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HLAVNÍ  MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro národnostní menšiny ZHMP  

ZÁPIS z 9. jednání 

Výboru pro národnostní menšiny ZHMP konaného dne 24.1. 2017 v 16:00 hod. 

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

   
  

 
Přítomni: PhDr. Lukáš Kaucký – předseda výboru, Mgr. Ph.D. Natalie Kalajdžievová, MUDr. Andrej Pekar, 

PhDr. Petr Balla, Irena Nováková, Michal Chrzastowski, 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, Štefan Tišer, Bc. 
Štěpán Kavur, 

 přizvaný host - Mgr. Jakub Štědroň, ředitel Domu národnostních menšin o.p.s.,  
Nepřítomni:  Michal Lašo, Mgr. Ing. Borislav Rudić 
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 9. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

4. Plán činnosti Výboru pro národnostní menšiny ZHMP na rok 2017 

5. Aktuální informace k průběhu grantového řízení pro oblast národnostních menšin – r. 2017 

6. Romská národnostní menšina na území hl. m. Prahy - prezentace člena výboru za romskou 
národnostní menšinu  

7. Dům národnostních menšin o.p.s. - aktuální informace (včetně plánovaných aktivit v r. 2017) 

8. Různé 
 
 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

Předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP (dále jen „výbor“) přivítal všechny přítomné členy a zahájil 
jednání - výbor byl v počtu 11 přítomných členů schopen usnášení. 
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2. Schválení programu jednání a zápisu z minulého jednání 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda výboru vyzval členy výboru, zda souhlasí s předloženým programem jednání nebo mají podněty 
ke změně programu. Dále bylo také přistoupeno ke schvalování zápisu z předchozího jednání výboru. 

Usnesení č. U-VN-0038 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   s c h v al u je  
1.  program 9. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

přijato, pro: 11, proti: 0 
2.  zápisu z 8. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

přijato, pro: 11, proti: 0 

3. Volba ověřovatele zápisu z 9. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda výboru navrhl, aby ověřovatelem zápisu z 9. jednání výboru dne 24.1.2017 byla členka výboru 
PhDr. Magdaléna Rychlíková. 

Usnesení č. U-VN-0039 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   s c h v al u je  
ověřovatelem zápisu z 9. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP PhDr. Magdalénu 
Rychlíkovou. 
přijato, pro: 10, zdržel se: 1 

 
4.      Plán činnosti Výboru pro národnostní menšiny ZHMP na rok 2017 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda výboru seznámil členy výboru s plánovanými termíny jednání a prezentacemi zástupců výboru 
za národností menšiny, které jsou naplánovány v uvedených termínech: 

• středa 8. března 2017 od 16 hodin, MHMP – Mariánské nám. 2, Praha 1, místnost č. 349 / 3. 
patro, prezentace rusínské národnostní menšiny 

• úterý 2. května 2017 od 16 hodin, Staroměstská radnice (Velký radniční klub) - Staroměstské 
náměstí 1, Praha 1, ruská národnostní menšina 

 
Nikdo neměl k tomuto bodu žádné podněty ani připomínky. 

Usnesení č. U-VN-0039 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   b e re  n a  v ě d o m í  
informaci o plánované činnosti Výboru pro národnostní menšiny ZHMP na rok 2017 
přijato, pro: 11, zdržel se: 0 

5. Informace k průběhu grantového řízení pro oblast národnostních menšin – r. 2017 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda výboru předal slovo Mgr. Hajné, která informovala o grantovém řízení: 
připomenula termín uzávěrky, informovala o jednání Komise Rady HMP pro udělování grantů pro oblast 
národnostních menšin a integrace cizinců dne 23.1. (tj. předchozí den) – s ohledem na termín jednání 
grantové komise byl materiál přiložen až na jednání výboru (viz příloha). V materiálu byl poskytnut návrh 
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podpořených projektů v oblasti národnostních menšin nad 200 tis. Kč – tj. k projednání v ZHMP (viz 
příloha).  
Připomněla postup schvalování grantů (návrh grantové komise nyní musí projednat Rada HMP a projekty 
nad 200 tis. Kč a v případě MČ také Zastupitelstvo HMP). Teprve poté budou v souladu s podmínkami 
zveřejněny výsledky grantového řízení. 
Informovala o celkovém návrhu dle jednotlivých programů – viz příloha. 
Současně pro srovnání porovnala r. 2016 a 2017  v celkovém počtu podaných projektů v grantovém řízení 
pro oblast národnostních menšin a dále pro oblast integrace cizinců, počtu podpořených projektů a 
přidělených částek. 
 
Mgr. Balla – příchod na jednání výboru v 16.10h. 

Usnesení č. U-VN-0040 

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  
přijato, pro: 12, proti: 0 

I I .   s c h v al u je  
rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé programy v rámci grantového řízení pro oblast  
národnostních menšin dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
přijato, pro: 12, proti: 0 

6. Romská národnostní menšina na území hl. m. Prahy - prezentace p. Pstružiny 
Předkladatel: Bc. Štěpán Kavur, člen Výboru pro národnostní menšiny ZHMP – zastoupen J. Pstružinou. 

 Bc. Štěpán Kavur byl omluven přímo na jednání výboru a současně byla p. Š. Kavurem a p. J. Pstružinou 
podána informace, že prezentace bude realizována. 

 Mgr. Hajná informovala, že Bc. Kavur (zástupce romské menšiny ve výboru) byl omluven, že se nemůže 
z pracovních důvodů zúčastnit jednání výboru. 

 Předseda výboru předal slovo J. Pstružinovi, který přednesl prezentaci o historii a životě romské menšiny, 
aktuálních problémech (vzdělávání, zaměstnávání), spolkové činnosti, sociálních službách, kulturních 
aktivitách apod. – viz prezentace, která je součástí zápisu jako příloha. 

