
Zápis z 10. jednání 
 

Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovního ruchu a zahraničních vztahů 
ZHMP konaného dne 6. 11. 2019 ve 13:00 hod. 

 
 
Přítomni: Jan Wolf, Mgr. Martin Benda, ing. Lubomír Brož, Bc. Aneta Heidlová, JUDr. 
Jaroslava Janderová, Mgr. Jan Lacina, MgA. Kamila Matějková, Jaroslav Němec 
 
Omluveni: Mgr. Marcela Straková, doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc. 
 
Hosté: MgA. Hana Třeštíková, Mgr. Zuzana Navrátilová, Ing. Patrik Paneš, Ph.D., Ing. Iveta 
Jechová, ing. Alice Mezková a další zástupci odborné veřejnosti 
 
 
 
1. Úvod 
 
Jednání řídil Jan Wolf, předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční 
vztahy ZHMP a seznámil účastníky s programem jednání. 
 
2. Schválení programu 
 
Kamila Matějková navrhla přesunutí bodu k rozpočtu na prosincové jednání Výboru, až po 
jeho schválení Radou HMP. 
Jan Wolf se s návrhem neztotožňuje. 
 
Hlasování o vyřazení bodu 4. do programu  5 - 1 – 3. Návrh nebyl přijat. 
 
Předseda Wolf se dotázal, zda má někdo připomínky k navrženému programu a požádal o 
jeho schválení. 
Hlasování – schváleno jednomyslně. Program byl schválen. 
 
Schválení zápisu z jednání dne 2. 10. 2019 

 
Předseda Wolf se dotázal, zda má někdo připomínky k zápisu z 10. jednání a požádal o jeho 
schválení.  
Hlasování – schváleno jednomyslně. Zápis byl schválen. 
 
 
3. Volba ověřovatele zápisu 

 
Předseda Wolf navrhl Mgr. Martina Bendu, pan Benda souhlasí. 
Hlasování – 8 – 0 - 1. Ověřovatel byl schválen. 
 
 
 
 



4. K návrhu rozpočtu kap. 06 na rok 2020  
 

Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hlavního 
města Prahy je předkládán na vědomí návrh rozpočtu kap. 06 na rok 2020, který byl sestaven 
na základě požadavků příspěvkových organizací v gesci odboru kultury a cestovního ruchu 
Magistrátu hlavního města Prahy a jednotlivých odborů spadajících do kapitoly 06. 
 
Ředitel KUC František Cipro informoval členy Výboru, že je předkládán na vědomí návrh 
rozpočtu kap. 06 na rok 2020, který byl sestaven na základě požadavků příspěvkových 
organizací v gesci odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy a 
jednotlivých odborů spadajících do kapitoly 06 a představil návrh rozpočtu tak, jak jej navrhl 
odbor KUC po projednání s finančním odborem. 
 
K tomuto bodu proběhla diskuze, kde vedoucí oddělení rozpočtových analýz MHMP Patrik 
Paneš informoval, že se finanční odbor nevyjadřuje k dosud neschválenému rozpočtu. 
Autorem je vždy gesčně příslušný radní. 
 
Usnesení:  
Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP bere na vědomí 
návrh rozpočtu kap. 06 na rok 2020. 
 
 
5. K návrhu výstav v režimu bezplatného užívání v Křížové chodbě a Rytířském sále 

Staroměstské radnice v Praze na období od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2021 
 

Kateřina Opatrná představila výstavní plán na rok 2020 
 
Žadatel / Pořadatel: Seven Days Agency, s. r. o. Název projektu: Sportovní fotografie roku 
2019 Navrhovaný termín: 1. 2. – 31. 3. 2020   
  
Žadatel / Pořadatel: Společnost Praha fotografická, z. s. Název projektu: Cena Praha 
fotografická 2019 – 24. ročník Navrhovaný termín: 1. 4. – 31. 5. 2020  
  
Žadatel / Pořadatel: CZECH PHOTO, o. p. s. Název projektu: 63. ročník WORLD PRESS 
PHOTO 2020 Navrhovaný termín: 1. 6. – 30. 6. 2020  
  
Žadatel / Pořadatel: PhDr. Dana Kyndrová Název projektu: Miloň Novotný 1930-1992 
Navrhovaný termín: 1. 7. – 15. 8. 2020  
  
