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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

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

 

ZÁPIS z 26. jednání 

Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP  
konaného dne 5. 5. 2021 ve 13:00 hod. 

on-line, formou videokonference, v prostředí Cisco Webex 

     

 
Přítomni fyzicky:  Jan Wolf, Bc. Michal Krutský (tajemník) 
Přítomni on-line:  Martin Arden, Ing. Lubomír Brož, Mgr. Martin Benda, Bc. Aneta Heidlová, MgA. Kamila Matějková,  

 Mgr.  Marcela Straková, Jan Lacina   

Nepřítomni:  Ing. Jiří Kubíček, doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 

Omluveni:  Milan Maruštík 

Hosté:  Adam Halaš, Alice Mezková, Andrea Skorkovská, Bohuslava Fuxová, Eliška Burdová, Hana Třeštíková,  
 Helena Musilová, Ivo Mathé, Jana Davidová, Jana Hudcová, Jiří Sulženko, Jiří Turek, Kateřina Opatrná, 
 Linda Svidró, Magdalena Juříková, Marie Foltýnová, Marta Slačálková, Martin Churavý, Richard Drury, 
 Lucie Tužová, Zuzana Navrátilová    

Jednání řídil:  Jan Wolf, předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP       
 

 

Schválený upravený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

2. Schválení programu 

3. Schválení zápisu z 7. 4. 2021 

4. Volba ověřovatele 

5. Individuální účelová dotace v oblasti kultury v roce 2021 

6. ke zřízení komise Rady HMP pro udělování dotací hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 

7. Program Umění pro město a katalog veřejné plastiky (možné využití a spolupráce s dalšími organizacemi - ICT, TCP 
ad.) - prezentace Galerie HMP 

8. Projednání dopisu festivalu Letní Letná, který se vztahuje k tradičnímu místu konání festivalu 

9. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

Jednání řídil Jan Wolf, předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP, přivítal 
účastníky a seznámil je s programem jednání. Upozornil členy Výboru a hosty na on-line formu jednání Výboru  
a požádal všechny zúčastněné, aby byli jasně identifikovatelní, pakliže nebudou hovořit, měli ztlumený mikrofon  
a využívali možnosti chatu. 
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2. Schválení programu 

Jan Wolf představil program jednání Výboru a dotázal se dále, zda má někdo připomínky k navrženému programu 
nebo další návrhy. Předseda Wolf navrhl dozařadit do programu „Projednání dopisu festivalu Letní Letná, který se 
vztahuje k tradičnímu místu konání festivalu“ jako bod č. 8, přičemž bod „Různé“ by byl bodem č. 9.  
 

Hlasování o zařazení bodu „Projednání dopisu festivalu Letní Letná, který se vztahuje k tradičnímu místu konání 
festivalu“ do programu jednání Výboru, jako bodu č. 8: 
 

PRO: 8  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 
 

Hlasování o schválení upraveného programu: 
 

PRO: 8  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 
 

3. Schválení zápisu z 7. 4. 2021 

Jan Wolf se dotázal, zda má někdo připomínky k zápisu z 25. Jednání Výboru, jehož ověřovatelem byl Jiří Kubíček  
a požádal o jeho schválení. 
 

Hlasování o schválení zápisu: 
 

PRO:8  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 
 

4. Volba ověřovatele 

Jan Wolf navrhl jako ověřovatele zápisu z 26. jednání Výboru Ing. Lubomíra Brože, který s tímto souhlasil. 

 

Hlasování o volbě ověřovatele: 
 

PRO: 8  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 
 

5. Individuální účelová dotace v oblasti kultury v roce 2021 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 

Jan Wolf představil bod programu, uvedl jedinou projednávanou žádost o dotaci na knižní publikace „Petr Parléř, 
architekt a sochař“ a „Parléřovský mýtus“, o kterou žádá Univerzita Karlova. Předseda Wolf vyjádřil svou podporu 
tomuto projektu a této žádosti a po konzultaci s radní hl. m. Prahy Hanou Třeštíkovou navrhl udělení dotace ve výši 
200.000 Kč. Martin Benda uvedl, že ač proti projektu nic nemá, není zdůvodněno, proč nebylo žádáno standardně 
v grantovém řízení. Proto navrhl nepřidělit žadateli dotaci a vyzvat jej k podání žádosti o grant. Jan Wolf ještě jednou 
vyjádřil svou podporu a bez dalších přihlášených do diskuse vyzval k hlasování. 

