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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro národnostní menšiny ZHMP  

ZÁPIS z 15. jednání 
Výboru pro národnostní menšiny ZHMP konaného dne 26. 2. 2018 v 16:30 hod. 

Zasedací místnost č. 349 / 3. patro, MHMP - Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 
     

 
Přítomni: PhDr. Lukáš Kaucký – předseda výboru, Jaroslav Štěpánek, MBA, Mgr. Petr Štěpánek, CSc., Ing. 

Borislav Rudić, MUDr. Andrej Pekar, Irena Nováková, Michal Chrzastowski, Ing. Igor Zolotarev, 
PhDr. Magdaléna Rychlíková, CSc.,  Mgr. Olga Mandová, Mgr. Natalie Kalajdžievová, Ph.D., Ing. 
Alexandra Chochrunová, Michal Lašo, Mgr. František Bányai, Mgr. Jana Hajná – tajemník výboru. 

 přizvaní hosté – Jan Wolf, radní hl. m. Prahy, Mgr. Jakub Štědroň, Ph.D., ředitel Domu 
národnostních menšin o.p.s. 

Omluveni: Ing. Vladislava Hujová, Štefan Tišer, Bc. Štěpán Kavur, Ing. Nguyen Viet Cuong, PhDr. Petr Balla 
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 z 15. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

4. Plán činnosti Výboru pro národnostní menšiny ZHMP na rok 2018 

5. Aktuální informace k průběhu grantového řízení pro oblast národnostních menšin - r. 2018 

6. Řecká národnostní menšina na území hl. m. Prahy - prezentace člena výboru za řeckou národnostní 
menšinu 

7. Dům národnostních menšin o.p.s. - aktuální informace (včetně plánovaných aktivit v r. 2018) 

8. Různé: 
Aktuální informace k podnětu zástupkyně ukrajinské národnostní menšiny vznesenému na 14. jednání 
výboru. 
Další informace ze strany členů výboru a přítomných hostů. 

 
 
 
 
 
 
K jednotlivým bodům programu: 
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1. Úvod 

Předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP (dále jen "výbor") PhDr. Lukáš Kaucký přivítal všechny 
přítomné, konstatoval, že výbor je schopný usnášení v počtu 13 přítomných členů z 19 a zahájil v 16.38 h 
jednání výboru. 

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-0049 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   schva lu je  
1.  program 15. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

pro:13 proti:0 zdržel:0 
 
2.  zápis ze 14. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

pro:13 proti:0 zdržel:0 

3. Volba ověřovatele zápisu z 15. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
 
Předseda výboru navrhl, aby ověřovatelem zápisu z 15. jednání výboru byla PhDr. Magdaléna Rychlíková. 
Všichni přítomní členové s návrhem souhlasili. 
 

Usnesení č. U-VN-0050 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .  schva luje  
ověřovatelem zápisu z 15. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP PhDr. Magdalénu 
Rychlíkovou 
pro:12 proti:0 zdržel:1 (Dr. Rychlíková) 

4. Plán činnosti Výboru pro národnostní menšiny ZHMP na rok 2018 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda výboru informoval přítomné o plánu činnosti výboru na rok 2018, který všichni obdrželi 
v elektronické podobě zapracovaný do podkladů. V rámci činnosti budou realizovány zbylé prezentace 
jednotlivých zástupců národnostních menšin ve výboru a ti budou informovat výbor zejména o: působení 
národnostních menšin v podmínkách státu a v podmínkách HMP, organizační struktuře (spolky a jejich 
činnost), cílech národnostních menšin, jaké problémy národnostní menšinu trápí v současnosti, jak může 
HMP pomoci národnostní menšině.  
 
 
 
 
Plánovaný harmonogram zasedání na rok 2018: 

Měsíc Termín Prezentace NM 
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Únor 26.2. 2018 Řecká 
Duben 16.4. 2018 Srbská 
Červen 4.6. 2018 Ukrajinská 
Září 2. polovina – bude upřesněno Běloruská 

 Současně je možné podat případné náměty na výjezdní zasedání výboru. 

