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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro kulturu, památkovou péči,  
výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční 
vztahy ZHMP  

 

ZÁPIS z 19. jednání 
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP konaného dne 7. 

3. 2018 ve 13:00 hod. 

1. patro, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 
     

 
Přítomni: MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, PhDr. Lukáš Kaucký, Mgr. Albert Kubišta, Ing. Václav Novotný, prof. Ing. 

Eva Kislingerová, CSc., PhDr. Helena Briardová, Ing. Karel Grabein Procházka, PhDr. Matěj Stropnický  

Omluveni:   

Nepřítomni: JUDr. Jaroslava Janderová  
Hosté: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hl.m. Prahy, Mgr. Simona Nesázalová Vladíková, vedoucí 

oddělení "Kancelář památky světového dědictví", Ludmila Claussová, předsedkyně správní rady Nadačního 
fondu Praha ve filmu Prague Film Fund, , Kateřina Vojkůvková, , Dolanská Nora, PhDr.,  

 dle prezenční listiny 26 zástupců odborné veřejnosti. 
   
Jednání řídil: MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní 

ruch a zahraniční vztahy ZHMP      
   

Text zahájení: 
Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

2. Schválení programu jednání a zápisu z minulého jednání 

3. Volba ověřovatele  

4. Návrh na rozdělení finančních prostředků z kap. 0680 - granty vlastníkům památkově významných objektů na rok 
2018 

5. Návrh na poskytnutí finančních prostředků z kap. 0680 - granty k výročí 100 let samostatného československého státu 
a 25 let České republiky v roce 2018 - II. kolo 

6. Informace o činnosti Nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film Fund 

7. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2018 

8. Individuální neinvestiční účelové dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018 

9. Výstavní plán Muzea hl. m. Prahy 2018-2020 

10. Informace - přehled tisků zpracovaných OPP MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v lednu a únoru 2018 

11. Informace - přehled tisků zpracovaných KUC MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v únoru 2018 

12. Různé  
T-VP-01791 Informace o změně výstavy na Staroměstské radnici v termínu 2. 8. - 31. 8.2018 
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K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

Výbor začal své 19. zasedání ve 13:05 hodin.  
 Paní předsedkyně přistoupila k jednání o programu výboru.  

2. Schválení programu jednání a zápisu z minulého jednání 

Schválení zápisu: 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Zápis byl schválen. 
Schválení programu: 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování.  Program výboru byl schválen. 

3. Volba ověřovatele  

Ověřovatelem byl navržen pan Matěj Stropnický. 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Ověřovatel byl zvolen. 
 
Odchod pana Novotného v 13:05 hod. 

4. Návrh na rozdělení finančních prostředků z kap. 0680 - granty vlastníkům památkově významných objektů na rok 2018 

Předkladatel: ředitel OPP MHMP 

Paní předsedkyně předala slovo panu řediteli Skalickému, který sdělil, že výboru je zde předkládán návrh na poskytnutí 
grantů vlastníkům památkově významných objektů hl. města Prahy v roce 2018.  Pro rok 2018 bylo přijato celkem 140 
žádostí. Komise RHMP projednala všechny žádosti o grant a navrhla 99 žádostí ke grantové podpoře, 15 žádostí není 
navrženo k podpoře a 26 žádostí bylo z formálních důvodů vyřazeno. K rozdělení bylo navrženo 60 mil Kč. 
Do diskuze se nikdo z členů výboru nepřihlásil a tak paní předsedkyně poděkovala celému odboru OPP za jejich 

skvělou práci a přistoupila k  hlasování. 
 

