřit efektivitu grantového 
řízení a zmapovat případná slabá místa, aby bylo ověřeno do jaké míry je podpora ze strany HMP v dané 
oblasti grantového řízení účinná, jaká jsou slabá místa a naopak silná místa. Dále uvedl, že HMP požádalo 
RNDr. Pospíšila o spolupráci i v této oblasti, aby pomohl vyhodnotit aktuální stav a na základě zjištěných 
výsledků nastavit systém tak, aby se posunul k lepšímu. Plánem HMP je uskutečňovat vyhodnocení i 
v budoucnu v závislosti na kapacitě a ohlasu hodnocení. Předal slovo RNDr. Pospíšilovi a požádal ho o 
přiblížení tématu. RNDr. Pospíšil zmínil, že program již běží 20 let, což je dost dlouhá doba na to, aby se 
vrhl pohled na to, jakého druhu se projekty uplatňují, jaký způsobem zhodnotit, zda jsou granty 
poskytovány dovnitř do menšinové komunity či navenek. Dále uvedl, že je ta pravá doba na to, co 
s dotačním programem popřípadě dělat a navíc, že se připravuje nová Koncepce politiky hl. m. Prahy ve 
vztahu k národnostním menšinám, do které by se mohlo promítnout výsledné hodnocení. V první fázi se 
bude soustředit, co bylo zhodnoceno v letech 2018 a 2019. Druhá fáze by měla probíhat v příštím roce a 
měla by být zajímavější, jelikož by navštěvoval organizace národnostních menšin a ptal se jich, v čem vidí 
největší přínos a co by naopak potřebovaly změnit.   

Uvedené informace vzali členové Výboru na vědomí. 

8. Přípravy 19. Setkání národnostních menšin 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

Předseda Výboru předal slovo řediteli DNM Mgr. Štědroňovi, Ph.D., který informoval o výstupech jednání 
se zástupci Národního muzeu k přípravám Setkání národnostních menšin, jelikož Národní muzeum bude 
opět partnerem konání uvedené akce. Konference bude svým obsahem reflektovat historii od roku 1948 
do roku 1989. Opět bude DNM zajímat pohled národnostních menšin na období nesvobody a reflexe roku 
1989. Konference bude rozdělena do 3 bloků. První blok by měl být zaměřen na právní pohled, druhý - 
národnostně menšinový a třetí - historicko-politický. V rámci konference by měl rovněž vystoupit 

mailto:pospisil.habrovak@seznam.cz
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generální ředitel Národního muzea PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. a náměstek doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. 
DNM spolupracuje s Akademií národnostních menšin (omluvil Mgr. Mandovou, která se nemohla jednání 
zúčastnit a informovala by jinak k uvedenému bodu také), aby byly zapojeni zástupci národnostních 
menšin, zejména pak v bloku č.  2. Ve třetím bloku by DNM chtěl mít aktéry roku 1989 nebo roku 1968 
(např. doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c., v procesu jednání je rovněž prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., doc. PhDr. 
Martin Bútora).  

Na závěr akce je opět plánován společenský večer, který by měl mít formu prohlídky opravené historické 
budovy Národního muzea, které je navíc organizátorem řady stěžejních akcí k připomenutí výročí r. 1989.  

Stanovený termín konání konference je 28. 11. 2019. 

V průběhu prezentace odešel z jednání v 17:00 h pan Martin Arden. Počet členů Výboru klesl na 10  
přítomných. 

Uvedené informace vzali členové Výboru na vědomí. 

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

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
 
Ředitel DNM uvedl aktuální akce, na kterých se organizace podílí.  
 
Tabulka č. 1: Aktuální akce (k datu jednání 4. výboru pro NM), na kterých se podílí DNM 

Název akce Datum konání akce Místo konání akce 

Zažít město jinak 14. a 21. 9. 2019 Americká ulice (Praha 2), Adamovská ulice 
(Praha 4 - Michle)   

Festival pěveckých sborů 
národnostních menšin 

12.10.2019 DDM Praha 2, Slezská 21, Praha 2 

Rovněž připomenul, že i v letošním roce se DNM účastnil festivalu Barevná devítka (31.8.2019), kterou 
organizuje MČ Praha 9 v Podviní. 

Dále ředitel DNM uvedl, že aktuální záležitostí pro DNM je příprava na aktualizovanou Koncepci politiky hl 
m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám pro období od r. 2021. Koncepce by měla navazovat na 
koncepci platnou pro toto období a v rámci ní by také měla být zapracována informace o mechanismu 
obsazení a fungování kanceláří národnostních menšin v DNM, aby toto bylo jasně uvedeno. Důvodem je i 
to, že je tlak v některých případech od více spolků – např. u romské národnostní menšiny bylo obsazení 
kanceláří řešeno. 

