HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
Výbor pro kulturu a památkovou péči
ZHMP

ZÁPIS z 1. Jednání
Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
konaného dne 4. 5. 2016 ve 13:00 hod.
Prostřední salonek v prostorách primátorky hl. m. Prahy, 2.patro, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Přítomni:

MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, PhDr. Lukáš Kaucký, PhDr. Helena Briardová, Ing. Karel Grabein
Procházka, JUDr. Jaroslava Janderová, prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., Mgr. Albert Kubišta, PhDr. Matěj
Stropnický, Mgr. Zuzana Navrátilová

Omluveni:

Ing. Václav Novotný

Nepřítomni:
Hosté:

Jan Wolf, radní, Mgr. František Cipro, ředitel OZV MHMP, Dolanská Nora, PhDr.,

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 a zápisu z minulého jednání

3.

Volba ověřovatele

4.

Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury v roce 2016

5.

Partnerství v oblasti cestovního ruchu pro rok 2016

6.

K návrhu výstav v režimu bezplatného užívání v Křížové chodbě a Rytířském sále Staroměstské radnice v Praze
pro druhé pololetí roku 2016

7.

K návrhu Memoranda mezi Galerií hl. m. Prahy a Shanghai Youxiang Art Exhibitions and Exchange
development, China - Putovní výstava Slovanské epopeje v Číně

8.

Založení Nadačního fondu Praha ve filmu

9.

Informace o plnění usnesení Rady hl. m. Prahy č. 494 ze dne 21. 4. 2009 k návrhu na realizaci opatření k
podpoře příjezdové turistiky do hl. m. Prahy v době globální ekonomické krize

10.

Prezentace NKP Vyšehrad

11.

Různé

K jednotlivým bodům programu:
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1.

Úvod

Paní předsedkyně uvítala členy výboru. Výbor začal ve 13:05 hodin. Výbor byl usnášeníschopný.

2.

Schválení programu a zápisu z minulého jednání

Schválení programu:
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Program byl přijat.
Schválení zápisu z minulého zasedání:
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Zápis byl schválen.

3.

Volba ověřovatele

Ověřovatelem byla navržena paní prof. Kislingerová.
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Ověřovatel byl zvolen.

4.

Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury v roce 2016
Předkladatel: ředitel OZV MHMP