Výbor  
I. doporučuje 
předložený návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 60 000 000 Kč z kap. 0680 - granty hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 - dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení 
II. nedoporučuje 
poskytnout granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v r. 2018, které jsou součástí přílohy č. 1 
tohoto usnesení 
III. bere na vědomí 
1. žádosti o grant hl. m. Prahy v roce 2018, které jsou navrženy k nevyhovění a jsou součástí přílohy č. 1 a č. 3 tohoto 
usnesení 
2. vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy na věci nemovité a movité dle 
přílohy č. 4 a č. 5 tohoto usnesení 
IV. souhlasí 
s předložením návrhu dle bodu I. až III. tohoto usnesení do Rady hl. m. Prahy a následně předložením bodu I., II. a III. 2 
tohoto usnesení do Zastupitelstva hl. m. Prahy 

 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 

5. Návrh na poskytnutí finančních prostředků z kap. 0680 - granty k výročí 100 let samostatného československého státu a 
25 let České republiky v roce 2018 - II. kolo 

Předkladatel: ředitel OPP MHMP 

Příchod pana Novotného v 13:12 hod. 
 Paní předsedkyně požádala pana ředitele Skalického o informaci k jedné  žádosti, - k žádosti společnosti FEBIOFEST. 
 
Pan ředitel Skalický sdělil, že výboru je předkládán návrh 2. kola Komise RHMP, která doporučila k podpoře 24 
žadatelů v celkové částce 7 049 000 Kč. Bylo podáno 55 žádostí a rozpočet grantového programu do 2. kola činil 
celkem 28 580 000 Kč. Tento dotační grantový program ještě čekají další dvě kola. 
Dále pan ředitel Skalický informoval o žádosti na projekt společnosti FEBIOFEST s.r.o., kterou konzultoval s odborem 
KUC.  Společnost FEBIOFEST čerpá víceletý grant v oblasti kultury na filmový festival FEBIOFEST, který se ale 
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nepřekrývá s touto žádostí.  Pan ředitel zdůraznil, že akce bude probíhat dříve, než materiál na poskytnutí finančních 
prostředků bude předložen do RHMP. Jedná se o podporu ex post – je to mimořádná záležitost a nikoliv standardní 
grantový systém. 
 

Paní předsedkyně podotkla, že akce se koná již 9. 3. 2018 – takže Rada HMP  i ZHMP budou rozhodovat o přidělení 
finančních prostředků po termínu konání akce. 

 
Pan Wolf vysvětlil, že u tohoto grantového systému není třeba dodržovat pravidlo, které je nastaveno u udělování 

individuálních účelových dotací a to je projednání žádostí ve výboru 60 dní před konáním akce. 
 

 Výbor 
I. doporučuje 
předložený návrh na poskytnutí finančních prostředků ve výši 7 049 000 Kč z kap. 0680, § 3399 - granty hl. m. Prahy k 
výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 - II. kolo dle přílohy č. 
1 k návrhu usnesení 
II. nedoporučuje 
Poskytnout granty hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v 
roce 2018 - II. Kolo, které jsou součástí přílohy č. 1 k návrhu usnesení  
III. souhlasí 
s předložením návrhu dle bodu I. a II. tohoto usnesení do Rady hl. m. Prahy a následně do Zastupitelstva hl. m. Prahy 
 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 

6. Informace o činnosti Nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film Fund 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 

Paní předsedkyně Kaplický přivítala členky správní rady nadačního fondu a sdělila, že zařadila tento bod na jednání 
tohoto výboru z důvodu, že na minulém jednání ZHMP zazněly v rozpravě připomínky k fungování tohoto nadačního 
fondu.   Dále paní předsedkyně vysvětlila, že již na jednání výboru v listopadu 2017 byl projednáván návrh rozpočtu na 
rok 2018 kapitoly kultura, kde byla alokována položka 30 mil Kč na nadační fond. Tisk do RHMP týkající se poskytnutí 
daru nadačnímu fondu hlavním městem Prahou byl projednán RHMP až 13. 3. 2018 a proto je tento tisk do RHMP na 
poskytnutí daru nadačnímu fondu v přehledu tisků uveden až na tomto zasedání výboru. 
 
Pan Novotný sdělil, že příspěvky nadačnímu fondu byly poskytnuty čtyřem filmům a není mu známo, proč právě těmto 
filmů, a zda tyto filmy něco Praze přinesly.  A proto žádá o vysvětlení racionálního rámce systému fungovaní 
nadačního fondu. 
 