  Uvedl, že oslovili pokud možno všechny romské organizace, ne vždy však odpověděly.  
 Předseda výboru poděkoval za prezentaci a nechal prostor pro dotazy. 
 Mgr. Mandová vznesla dotaz, zda není plánováno také v Praze něco podobného jako Muzeum romské 

kultury v Brně. Š. Kavur uvedl, že Muzeum romské kultury má tradici a není tedy plánováno v Praze. 
 J. Pstružina doplnil, že by mohlo být záměrem např. divadlo. 
 Ing. Zolotarev poděkoval za prezentaci, v přednesu bylo několikrát opakováno, že existují projekty romské 

politické strany/hnutí, v čem spatřují zástupci romské menšiny potřebu takových projektů. |Existují 
romské spolky různého zaměření - kultura, sport apod., ale v čem vidí potřebu právě romské strany. 

 J. Pstružina uvedl, že politický život byl zmíněn v prezentaci z důvodů, že patří do romského života a vyzval 
přítomné zástupce Romské demokratické strany, zda mohou reagovat, jelikož je spíše dotaz na ně. 

 Pan Sivák (zástupce RDS) uvedl, na co se romské organizace zaměřují. Romské politické organizace mají 
dle něj zase svoje poslání, zaměřují se na oblasti, kde jsou Romové znevýhodňováni (zaměstnávání apod.) 
a na pomoc v těchto oblastech.  

 Š. Kavur doplnil, že toto vzešlo z potřeb Romů, cítí se ohroženi (bydlení, práce apod.) a tímto je možné 
hájit zájmy Romů – lze dle něj jedině tím, že v parlamentu bude romská strana hájit zájmy jako každá jiná 
strana. 

 Dále se rozvinula další diskuse, kterou předseda výboru ukončil vzhledem k tomu, že se již netýkala 
obsahově uvedeného bodu, ale celkově tématu poltických stran. 
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 Fr. Bányai -  odešel z jednání výboru v 16.50 h. 

Usnesení č. U-VN-0041 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   b e re  n a  v ě d o m í  
informace o romské národnostní menšině na území hl. m. Prahy prezentované panem J. Pstružinou 

přijato, pro: 11, proti: 0 

7. Dům národnostních menšin o.p.s. - aktuální informace (včetně plánovaných aktivit v r. 2017) 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda výboru omluvil nepřítomnost Mgr. Štědroně. 
Předal informace o rezignaci předsedy Programové rady DNM o.p.s. -  Doc. PhDr. Jaromíra Slušného CSc. 
Dále uvedl, že na základě této skutečnosti Správní rada DNM přijala dne 9. 1. 2017 následující 
usnesení: 
1. SR DNM přijímá do 28. 2. 2017 nominace na člena Programové rady DNM od spolků zastupujících 

slovenskou menšinu. 
2. SR DNM přijímá do 28. 2. 2017 od všech spolků nominace na předsedu Programové rady DNM. 

Mgr. Hajná doplnila informaci o akcích, na které chtěl ředitel DNM pozvat členy a požádala zástupce 
slovenské a polské menšiny o doplnění informací k akcím: 
25.1. vzpomínková akce na pana Vlado Štancela - 17-19 hodin. 

Dr. Rychlíková doplnila další informace o promítání filmu Rekvalifikácia (autorem Vlado Štancel) na této 
akci. 
Dále akce polské národnostní menšiny v galerii DNM - Galerie DNM: 
5.2. výstava - 21 dnů v Berlíně a 13.2.  výstava - Henryk Sienkiewicz a Čechy. 

M. Chrzastowski doplnil další informace k akcím polské národnostní menšiny v DNM. 
31.1. je naplánováno od 18h do 21.30 vítání nového lunárního roku – akce vietnamské národnostní 
menšiny. 
 
Doc. J. Slušný požádal o slovo, aby doplnil informaci o své rezignaci – bohužel je pracovně hodně vytížen, 
objevilo se mnoho pracovních nabídek, o kterých dříve nevěděl a funkci předsedy PR DNM se již nemůže 
věnovat.  
Doplnil, že odešel z funkce předsedy a nikoliv člena PR DNM. 

Usnesení č. U-VN-0042 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   b e re  n a  v ě d o m í  
aktuální informace o činnosti Domu národnostních menšin o.p.s.  

přijato, pro: 11, proti: 0 

8. Různé 

Mgr. Hajná informovala o tom, že by na konci prvního čtvrtletí měla být zahájena příprava webových 
stránek HMP k oblasti národnostních menšin, aby byla vytvořena také podoba k této oblasti, jelikož se již 
nyní finalizuje podoba webu k oblasti integrace cizinců. Požádala o spolupráci ty členy, kterým to čas 
dovolí a současně budou mít zájem na přípravě struktury a obsahové stránky, zda se mohou zapojit. 
Počítáno, že bude web tvořen ve spolupráci s DNM, ale právě i členy výboru – finální podoba bude také 
představena pro možnost připomínkování v rámci výboru. 
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Paní I. Nováková vznesla dotaz, zda má MHMP bližší informace k žádosti Národního a poradenského 
střediska pro kulturu, kterou organizace obdržela – jedná se o žádost vyplnění Ročního výkazu o kulturně 
vzdělávací činnosti za rok 2016. Přidali se také další zástupci národnostních menšin. 
Mgr. Hajná přislíbila, že informace k této žádosti zajistí. 
I. Nováková požádala, zda by mohly být tyto informace zaslány členům výboru, což bylo přislíbeno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřil:  
PhDr. Magdaléna 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 
 
 
 
 
 