Paní předsedkyně požádala paní tajemnici, aby členům výboru sdělila stav zůstatku finančních prostředků pro tuto
kategorii partnerství. Paní tajemnice sdělila, že z nepřijatých a vrácených grantů nezbývá již nic v rozpočtu v kultuře
k dispozici do konce roku 2016. Pan radní Wolf sdělil, že od minulého zasedání výboru zbývá částka ve výši 1 015 000 Kč a
že tato částka musí vystačit do konce roku 2016. Dále proběhla diskuze o způsobu čerpání finančních prostředků
v kategorii partnerství
Jednotlivé žádosti:
Žadatel č. 2 na projekt Czech Press photo 2016, doporučení pana radního: 500 000 Kč z cestovního ruchu
Tato žádost již byla v tomto roce předložena výboru. Žádost byla odložena do doby projednání výstav ve Staroměstské
radnici na II. pololetí 2016. V závislosti na tom, bude následně projednáván tento bod. Vzhledem k tomu, že plán výstav
na Staroměstské radnici bude na tomto výboru projednán a i díky informaci ředitele odboru evidence, správy a využití
majetku Ing. Radka Svobody, že plánovaná rekonstrukce Staroměstské radnice nezačne dříve než po konci roku 2017, je
možné projednat tuto žádost.
Paní předsedkyně požádala odbor OZV, aby jí předal seznam kolekcí fotografií z minulých ročníků Czech Press photo, aby
bylo možné fotografie v budoucnu vystavit v prostorách MHMP.
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 75 na projekt Národní památník hrdinů Heydrichiády, návrh pana radního Wolfa je přesunout tuto žádost na
červnové zasedání výboru.
Dosavadní podpora projektu byla po 20 let prováděna na základě smlouvy o zajištění provozu Národního památníku obětí
Heydrichiády uzavřené s Pravoslavnou církevní obcí. Platnost této smlouvy zaniká 16. 5. 2016 a její prodloužení není
možné díky nové legislativě. Smluvně zakotvená výše finanční podpory byla 700 000 Kč. V roce 2016 obdržela Pravoslavná
obec poměrnou část smluvní částky ve výši 300 000 Kč. Objekt chrámu je ve vlastnictví HMP, s Pravoslavnou církevní obcí
bude uzavřena smlouva o výpůjčce, o čemž informoval ředitel SVM Ing. Svoboda. Paní předsedkyně navrhuje celou
problematiku řešit koncepčně a nesouhlasí s podporou formou daru. Z tohoto důvodu paní předsedkyně žádá předložit
výboru na příští zasedání původní smlouvu. Toto koncepční řešení je primárně zájem města a je nutné počítat i s touto
položkou při sestavování rozpočtu na rok 2017.
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 76 na projekt ART Safari, návrh pana radního Wolfa 0 Kč
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Pan Stropnický příchod v 13:18
Žadatel č. 78 na projekt Moře v komoře, návrh pana radního Wolfa 50 000 Kč, paní prof. Kislingerová dala protinávrh na 0
Kč.
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
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Žadatel č. 79 na projekt Dekkadancers, návrh pana radního Wolfa 0 Kč
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 80 na projekt Hvězda pro hrdiny, návrh pana radního Wolfa 0 Kč.
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 81 na projekt 53. ročník Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha, návrh pana radního Wolfa je přeložit tuto
žádost na červnové zasedání výboru s tím, že odbor OZV se pokusí zjistit jiné varianty financování tohoto festivalu. Žadatel
sdělil, že konzultoval svůj požadavek s odborem OKM a odborem OZV a že obdržel záštitu primátora na tento projekt. Paní
předsedkyně doporučuje se tímto projektem detailně též zabývat na příštím zasedání výboru. Paní tajemnice sdělila, že
tato žádost nespadá do kategorie grantů, ale do kategorie partnerství, které je zvláště určeno pro postupové přehlídky a
soutěže. Paní předsedkyně podotkla, že se tím pádem jedná o ideální projekt na partnerství v kultuře.
Hlasování: 3 Pro – 0 Proti – 5 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat.
Žádost bude znovu projednána na červnovém zasedání výboru.
Žadatel č. 82 na projekt Od slunovratu k Vánocům, návrh pana radního Wolfa 0 Kč.
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 83 na projekt Moderní technologie 21. století, hudba – děti a mládež, návrh pana radního Wolfa 0 Kč.
Jedná se o vzdělávací mimoškolní záležitost, tuto žádost doporučujeme žadateli projednat na odboru školství.
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 84 na projekt 17. listopad „ Národní hrdost na Národní tř.“, návrh pana radního Wolfa je přeložit tuto žádost na
červnové zasedání výboru.
Pan radní Wolf doporučuje, aby odbor OZV kontaktoval žadatele - iniciativu z Českých Budějovic, která minulý rok dobře
organizovala oslavy 17. listopadu, zda i letos bude mít stejný zájem o zábor Národní třídy. Tento organizátor si pronajal
celou Národní třídu a pak jednotlivým iniciativám ji dále pronajímal. Paní předsedkyně shrnula diskuzi s tím, že členové
výboru žádají o přesun žádosti na červen a vlastně, že do té doby mohou být podány na odbor OZV ještě jiné další žádosti
o oslavy 17. listopadu. Bude tak dost času na posouzení jednotlivých žádostí.
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 85 na projekt STEP – TON, návrh pana radního Wolfa 40 000 Kč.
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 86 na projekt Tragédie na Mississipi , návrh pana Stropnického 50 000 Kč.
Hlasování: 2 Pro – 1 Proti – 5 se zdržel hlasování. Návrh nebyl přijat.
Návrh pana radního Wolfa 0 Kč
Hlasování: 4 Pro – 0 Proti – 4 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat.
Návrh: přesun žádosti na červnové zasedání výboru, paní předsedkyně žádá, aby pan ředitel kontaktoval sociální odbor a
zjistil, zda tento žadatel může i v letošním roce čerpat sociální grant na tento projekt.
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 89 na projekt Pražský Majáles 2016,
Paní předsedkyně řekla, že se jedná o velmi zdařilý projekt a že by tento projekt měl být podpořen společně i se
Studentskou organizací, ale výbor je v situaci, kdy paní primátorka nechce rozdávat finanční prostředky ze své kapitolyrezervy a proto tato žádost je předkládána tomuto výboru. Pan Kubišta podotknul, že vstupenka na Majáles stojí 400-500
Kč a že se koná v prostorech Výstaviště Letňany. Vzhledem k finanční situaci partnerství v kultuře, není možné podpořit.
Jedná se o akci, která již proběhla. Žadatel žádal paní primátorku o dar.
Návrh paní předsedkyně 600 000 Kč.
Hlasování: 3 Pro – 1 Proti – 4 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat.
Návrh pana radního Wolfa 0 Kč
Hlasování: 3 Pro – 1 Proti – 4 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat.
Nové projednání žádosti se přesouvá na červen.
Žadatel č. 56 na projekt Benefiční open air koncert, návrh pana radního Wolfa 0 Kč – pan Mareček, ředitel Pražské
filharmonie se nedostavil na výbor, aby obhájil žádost o finanční podporu tohoto projektu.
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
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Žadatel č. 66 na projekt Milada, návrh pan radního Wolfa 0 Kč a přesun žádosti na nově vznikající nadační filmový fond
HMP.
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.