Paní předsedkyně vysvětlila, že v 1. výzvě bylo 12 žadatelů a v 2. výzvě je jich 20. Důležitější není nárůst žadatelů, ale 
skutečnost, že je více kvalitních žadatelů, jako např. National Geographic, která chce natáčet dokument o Praze. 
Paní předsedkyně předala slovo paní předsedkyni správní rady, paní Ludmile Claussové.  Paní Claussová vysvětlila, že 

z 1. výzvy byly opravdu podpořeny 4 projekty. Správní rada při svém hodnocení v 1. výzvě postupovala velmi opatrně a 
ve výsledku přidělila grant pouze zahraničním projektům. Mezi 12 žádostmi bylo i hodně českých žadatelů, kteří ale 
bohužel měli zahraniční distribuci zajištěnou třeba jen v Polsku nebo na Slovensku. Správní rada spíše hledala žadatele 
s širším distribučním trhem, popřípadě zjišťovala, o jaký trh se jedná a jaký bude dopad na tento trh.   Filmy a TV 
seriály, kterým byl přidělen grant, se mohou jevit jako neznámé, ale je to z toho důvodu, že 2 z těchto filmů nebyly 
ještě v distribuci.  Podpořený francouzský film je teprve nyní v postprodukci a jedná se o film velmi populárního 
současného francouzského komika, který má milionovou návštěvnost. Další film je od známého kanadského režiséra 
Xaviera Dolana, jehož filmy jsou vždy uváděny na velkých světových festivalech. V 2. výzvě je 20 žádostí a 
nepředpokládáme, že by v budoucnosti počet žadatelů rapidně rostl. Správní rada nemůže udělovat žádné vysoké 
finanční částky, protože přidělování grantů je v režimu “de minimis“ (jeden subjekt může v průběhu 3 let po sobě 
jdoucích obdržet maximálně 200 000 EUR, tj. cca 5 milionů Kč z veřejných zdrojů, které jsou v režimu de minimis).  
Výše rozpočtu nadačního fondu je signálem do zahraničí, že zahraniční producent se může na základě této výše 
rozhodnout, zda bude v Praze natáčet více nebo méně. Základní podmínkou přidělení grantu je, že Praha bude jasně 
identifikovatelná. Typy projektů, které nadační fond může podpořit, nejsou ohraničené -  filmy hrané, dokumentární, 
animované, dlouhé, krátké, epizody seriálů, seriály. Správní rada pak posuzuje význam Prahy v projektu, a i délku 
zobrazení Prahy v projektu, její význam, způsob distribuce a teritorium distribuce, to vše správní rada posuzuje a 
porovnává. Správní radě se AVD nemusí líbit, nemusí jim rozumět, mohou být i kýčovité – ale pro daný trh mohou být 
skvělou prezentací Prahy. 
Na webových stránkách nadačního fondu www.praguefilmfund.eu je možné nalézt informace, jak správní rada 

postupovala a jak hodnotila žádosti o grant. 
 

http://www.praguefilmfund.eu/
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Pan radní Novotný sdělil, že nadační fond na Zastupitelstvu, kde bude jako bod jednání znovu zařazen, podpoří. 
  

Výbor  
I. bere na vědomí 
Informaci o činnosti Nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film Fund. 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 
 
Odchod paní prof. Kislingerové v 13:32 hod.  

7. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2018 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 

Na úvod paní předsedkyně konstatovala, že polovina žadatelů o individuální účelové dotace (dále IUD) je do částky 
200 000 Kč a rozhodovat o této finanční částce je v kompetenci radních HMP.  Z důvodu časové efektivnosti fungování 
výboru paní předsedkyně požádala odbor KUC, aby pro příští zasedání výboru připravil přehled žádostí o IUD nově, 
kde žádosti do částky 200 000 Kč budou sumarizovány i s finančním návrhem pana radního Wolfa. Výbor bude nadále 
hlasovat o projektech nad 200 000 Kč, které jsou rovněž následně schvalované Zastupitelstvem. 
 