Předseda Výboru doplnil, že je rád, že zazněla informace týkající se aktualizace koncepce na další období, 
protože právě i v ní by mělo být zapracováno téma grantového řízení s ohledem na revizi, webový portál, 
který se připravuje. Uvedl, že by byl rád, kdyby nová koncepce nebyla opisem té stávající a přinesla nové 
záležitosti i díky aktivitě členů Výboru – zejména pak zástupců národnostních menšin. 

10. 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) 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
 
Předseda Výboru uvedl, že v uvedeném bodu mají možnost členové Výboru zastupující jednotlivé 
národnostní menšiny prostor (cca v rozsahu 2 minut) prezentovat aktuality / zajímavosti / pozvánky na 
akce:  

 
       
 
 



 

TED 8.3.1.6 Strana 6 
 

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

Národnostní 
menšina  

Název akce / realizátor Termín Místo konání akce 

bulharská  Zažít město jinak 14. 9. 2019 Americká ulice, Praha 2 

 

 

 

Festival - víra, naděje, moudrost a 
vše co nás spojuje 

28. 9. 2019 Náměstí Míru, Praha 2 

Festival pěveckých sborů 
národnostních menšin 

19. 10. 2019 DDM Praha 2, Slezská 21, Praha 2 

Vícejazyčnost je bohatství - soutěž 

 

vyhlášení 
soutěže - 

8. 11. 2019 

DNM, Vocelova 602/3, Praha 2 

vietnamská Drakiáda 21. 9. 2019 

od 14:00 

Praha 4 – Libuš  

písnické fotbalové hřiště 

 

 

 

Cestou zemí českou – rodinná 
multikulturní akce 

 

22. 9. 2019 

14:00-18:00 

DDM - Praha 4 - Modřany 

Den zdraví vietnamské komunity 

 

28. 9. 2019 

14:00-18:00 

Praha - Libuš  

Banán Fest 

 

26. 10. 2019 Kampus Hybernská, Praha 1 

německá  Osudy Němců z Jizerských hor   

rusínská  vydání knihy Barbory Zavadilové- 
Má rusínská vyšívánka 

l istopad nebo 
prosinec 2019 

 

Akademie 
národnostních 

menšin, z.s. 

Kulatý stůl týkající se rusínské 
národnostní menšiny - 100 leté 

výročí připojení Podkarpatské Rusi 
k Československu 

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

slovenská  

 

výstava - „Velký malý muž – Milan 
Rastislav Štefánik v archivních 

dokumentech“ 

11. 9. - 30. 10. 
2019 

Národní archiv 

Archivní 2257/4, Praha 4 

Cena Mateja Hrebendu l istopad 2019  

srbská Veřejná zkouška folklorního 
souboru 

Pravidelné zkoušky v pondělí a 
středu v DNM. 

8. 12. 2019 DNM, Vocelova 602/3, Praha 2 

 představení divadla z Bělehradu 6.10.2019  

I. Nováková rovněž informovala, že novým předsedou organizace Spolek Němců a přátel německé  
kultury v ČR je pan Vidím a ona se bude starat zejména o pražskou organizaci. Rovněž poděkovala DNM za 
pomoc při technickém zajištění oslav k 50. výročí organizace. 
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Dr. Rychlíková vzpomenula také návštěvu slovenské prezidentky v ČR, což bylo také významnou událostí 
pro slovenské spolky, stejně tak jako jejich setkání s paní prezidentkou. 
G. Rajilić vznesla dotaz na vedení DNM k možnosti využití sprch při zkouškách folklorního souboru.  
Mgr. Novák upozornil, že již vstoupila v jednání s DNM, které aktuálně uvedené řeší z hlediska 
organizačního – následný úklid. 
Mgr. Hajná doplnila, že HMP se také zapojilo do akce Zažít město jinak (21. 9. 2019). V uvedený den se 
bude probíhat program na Mariánském náměstí – akce „Otevíráme Moje Mariánské“ (od 10:00-19:00 h, 
10:30-11:30 - workshop). Díky spolupráci se sekretariátem paní radní Třeštíkové by se také téma 
národnostních menšin mělo prezentovat formou zařazení tanečního workshopu folklorního souboru 
Limbora (soubor slovenské národnostní menšiny). 

11. Různé 

Předseda Mgr. Jiří Knitl přistoupil k poslednímu bodu jednání, avšak nikdo z přítomných členů Výboru 
neměl žádné náměty k tomuto bodu.  
Jednání bylo ukončeno v 17:40 hod.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jiří Knitl 
předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ověřil:   Ing. Igor Zolotarev, CSc.  a Bc. Tomáš Štampach  
  
Zpracovali: Ing. Michal Panocha, specialista národnostních menšin 
 Mgr. Jana Hajná, tajemnice Výboru (vedoucí oddělení národnostních menšin a cizinců) 

 
 
 
 
 
 
  
  
 