Žadatel č. 87 na projekt Black Card
Paní prof. Kislingerová podotkla, že se jedná o projekt módního průmyslu, který spadá do nové oblasti kreativních
průmyslů, a tudíž nesplňuje kritéria z oblasti veřejné kulturní služby. Je otázka ke zvážení se touto problematikou zabývat.
V Grantové komisi chybí tato kategorie i hodnotitelé, měli by se v budoucnosti tím zabývat. Pan radní Wolf žádá odbor
OZV, aby připravil tisk do Rady HMP, aby kreativní průmysl a živé umění byl jedním z kapitol rozpočtu na rok 2017, jako to
bylo v oblasti památkové péče u antigrafitových nátěrů.
Návrh pana Kubišty 0 Kč
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 3se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 88 na projekt Mene Tekel, návrh pana radního Wolfa 300 000 Kč.
Hlasování: 7Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 90 na projekt Střelecký ostrov – Léto pro Pražany 2016, návrh pana radního Wolfa 300 000 Kč
Hlasování: 4 Pro – 0 Proti – 4 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat.
Návrh paní dr. Janderové 250 000 Kč
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 91 na projekt Orchestr Newyorské Carnegie Hall, návrh pana radního Wolfa 350.000 Kč z cestovního ruchu.
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 92 na projekt Vyhodnocení umělecké veřejné soutěže na pomník dr. Milady Horákové, návrh pana radního
Wolfa 0 Kč.
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Usnesení:
Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP
I. doporučuje
radnímu Janu Wolfovi předložit Radě HMP návrh na přijetí partnerství k projektům v oblasti kultury v roce 2016, a to v
částkách uvedených v Příloze č. 1
Celková částka – 590 000 Kč.
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.

5.

Partnerství v oblasti cestovního ruchu pro rok 2016
Předkladatel: Mgr. František Cipro, ředitel OZV MHMP

Zůstatek v rozpočtu: 4 500 000 Kč
Jednotlivé žádosti:
019/2016/293 na projekt Bojovka do historické Prahy, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč
Paní Dolanská, ředitelka PIS byla požádána, aby požádala žadatele o detailnější představení projektu a o sdělení, zda tento
projekt by mohl být podpořen z PIS.
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
020/2016/294 na projekt Alenka v zemi zázraků, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč a přesun žádosti na nově vznikající
nadační filmový fond HMP.
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Usnesení:
Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP
I. doporučuje
přijetí partnerství hl. m. Prahy v oblasti cestovního ruchu pro rok 2016 žadatelům uvedeným v příloze č. 2
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tohoto usnesení a doporučuje podpořit jednotlivé projekty/akce vybraných žadatelů finanční částkou v celkové výši
850 000 Kč. Radnímu Janu Wolfovi doporučuje předložit tento návrh na jednání Rady hl. m. Prahy.
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.

6.