Pan radní Wolf upřesnil, že samozřejmě seznam podpořených i nepodpořených žádostí o IUD do 200 000 Kč, který 
sám navrhne, předloží výboru s týdenním předstihem a jakýkoliv člen výboru může vznést protinávrh k návrhu pana 
radního. V tomto případě může výbor hlasovat o seznamu en bloc s tím, že o protinávrhu se bude hlasovat odděleně. 
Následně bude i tento návrh na přidělení IUD do 200 000 předložen na jednání RHMP. 
 
 Pan Stropnický a pan Kubišta souhlasí s tímto návrhem. 
 Pan Kaucký poděkoval za tento kompromisní návrh. 

 
Jednotlivé projekty:  
Žadatel č. 51 na projekt Hudební baroko Česka a Slovenska – jubilejní koncert, návrh pana radního Wolfa: 84 000 Kč. 
Odchod pana Novotného v 13: 45 hod. 
 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 75 na projekt Brundibár – 75. výročí od premiéry dětské opery v Terezíně, návrh pana radního Wolfa: 
100 000 Kč. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 Žadatel č. 76 na projekt Betlémy v Betlémské kapli, návrh pana radního Wolfa: 100 000 Kč. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 78 na projekt Rok 1968 – Pražské jaro, návrh paní předsedkyně Kaplický: 200 000 Kč. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 Příchod pana Novotného v 13:53 hod. 
 
Žadatel č. 80 na projekt Český rozhlas - 1968, návrh pana radního Wolfa: 500 000 Kč. 
 Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 81 na projekt Cena Jiřího Ortena, návrh pana radního Wolfa: 50 000 Kč. 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 82 na projekt Prague Bone fest, návrh pana radního Wolfa: 100 000 Kč. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 84 na projekt MDA Ride – 10. ročník, návrh pana radního Wolfa: 250 000 Kč 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 85 na projekt vánoční koncert sborového zpěvu Zvoneček, návrh pana radního Wolfa: 71 800 Kč. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 86 na projekt Slovenský dům v Praze v jubilejním roce 2018, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč 
Pan Kaucký jako předseda Komise RHMP pro národnostní menšiny vysvětlil, že Slovenský dům v Praze je nejdůležitější 
slovenskou institucí v Praze, která reprezentuje slovenskou národnostní menšinu a bohužel v rámci grantů v oblasti 
národnostních menšin, nebylo možné podpořit Slovenský dům vyšší finanční částkou než 30 000 Kč, díky nízkému 
rozpočtu na granty v této oblasti.  Žadateli se nepodařilo získat grant v oblasti kultury, ani grant k 100 výročí republiky. 
Protinávrh pana Kauckého: 500 000 Kč 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Protinávrh byl přijat. 
Žadatel č. 87 na projekt Dívka roku 2018, návrh pana radního Wolfa:50 000 Kč 
Hlasování: 1 Pro – 1 Proti – 4 se zdržel hlasování. Návrh nebyl přijat. 
Žadatel č. 88 na projekt MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL, návrh pana radního Wolfa: 
600 000 Kč. 
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Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 90 na projekt výstavní činnost galerie současného umění Berlinskej model, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 91 na projekt Léto na nádraží, návrh pana radní Wolfa: 500 000 Kč 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 92 na projekt V. Sochařské sympozium Lysolaje, návrh pana radního Wolfa 0 Kč. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 93 na projekt m3/Umění ve veřejném prostoru 2018, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 95 na projekt  Běžím pro paměť národa 2018, návrh pana radního Wolfa: 200 000 Kč 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 96 – žádost stažena 
Žadatel č. 97 na projekt kulturní vyslanec Japonska: Hidejiro Honjo, návrh paní předsedkyně: 119 990 Kč. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Odchod pana Kubišty v 14:06 hod 
 