Žadatel / Pořadatel: Vězeňská duchovenská péče Název projektu: Jindřich Štreit – Ze tmy ke 
světlu Navrhovaný termín: 16. 8. – 30. 9. 2020  
  
Žadatel / Pořadatel: 400 ASA, z. s. Název projektu: Ztracená Evropa? Navrhovaný termín: 1. 
10. – 14. 11. 2020  
  
Žadatel / Pořadatel: CZECH  PHOTO, o. p. s. Název projektu: CZECH PRESS PHOTO 2019 
Navrhovaný termín: 15. 11. – 31. 1. 2021  
 
 
 



Usnesení:  
 
Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP souhlasí s 
předloženým návrhem výstav v režimu bezplatného užívání v Křížové chodbě a Rytířském 
sále Staroměstské radnice v Praze na období od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2021 a doporučuje řediteli 
Ciprovi předat návrh ředitelce Pekárkové ke smluvnímu zajištění realizace výstavního plánu 
na základě Zásad pro bezplatné užívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici, 
schválených jako příloha č. 1 k usnesení RHMP č. 1838 ze dne 27. 11. 2007, ve znění 
usnesení RHMP č. 278 ze dne 26. 2. 2013. 
 
 
Hlasování: 8 – 0 – 1. Usnesení bylo schváleno. 
 
 
6. Žádost společnosti Femancipation, z.s. o zamezení znevážení místa pocty 

zachráncům před Holocaustem 
 

Petice byly předány na kontrolní komisi k rukám JUDr. Janderové.  
Jedná se o stavbu velkokapacitních veřejných toalet. Petenti s touto stavbou nesouhlasí 
z důvodu možné dehonestace tohoto pamětního místa a žádají, aby byla tato petice projednána 
i na jednání ZHMP. 
Petenti upozorňují, že v tomto prostoru není umístěn žádný informační panel s označením 
Sadu zachránců dětí před holokaustem, Jaroslava Janderová žádá o vyjádření Výboru v zájmu 
edukace a piety, aby místo vešlo ve známost. 
Jan Wolf uvedl, aby se touto problematikou zabývala místopisná komise ve spolupráci PCT, 
a.s. a Lesy hl. m. Prahy. 
Po proběhlé diskuzi Výbor žádá ředitele KUC Františka Cipra, aby s příslušnými orgány 
města projednal označení Sadu zachránců dětí před holokaustem. 
 
Hlasování:  schváleno jednomyslně. Pověření bylo schváleno. 
 
 
7. Různé 

 
Výběrové řízení na ředitele/ředitelku odboru kultury a cestovního ruchu – informace  
 
Hana Třeštíková informovala členy Výboru, že František Cipro, ředitel odboru KUC, na 
základě vlastního uvážení podal výpověď. Již bylo vypsáno výběrové řízení na 
ředitele/ředitelku odboru KUC. Poděkovala mu za vše, co udělal pro rozvoj kultury a cestovní 
ruch v Praze.  
František Cipro poděkoval odboru KUC za obětavou a odpovědnou práci, přechází do PCT, 
a.s. 

 
 

Prezentace MgA. Daniela Přibyla, ředitele Městských divadel pražských 
 
Ředitel MgA. Daniel Přibyl seznámil členy Výboru s činností všech tří divadel, Divadla ABC, 
Divadla Rokoko a Divadla Komedie.  
Nově jsou zajišťovány vzdělávací programy pro seniory, MDP vydávají vlastní časopis 
v nákladu 28.000 ks, spolupracují s 19 divadly Evropy. 



Proběhl 1. ročník festivalu Nová Komedie, který je podporou mladým talentům. 
V tomto roce obdrželi cenu Thálie (Viktor Dvořák, role Louise Aronsona v inscenaci Andělé v 
Americe autora Tonyho Kushnera). 
 
 
Předseda Jan Wolf poděkoval všem za účast na dnešním jednání a ve 14:20 hod. jednání 
ukončil. 
 
 
 
 
 
 
Jan Wolf 
Předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 
 

Mgr. František Cipro 
Tajemník Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 
 
 
 
 
 
Ověřil Mgr. Martin Benda 
 
 
Zapsala Alice Hamršmídová 
6. 11. 2019 
 

https://www.idnes.cz/wiki/obecne/viktor-dvorak.K5004232