K návrhu výstav v režimu bezplatného užívání v Křížové chodbě a Rytířském sále Staroměstské radnice v Praze pro
druhé pololetí roku 2016
Předkladatel: ředitel OZV MHMP

Paní předsedkyně předala slovo panu Ing. Radku Svobodovi, řediteli SVM, který členům výboru sdělil, že je již připraven
tisk do Rady HMP, který se týká rekonstrukce bloku Radničních domů. Tento tisk je doplněn o objekty - Dům U minuty a o
Staroměstskou radnici. Jedná se o fázi vytváření projektu. Do konce r. 2017 mohou v prostorech Staroměstské radnice
probíhat bez problémů výstavy. Pan Műller sdělil, že nebyla možná aktivní dramaturgie výstav z důvodu nejistoty
využívání těchto prostor. Každý autor potřebuje vědět termín konání své výstavy s náležitým předstihem.
Paní předsedkyně podotkla, že Staroměstská radnice je důležitý výstavní prostor, a že výstavy by se měly vybírat velmi
obezřetně. Ale ve výhledu by se Staroměstská radnice měla věnovat něčemu jinému než výstavnictví, PIS - PCT by se
mělo do budoucna rozšířit do těchto výstavních prostor, aby na tak exponovaném místě důstojně reprezentovalo HMP.
Pan ředitel Cipro vysvětlil, že na příštím zasedání Komise RHMP pro rozvoj CR bude projednáván návrh paní ředitelky
Dolanské o provizorní rozšíření PIS - PCT – Informačního centra do Křížové chodby Staroměstské radnice. Jedná se o jednu
z variant úprav prostor do doby, než započne plánovaná rekonstrukce Staroměstské radnice. Dále proběhla široká debata
o možnosti zasáhnout do dramaturgie plánovaných výstav.
Odchod pana Stropnického v 15:10
Usnesení:
Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP
I. souhlasí
s návrhem výstav ve Staroměstské radnici ve druhém pololetí roku 2016
II. doporučuje
radnímu Wolfovi předložit návrh Radě HMP ke schválení
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.

7.

K návrhu Memoranda mezi Galerií hl. m. Prahy a Shanghai Youxiang Art Exhibitions and Exchange development,
China - Putovní výstava Slovanské epopeje v Číně
Předkladatel: Mgr. František Cipro, ředitel OZV MHMP

Pan ředitel Cipro vysvětlil, že z důvodu veliké sledovanosti této problematiky veřejností, je zde předložen návrh na
schválení Memoranda o porozumění, jehož záměrem je návrh dohody o zapůjčení Slovanské epopeje do Číny. Záměr na
zapůjčení Slovanské epopeje do Japonska byl schválen již v roce 2012Radou HMP. Čínské turné by se mělo rozšířit i o
Peking. Galerie HMP vypracovala předběžný návrh memoranda, jehož předmětem jsou termíny zastávek na území Číny –
20 pláten Slovanské epopeje a 30 dalších Muchových děl, jednak ze sbírky Galerie HMP, jednak z dalších veřejných i
soukromých sbírek. Slovanská epopej se v současnosti nachází ve Veletržním paláci Národní galerie, a to do konce roku
2016, pak bude následovat cesta do Japonska a posléze do Číny. Z důvodu, že se jedná o kulturní památku, pro vývoz je
nezbytný souhlas Ministerstva kultury.
Usnesení:
Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP
I. souhlasí
1. s návrhem Memoranda mezi Galerií hl. m. Prahy a Shanghai Youxiang Art Exhibitions and Exchange development, China
- Putovní výstava Slovanské epopeje v Číně a doporučuje radnímu Wolfovi předložit jej Radě HMP ke schválení
2. s návrhem Memoranda mezi Galerií hl. m. Prahy a Shanghai Youxiang Art Exhibitions and Exchange development, China
- Putovní výstava Slovanské epopeje v Číně a doporučuje radnímu Wolfovi ve spolupráci s ředitelkou Galerie hl. m. Prahy
PhDr. Magdalenou Juříkovou zařadit do výstavního plánu Slovanské epopeje i Peking
Hlasování: 5Pro – 2 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
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8.