Žadatel č. 98 na projekt Prague Pride 2018, návrh pana Stropnického na přesun žádosti do IUD v CR a návrh: 388 000 
Kč, protože tato akce přitahuje tisíce turistů ze zahraničí, kteří přijíždějí do Prahy jen kvůli této akci. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 100 na projekt kulturní centrum Containall – Stromovka, místo konání u kraje Výstaviště na bývalých kurtech 
Stromovky, je nutný i souhlas odboru OPP a jiná povolení, které žadatel průběžně řeší. 
 pana Stropnického: 500 000 Kč za předpokladu, že žadatel získá všechna potřebná povolení. 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 101 na projekt Opera v Šárce, návrh pana radního Wolfa: 400 000 Kč 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 105 na projekt Za naši a vaši svobodu 1968, návrh pana radního Wolfa: 100 000 Kč, protinávrh pana 
Stropnického 200 000 Kč 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Protinávrh byl přijat. 
Žadatel č. 108 na projekt Koncerty duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny, návrh pana radního Wolfa: 40 000 Kč  
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Žádosti, které byly podány pozdě – po řádném termínu - s odůvodněním:   
Pan Stropnický navrhuje, aby bylo hlasováno o žádosti s odůvodněním (podána jediná žádost). 
Žadatel č. 109 na projekt koncert vážné hudby v Klementinu, návrh pana Stropnického: 39 200 Kč. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Výbor  
I. doporučuje 
radnímu Janu Wolfovi předložit Radě HMP návrh na poskytnutí individuálních účelových dotací projektům v oblasti 
kultury v roce 2018, a to v částkách uvedených v příloze tohoto usnesení, v celkové částce 4 554 900 Kč 

 
Hlasování:   7 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato.  

8. Individuální neinvestiční účelové dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 
Jednotlivé žádosti: 
Žádost č.010/2018/043 na projekt Praha pije víno, návrh pana radního Wolfa: 250 000 Kč. 
 
 Pan Kubišta nahlásil střet zájmů. 
 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Odchod paní Briardové v 14:24 hod. 
 
Žádost č.011/2018/044 na projekt 22. konference Forum 2000, návrh pana radního Wolfa: 350 000 Kč. 
Žadatel nesplňuje podmínky na přidělování grantů v oblasti kongresové turistiky  
Pan Novotný podotknul, že pravidla již nejsou aktuální a neodráží současnou situaci. Paní předsedkyně sdělila, že tento 
problém ohledně snížení počtu účastníků kongresů ze 700 na 500 řešila na Komisi  RHMP pro rozvoj cestovního ruchu. 
Představitelé PCB konstatovali, že současná tendence je uspořádávání kongresů s nižším počtem účastníků a mnohdy 
malý kongres po dobré zkušenosti může přinést následně akci větší.  
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Paní předsedkyně požádala odbor KUC, aby se tímto návrhem na snížení počtu kongresmanů zabývala Komise RHMP 
pro rozvoj CR a tato pravidla byla nově pro příští rok nastavena.  

 
Hlasování: 4 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh nebyl přijat. 
Příchod paní Briardové v 14:26 hod. 
 
Žádost č.012/2018/045 na projekt Po stopách kněze Petra z Prahy do Orvieta 2018, návrh pana radního Wolfa: 
300 000 Kč, protinávrh pana Kauckého 500 000 Kč. 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Protinávrh byl přijat. 
Žádost č.013/2018/046 na projekt Ester, návrh pana Stropnického: 200 000 Kč. 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Výbor souhlasí 
s přidělením individuální účelové dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018 žadatelům uvedeným v příloze 
tohoto usnesení a doporučuje podpořit projekty vybraných žadatelů finanční částkou v celkové výši 1 338 000 Kč. 
II. doporučuje 
radnímu Janu Wolfovi předložit tento návrh na jednání Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy 
 
Hlasování:  9 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. 

9. Výstavní plán Muzea hl. m. Prahy 2018-2020 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 

Pan Novotný vznesl dotaz na paní ředitelku Strnadovou, kdy bude expozice na Malostranské Mostecké věži a jaká je 
návštěvnost Domu U zlatého prstenu. 
 
 Paní ředitelka Strnadová odpověděla, že na Malostranské Mostecké věži bude expozice v roce 2021. 
Návštěvnost Domu U zlatého prstenu je v současné době přibližně 3000 osob za měsíc. Muzeum hl. města Prahy nyní 
zajišťuje lepší navigaci k tomuto objektu. 
 