Hlasování o návrhu finanční podpory (navrhovatel Martin Benda): 
 

Poř. č. 59, Univerzita Karlova, IČO: 00216208 – Knižní publikace „Petr Parléř, architekt a sochař“ a „Parléřovský 
mýtus“, 1. 4. – 30. 11. 2021 

 

Návrh:  0 Kč 
 

Hlasování:  PRO: 1  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 7       NÁVRH NEBYL PŘIJAT  

 

Hlasování o návrhu finanční podpory (navrhovatel Jan Wolf): 
 

Poř. č. 59, Univerzita Karlova, IČO: 00216208 – Knižní publikace „Petr Parléř, architekt a sochař“ a „Parléřovský 
mýtus“, 1. 4. – 30. 11. 2021 

 

Návrh:  200.000 Kč 
 

Hlasování:  PRO: 6  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 2       NÁVRH BYL PŘIJAT  
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Hlasování o návrhu usnesení: 
 

Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 
 
I. doporučuje  

radní Haně Třeštíkové předložit Radě HMP návrh na poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti 
kultury v roce 2021, a to v částce uvedené v příloze 

  
Přílohy: 
Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
Důvodová zpráva 
 

PRO: 6  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 2  SCHVÁLENO 

 

6. ke zřízení komise Rady HMP pro udělování dotací hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 

Předkladatel: radní MgA. Hana Třeštíková 

Jan Wolf uvedl bod programu a vyzval ředitele KUC MHMP Jiřího Sulženka, aby bod programu představil. Jiří 
Sulženko uvedl, že materiál ke zřízení komise Rady HMP pro udělování dotací hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 
vychází ze schváleného dotačního systému, schváleného na březnovém zasedání Výboru. Nové složení komise bude 
platné od 1. 6. 2021 na dobu 3 let. Bylo osloveno 72 organizací s žádostí o nominaci členů komise, přičemž nominací 
bylo obdrženo přes 80 a řada nominantů byla uvedena vícekrát. Dále uvedl, že dle návrhu (viz návrh usnesení 
Výboru) dochází k obměně poloviny členů komise. Jiří Sulženko se zároveň omluvil členům Výboru za opomenutí 
v procesu výzvy k podání nominantů. Jan Wolf informoval členy o úmrtí člena komise PhDr. Jana Folla a jménem 
Výboru vyjádřil rodině Jana Folla upřímnou soustrast a poděkování za jeho dlouholetou a kvalitní práci. Předseda 
Wolf otevřel rozpravu. Aneta Heidlová upozornila, že nezpochybňuje kvalitu vybraných kandidátů, ale členové 
Výboru neměli možnost vyjádřit při výběru nominantů svůj názor a navrhla případné stažení tohoto bodu k dalšímu 
vyjádření členů Výboru. Radní Hana Třeštíková souhlasila, že Výbor měl být explicitně osloven, nicméně členové 
Výboru jsou v této problematice dlouhodobě obeznámeni. Dále uvedla, že jak seznam nominantů, tak seznam 
vybraných členů, je kvalitní a transparentní. K této problematice proběhla diskuse, do níže se dále zapojili Marcela 
Straková, Jan Lacina, Martin Benda, který jako předseda poděkoval všem dosavadním členům a tajemnici  
za spolupráci, Aneta Heidlová, Jan Wolf, který upozornil na nutnost schválení tohoto bodu na dnešním jednání 
zejména z časových důvodů. Linda Svidró potvrdila, že veřejnost měla možnost se vyjádřit v této věci několikrát, 
nejen k dotačnímu systému, ale i k nominacím. Martin Arden upozornil, že se z důvodu nedostatečného projednání 
v hlasování zdrží. Dotázal se, zda je vhodné nominovat dva novináře, na což reagoval Martin Benda. Jiří Sulženko  
a Hana Třeštíková pronesli závěrečné slovo a předseda Wolf uzavřel diskusi a vyzval k hlasování. 

Návrh usnesení:  

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

I.  souhlasí  

1.  se zrušením stávající komise Rady HMP pro udělování dotací hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění zřízenou 
usnesením Rady HMP č. 41 ze dne 21. 1. 2019  

2.  se zřízením nové komise Rady HMP pro udělování dotací hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění s účinností 
od 1. 6. 2021 na období 3 let  

3.  se jmenováním předsedy, členů a tajemníka komise Rady HMP pro udělování dotací hl.m. Prahy v oblasti 
kultury a umění takto:  

  

předseda: Mgr. Martin Benda, člen Zastupitelstva hl.m. Prahy a člen Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní 
ruch a zahraniční vztahy ZHMP  

  

členové: MgA. Michal Lázňovský, Ph.D., odborník za oblast divadla  

Mgr. Zdeněk Tichý, odborník za oblast divadla  

MgA. David Mareček, Ph.D., odborník za oblast hudby  

Mgr. Milan Tesař, odborník za oblast hudby  
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doc. Adam Halaš, Ph.D., odborník za oblast tance, nonverbálního umění a nového cirkusu  

Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D., odborník za oblast tance, nonverbálního umění a nového cirkusu  

Mgr. Tereza Stejskalová, Ph.D., odborník za oblast výtvarného umění, fotografie a nových médií  

Mgr. Helena Musilová, odborník za oblast výtvarného umění, fotografie a nových médií  

PhDr. Jan Lukeš, odborník za oblast literatury  

Mgr. Marcela Turečková, odborník za oblast literatury  

MgA. Vratislav Šlajer, odborník za oblast audiovize, filmu  

doc. MgA. Ivo Mathé, odborník za oblast audiovize, filmu  

Alexander Michailidis, odborník za oblast ostatní  

Mgr. Petr Vizina, odborník za oblast ostatní  

  

tajemnice: Mgr. Lucie Tužová, KUC MHMP  

 