Založení Nadačního fondu Praha ve filmu
Předkladatel: ředitel OZV MHMP

Pan ředitel Cipro informoval členy výboru, že v kapitole rozpočtu 06 OZV je pro tento nově vznikající Nadační fond
vyčleněno 10 mil. Kč. Paní dr. Hudcová vysvětlila, že výboru je předkládán návrh Statutu a Zakládací listiny nadačního
fondu, který by měl být následně předložen Radě a zastupitelstvu HMP. Návrh na zřízení tohoto nadačního fondu je
s cílem, podpořit pozitivní prezentaci HMP v zahraničí prostřednictvím filmové a televizní tvorby. Nadační fond ve filmu
má výhradně zajistit prezentaci Prahy, kde základní podmínkou pro udělení podpory je zobrazení města Prahy, jako Prahy
v díle.
Záměrem fondu je tedy poskytnout zahraničním produkcím, případně produkcím s českou koprodukční participací,
možnost získání finančních prostředků pro celovečerní filmy, TV filmy a seriály, určené k zahraniční distribuci v kinech a na
zahraničních TV stanicích.
Projekty uchazečů o příspěvek, kteří splní kvalifikační předpoklady, budou předloženy správní radě fondu, která je složena
ze zástupců filmových institucí, odborníků z oblasti filmového průmyslu, expertů z oblasti turismu, ekonomie a
marketingu a ze zástupců volených orgánů hl. m. Prahy. Každý z projektů bude posuzován s přihlédnutím k hodnocení,
získanému v jednotlivých kapitolách hodnotících kritérií.
Pan Kubišta vznesl dotaz, zda jsou již známa jména členů správní a dozorčí rady. Paní Kaplický sdělila, že v správní radě
bude zastoupena politická representace v rámci koalice a zároveň budou nominovány profesionální členové správní rady.
Seznam členů je v procesu tvorby.
Usnesení:
Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP
I. doporučuje
radnímu Wolfovi předložit materiál k založení Nadačního fondu Praha ve filmu radě HMP k souhlasu a Zastupitelstvu HMP
ke schválení
Hlasování: 4 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat.

9.

Informace o plnění usnesení Rady hl. m. Prahy č.494 ze dne 21.4.2009 k návrhu na realizaci opatření k podpoře
příjezdové turistiky do hl. m. Prahy v době globální ekonomické krize
Předkladatel: ředitel OZV MHMP

Pan ředitel Cipro vysvětlil, že do tohoto usnesení v odstavci II bod 3 je schváleno systémové řešení podpory příjezdového
turismu do HMP, dle kterého byla zavedena „ podpora cestovního ruchu v rámci rozpočtu HMP, a to alokací finančních
prostředků z rozpočtu HMP do kapitoly 0619 OKP MHMP § 2143 cestovní ruch a to ve výši 50% z ročního příjmu
plynoucího z poplatku za lázeňský a rekreační pobyt, z poplatku z ubytovací kapacity, a to od roku 2010. Z přiložené
tabulky je zřejmé, že usnesení bylo plněno do roku 2011, i když finanční prostředky byly přidělovány odhadem – rozpočet
HMP se připravuje od června předchozího roku a výsledný součet poplatků je znám cca v únoru dalšího roku. V roce 2012
byla novou zřizovací listinou změněna úloha Pražské informační služby, která zároveň s novými úkoly získala i vyšší
finanční prostředky zejména na marketing a propagaci města v oblasti cestovního ruchu.
Je také nutno konstatovat, že Praha je prezentována jako město kultury a jen na realizační podporu
pěti kulturních akcí, které patří mezi vybrané pro propagaci města, bylo vydáno v roce 2015 dalších
19 100 tis. v grantech v oblasti kultury.
Od roku 2012 není tedy toto usnesení plněno a Komise pro rozvoj cestovního ruchu RHMP na svém jednání 13. 4. 2016
doporučila, aby byl Výbor s těmito fakty seznámen.
Usnesení:
Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP
I. bere na vědomí
tuto informaci a doporučuje radnímu Wolfovi, aby při jednání o rozpočtu HMP na rok 2017 uplatnil
požadavek na plnění tohoto usnesení
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.

10. Prezentace NKP Vyšehrad
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11. Různé

Výbor byl ukončen v 16:00 hodin

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

Mgr. Zuzana Navrátilová
tajemník Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví,
cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

Ověřil:

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Zapsala:

Martina Malinová
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