Pan Stropnický požádal paní ředitelku Strnadovou, aby výstava, která se má konat v roce 2020 týkající se 400 let 

výročí bitvy na Bílé hoře, byla spojena i s výročím 400 let od zahájení stavovského povstání, není dobré si připomínat 
pouze tragické okamžiky naší historie. Bylo by dobré si připomínat ty odvážné a dobré okamžiky našich dějin, většina 
národů to tak dělá. Je možné do výstavy v roce 2020 zakomponovat i stavovské povstání, popř. zakomponovat výročí 
Bílé hory z různých úhlů pohledu. 
Informace týkající se nákupu sbírky Pragovek, která se nyní nachází na statku ve Zbuzanech a jejich možné umístění 

do Ctěnic. Pan Procházka vysvětlil, že odbor HOM dostal od RHMP pověření k tomu, aby započal jednání s majiteli 
objektu ve Zbuzanech a i jednání s majitelem sbírky, s panem Příhodou, protože pan Příhoda má z objektu ve 
Zbuzanech k září letošního roku výpověď. 
 
Paní ředitelka Strnadová vysvětlila, že sbírka je obdivuhodná, který obsahuj mj. 90 aut i nákladních, veliké množství 

náhradních dílů a rozsáhlý archiv. Zbuzany jsou velmi rozsáhlý komplex, kde se nyní sbírka nachází.  Ctěnice mají jen 
400 m2, sbírku by bylo nerozumné dělit. Převezme-li sbírku Muzeum hl. města Prahy, musí Muzeum hl. města Prahy 
dodržovat zavedené muzejní standardy, včetně umístění ve vhodném prostředí.  
 

Pan Stropnický navrhl umístit tuto sbírku do prostor nákladového nádraží Žižkov. 
 
Pan Novotný je toho názoru, že kupovat statek ve Zbuzanech není rozumné a je třeba hledat řešení uprostřed Prahy. 
 
Paní předsedkyně navrhla, že by bylo vhodné, aby se ředitelka Muzea hl. m. Prahy s objektem ve Zbuzanech i s celou 
sbírkou seznámila.  
Pan Procházka upozornil, že na řešení této situace je velmi málo času tj. do  září 2018.  
Paní ředitelka Strnadová podotkla, že shledává nákladové nádraží vhodným prostorem. 

10. Informace - přehled tisků zpracovaných OPP MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v lednu a únoru 2018 

Předkladatel: ředitel OPP MHMP 

Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

I .   b e re  na  v ěd o mí  
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informaci o přehledu tisků zpracovaných OPP MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v lednu a únoru 
2018 

11. Informace - přehled tisků zpracovaných KUC MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v únoru 2018 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 

Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

I .   b e re  na  v ěd o mí  

Informaci o přehledu tisků zpracovaných KUC MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v únoru 2018 

12. Různé  

Informace o změně tématu výstavy na Staroměstské radnici v termínu 2. 8. – 31. 8. 2018 z původně projednaného a 
doporučeného tématu „ Kupředu, zpátky, ni krok“, na téma „ 21. srpen 1968“. 
Na základě žádosti Dr. Kyndrové byla výboru předložena informace o změně tématu, kterou vzal výbor na vědomí. 
 
Zasedání výboru skončilo v 15 hodin. 
 
Příští zasedání výboru se bude konat 11. 4 2018 ve 13 hodin. 
 

 
 

 

 

MgA. Eliška Kaplický Fuchsová 
předsedkyně Výboru pro kulturu, 
památkovou péči, výstavnictví, cestovní 
ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

 
Mgr. Zuzana Navrátilová 
tajemnice Výboru pro kulturu, 

            památkovou péči, výstavnictví, cestovní 
         ruch a zahraniční vztahy ZHMP  
 
 
Ověřil: PhDr. Matěj Stropnický 
Zapsal: Mgr. Zuzana Navrátilová 

 


	Výbor začal své 19. zasedání ve 13:05 hodin.
	Paní předsedkyně přistoupila k jednání o programu výboru.