II.  doporučuje  

předložit Radě HMP návrh na zřízení a jmenování komise Rady HMP pro udělování dotací hl. m. Prahy  
v oblasti kultury a umění dle bodu I. tohoto usnesení  

  

Přílohy:   

Důvodová zpráva  

Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP 

 

PRO: 6  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 2  SCHVÁLENO 

 

7. Program Umění pro město a katalog veřejné plastiky (možné využití a spolupráce s dalšími organizacemi - ICT, TCP 
ad.) - prezentace Galerie HMP 

Jan Wolf uvedl bod programu a předal slovo Mgr. Marii Foltýnové, Ph.D., vedoucí oddělení správy veřejné plastiky 
Galerie hl. m. Prahy, která prezentovala program Umění pro město a katalog veřejné plastiky (možné využití a 
spolupráce s dalšími organizacemi – ICT, TCP ad.). Jan Wolf poděkoval za prezentaci a vyzval k diskusi. Martin Benda 
poděkoval za prezentaci a vznesl dotaz ke katalogu veřejných plastik, zda se týká i metra, což Marie Foltýnová 
potvrdila, katalog bude průběžně doplňován. Ve věci odstraněných děl, pak by bylo potřeba najít otevřenou 
veřejnou plochu pro expozici, pomník maršála Radeckého je v majetku Muzea hl. m. Prahy a do veřejného prostoru 
by bylo možné umístit pouze kopii. Jan Lacina poděkoval za start projektu, ač byl schválen již v r. 2016. Bez dalších 
účastníků do diskuse předseda Wolf poděkoval za připomínky a projednávání bodu uzavřel. 
 

8. Projednání dopisu festivalu Letní Letná, který se vztahuje k tradičnímu místu konání festivalu 

Jan Wolf informoval členy Výboru, že obdržel dopis ředitele festivalu Letní Letná Jiřího Turka, ve věci jednání 
s odborem ochrany prostředí MHMP o místu konání festivalu a nesouhlasném stanovisku příslušného odboru. Jan 
Wolf podotkl, že se jedná o tradiční významnou pražskou kulturní akci a podpořil by zachovat ji v současném formátu 
a teritoriálním vymezení. Jiří Turek představil základní parametry a poslání festivalu Letní Letná a zdůraznil umístění 
v parku pro pohodlí a rodinnou atmosféru akce. Po konání festivalu se pořadatelé sami zasazují o rychlou obnovu 
prostor a samozřejmě chápe obavy a péči odboru ochrany prostředí MHMP. Jiří Turek tedy požádal Výbor o možnost 
zachovat festival v podobě, ve které se konal doposud. Jan Lacina, Lubomír Brož, Hana Třeštíková a Martin Benda 
vyjádřili svou podporu zachování festivalu Letní Letná v dosavadní podobě. Martin Benda požádal, aby byl příště 
přizván také oponent, aby přednesl své argumenty – v tomto případě příslušný odbor. Jan Wolf poděkoval za diskusi 
a vyzval k hlasování o usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
 

Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP žádá odbor ochrany prostředí MHMP,  
aby vyhověl žádosti o bezplatný pronájem ploch pro konání festivalu Letní Letná, v rámci současného umístění  
a rozložení v parku od Hanavského pavilonu po Špejchar, a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že festival Letní 
Letná je tradiční akcí zařazenou mezi sedm významných a dlouhodobě podporovaných kulturních akcí ze strany  
hl. m. Prahy, které se konají na území a ve prospěch obyvatel hl. m. Prahy a jejích návštěvníků, a jejíž excelentní 
kvalita je přímo spojena s místem konání. 

 

PRO: 8  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 

 

9. Různé 

V rámci bodu „Různé“ se Martin Benda dotázal, zda se na červnovém jednání Výboru počítá s prezentací nového 
grantového, resp. dotačního softwaru primátorem hl. m. Prahy a prezentací PhDr. Jana Kalouse, Ph.D., ředitele 
Muzea paměti XX. století, z.ú., což předseda Jan Wolf potvrdil. Předseda Wolf informoval členy Výboru  
o předpokládaném prezenčním způsobu jednání Výboru dne 2. 6. 2021 v 13:00 hod., které se uskuteční ve Velkém 
jednacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy. Na dotaz Martina Bendy předseda Wolf potvrdil možnost kombinované 
účasti, tedy prezenčně i on-line. Bez dalších dotazů, připomínek a námětů poděkoval všem účastníkům a jednání 
Výboru uzavřel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podepisovatel 

Zápisu: Jan Wolf, předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

 

 

 

 

 

Ověřil: Ing. Lubomír Brož, člen Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP  

 

 

 

 

Zapsal:  Bc. Michal Krutský, tajemník Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP    

 
 
 
 
 
 
  
  
 