Usnesení č. U-VN-0051 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   bere na vědomí  
informace k plánu činnosti Výboru pro národnostní menšiny ZHMP na rok 2018 
pro:13 proti:0 zdržel:0 
 

5. Aktuální informace k průběhu grantového řízení pro oblast národnostních menšin - r. 2018 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
 
Mgr. Hajná informovala, že Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti národnostních menšin 
a integrace cizinců (dále jen „grantová komise“) hodnotila celkem 158 projektů podaných v rámci 
grantového řízení pro oblast národnostních menšin (podáno 94 projektů v jednoletém grantovém řízení a 3 
projekty ve víceletém) a pro oblast integrace cizinců (podáno 61 projektů) – celkový přehled s navrhovanou 
celkovou částkou v jednotlivých programech obdrželi členové v tištěné podobě na jednání výboru (viz 
příloha zápisu). Grantová komise projednávala projekty na podporu projektů v oblasti národnostních 
menšin a integrace cizinců na jednání dne 29.1.2018 a dále zasedala dne 22.2.2018 z důvodu, že organizace 
Slovo 21, z.s. podala písemnou žádost o navýšení dotace na rok 2018. Grantová komise se na zasedání dne 
22.2.2018 opětovně zabývala návrhem podpory víceletého projektu č. V003    –  Světový romský festival 
Khamoro, žadatele organizace Slovo 21, z.s., vzhledem k podané žádosti a skutečnosti, že organizace 
poprvé žádá o finanční podporu uvedeného festivalu ze strany HMP centrálně pouze v grantovém řízení 
podpory aktivit národnostních menšin. Na základě diskuse členů grantové komise hlasovalo 8 přítomných 
členů komise o navýšení návrhu podpory projektu pro rok 2018 následovně: 
Návrh finanční podpory projektu pro rok 2018 ve výši 2.500.000,- Kč - hlasování - pro 3, proti 0, zdrželo se 
hlasování 5. 
Návrh finanční podpory projektu pro rok 2018 ve výši 2.600.000,- Kč - hlasování - pro 5, proti 0, zdrželi se 
hlasování 3. 
Na základě uvedeného nebylo tedy grantovou komisí přijato k uvedenému bodu usnesení a výboru je 
předložen návrh s navýšením částky pro rok 2018 na 2.600.000,- Kč s tím, že pro roky 2019 – 2021 byla 
ponechána částka navržená  projektu č. V003 dle předchozího jednání komise ze dne 29.1.2018. 
Grantová komise navrhla rozdělení finanční částky alokované na oblast grantového řízení národnostních 
menšin a integrace cizinců na rok 2018 v celkové výši 14.427.000,- Kč - z toho navrhla rozdělení finanční 
částky v celkové výši 5.657.000,- Kč na podporu jednoletých projektů v oblasti národnostních menšin a na 
víceleté projekty v oblasti národnostních menšin navrhla pro rok 2018 – 4.560.000,- Kč (tj. oblast podpory 
aktivit národnostních menšin v rámci grantových řízení pro rok 2018 celkem 10.217.000,- KČ). Dále ve 
víceletých projektech navrhla podporu pro rok 2019 – 4.360.000,- Kč, rok 2020 – 4.460.000,- Kč a rok 2021 
- 4.560.000,- Kč.    
Předseda výboru otevřel diskuzi k bodu č. 5: 
Pan F. Bányai uvedl, že v roce 2017 byl realizován koncert v Jeruzalémské synagoze v rámci festivalu 
Khamoro, který byl na vysoké úrovni a velmi se vydařil. Pan Š. Kavur (veřejnost) vznesl dotaz, zda komise 
přihlíží k tomu, pokud je žadatel o grant v insolvenci, exekuci či trestně stíhán.  
Mgr. Hajná uvedla, že samozřejmě komise zohlední takovou skutečnost při hodnocení, pokud má 
k dispozici takto podložené informace. Při podání žádosti o grant není součást požadovaných informací i 
doložení uvedených skutečností, ale součástí formuláře je „Čestné prohlášení“ jež statutární zástupce 
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podepisuje a zde jsou uvedeny informace, zda není organizace v insolvenci, likvidaci apod. (viz příloha 
zápisu - formulář). 
Ing. Zolotarev, CSc. rovněž potvrdil, že součástí projektů je prohlášení o bezdlužnosti (tj. uvedené Čestné 
prohlášení). Pan Jaroslav Štěpánek, MBA uvedl, že pokud znají přítomní tazatelé nějakou takovou 
skutečnost, ať jí vysloví. 
Následně bylo přikročeno k hlasování o usnesení k bodu č. 5. 

Usnesení č. U-VN-0052 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   bere na vědomí  
aktuální informace k průběhu grantového řízení pro oblast národnostních menšin 
pro:13 proti:0 zdržel:0 
 

I I .   schva lu je  
rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé programy v rámci grantového řízení pro oblast  
národnostních menšin dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení 
pro:13 proti:0 zdržel:0 
 

I I I .   doporučuje  
předložit návrh na přidělení grantů pro jednotlivé programy dle schváleného návrhu k projednání  
Radě a Zastupitelstvu HMP 
pro:13 proti:0 zdržel:0 
 
V 16.55 h přišel na jednání člen výboru Michal Chrzastowski a počet přítomných členů stoupl na 14. 

6. Řecká národnostní menšina na území hl. m. Prahy - prezentace člena výboru za řeckou národnostní menšinu 

Předkladatel: Michal Lašo, člen Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Pan Michal Lašo přednesl prezentaci o historii, životě a kultuře řecké národnostní menšiny na území 
ČR (včetně spolkové činnosti a prezentace aktivit). Zodpověděl dotazy vztahující se k prezentaci. 

Usnesení č. U-VN-0053 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   bere na vědom í  
informace o řecké národnostní menšině na území hl. m. Prahy, prezentované p. Michalem Lašo  
(členem výboru za řeckou národnostní menšinu) 
pro:14 proti:0 zdržel:0 

7. Dům národnostních menšin o.p.s. - aktuální informace (včetně plánovaných aktivit v r. 2018) 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda výboru předal slovo Mgr. Štědroňovi, Ph.D., který informoval o probíhajících a plánovaných akcích 
v Domě národnostních menšin o.p.s. (zejména výstavy, akce plánované k Velikonocím i ve spolupráci s MČ 
Praha 2 a Praha 4, masopust, příprava na veletrh Svět knihy a akci Muzejní noc apod.) – bližší informace na 
www.dnm-praha.eu. 
Současně otevřel téma přípravy akce Setkání národnostních menšin – 18. ročník. Tématem konference by 
měly být národnostní menšiny ve vztahu k 100. výročí vzniku Československa. K úvaze je termín v měsících 

http://www.dnm-praha.eu/
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říjen – prosinec, předseda výboru a pan radní HMP Jan Wolf rovněž připomenuli, že na začátku října budou 
probíhat komunální volby, s čímž je zapotřebí počítat. 

Usnesení č. U-VN-0054 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   bere na vědomí  
aktuální informace k činnosti Domu národnostních menšin o.p.s (včetně plánovaných aktivit v roce  
2018) 
pro:14 proti:0 zdržel:0 

8. Různé: 

 Aktuální informace k podnětu zástupkyně ukrajinské národnostní menšiny vznesenému na 14. jednání 
výboru. 
Předseda výboru informoval, že Komise RHMP místopisná projednala na základě podnětu z Úřadu vlády  
možnost pojmenování veřejného prostranství po Vasylu Makuchovi a doporučila podpořit tento návrh 
s tím, že je navrženo pojmenování lávky na Praze 10 – „Makuchova lávka“, která navazuje na ulici 
Ukrajinská. Nyní bude předložen návrh komise Radě HMP k projednání. 

 Další informace ze strany členů výboru a přítomných hostů: 
 Pan M. Chrzastowski informoval, že na festivalu Mene Tekel je v rámci programu zařazeno promítání 

životopisného historického dramatu Smrt Witolda Pileckého  27.2. od 17.30 h v prostorách Ponrepa a další 
den ve stejném čase promítání filmu Lžička štěstí a Příběh Ireny Sendlerové – dokumenty. 

 Radní HMP Jan Wolf uvedl, že se účastnil slavnostního zahájení 12. ročníku festivalu (rovněž dne 26.2.) 
v Chrámu Panny Marie Sněžné a informoval i pozval přítomné na ekumenickou bohoslužbu za popravené, 
umučené a zemřelé politické vězně, která se koná tradičně na závěr festivalu v neděli 4. března od 14 h  
v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha  na Pražském hradě. 

 Předseda výboru poděkoval přítomným za účast a ukončil v 17.30 h jednání výboru. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: PhDr. Magdalena Rychlíková, členka Výboru pro národnostní menšiny ZHMP   
Zapsal: Mgr. Jana Hajná, tajemník Výboru pro národnostní menšiny ZHMP   

PhDr. Lukáš Kaucký 
předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

 
 
 
 


