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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

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

 

ZÁPIS z 33. jednání 

Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP  
konaného dne 2. 2. 2022 ve 13:00 hod. 

Zasedací místnost Nová Rada, 1. patro, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1  

/ online, formou videokonference v prostředí Cisco Webex 

     

 
Přítomni:  Jan Wolf, Martin Benda, Lubomír Brož, Aneta Heidlová, Jiří Kubíček, Kamila Matějková, Milan Maruštík,   

 Michal Krutský (tajemník) 

Omluveni:  na část jednání – Martin Arden, Jan Lacina 

   na celé jednání – Bohuslav Svoboda, Marcela Straková 

Hosté:  Vlasta March, Petr Štědroň, František Cipro, Petr Kučera, Jiří Sulženko, Bohuslava Fuxová, Jana  
 Lapáčková, Iveta Jechová, Kateřina Hakenová, Lenka Bočková, Lenka Svobodová Grossová, Lucie  
 Čadilová, Pavla Vintišková, Andrea Skorkovská, Lucie Tužová, Hana Třeštíková   

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

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

2. Schválení programu 

3. Schválení zápisu z 12. 1. 2022 

4. Volba ověřovatele 

5. Informace k podpoře kongresové turistiky v hl. m. Praze 

6. Přehled aktivit Zastoupení hl. m. Prahy při EU v roce 2021 a výhled na rok 2022 

7. Prezentace činnosti Divadla Na zábradlí 

8. k návrhu na udělení finančních odměn členům Komise RHMP pro udělování dotací v oblasti kultury a umění v 
rámci dotačního řízení 2021 

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 na kombinovanou formu jednání a požádal fyzicky přítomné 
o dodržování hygienických opatření a on-line účastníky o jasnou audiovizuální identifikaci včetně uvedení jména  
a příjmení. 
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2. Schválení programu 

Předseda Wolf představil program jednání Výboru a vyzval členy Výboru, zda má někdo připomínky k navrženému 
programu nebo další návrhy. 
 

Hlasování o schválení návrhu programu: 
 

PRO: 8  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 

3. Schválení zápisu z 12. 1. 2022 

Předseda Wolf se dotázal, zda má někdo připomínky k zápisu z 32. jednání Výboru, jehož ověřovatelkou byly Marcela 
Straková a požádal o jeho schválení. 
 

Hlasování o schválení zápisu: 
 

PRO: 8  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 

4. Volba ověřovatele 

Předseda Wolf navrhl jako ověřovatele zápisu z 33. jednání Výboru Jiřího Kubíčka, který s tímto souhlasil. 
 
Hlasování o volbě ověřovatele: 

 

PRO: 8  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 

5. Informace k podpoře kongresové turistiky v hl. m. Praze 

Předseda Wolf uvedl bod programu jednání Výboru a předal slovo MgA. Jiřímu Sulženkovi, Ph.D. – řediteli KUC 
MHMP, který shrnul klíčové body, které odbor KUC MHMP realizoval ve spolupráci s partnery v roce 2021, a rovněž 
co je připravováno pro letošní rok 2022. Stejně jako v loňském roce bude vyhlášen program (veřejná zakázka) 
„Podpora kongresového turismu v Praze“, který bude na období dvou let v celkové hodnotě 12,4 mil. Kč bez DPH 
směřovat k naplnění strategie MHMP při podpoře kongresového cestovního ruchu. Na dotaz předsedy Wolfa 
potvrdil ředitel Sulženko, že Praha stále patří mezi přední evropské destinace pro pořádání kongresů. Martin Benda 
poznamenal, že grantové řízení v oblasti cestovního ruchu právě probíhá a v březnu by měly být na Výboru 
projednávány konkrétní návrhy. 

6. Přehled aktivit Zastoupení hl. m. Prahy při EU v roce 2021 a výhled na rok 2022 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 
Ing. Lucie Čadilová - vedoucí oddělení zastoupení Prahy v Bruselu 

Předseda Wolf uvedl bod programu jednání Výboru a předal slovo vedoucí Čadilové, která představila zprávu  
o činnosti Zastoupení hl. m. Prahy při EU v Bruselu, která byla i v tomto roce ovlivněna pandemickou situací. 
V loňském roce došlo k významné události odhalení lavičky Václava Havla v Bruselu nedaleko Evropského 
parlamentu. Vedoucí Čadilová uvedla ve stručnosti i další kulturní akce, které Zastoupení realizovalo. V rámci 
nadcházejícího českého předsednictví Rady EU seznámila vedoucí Čadilová členy Výboru s přípravnými pracemi  
a plánovanými akcemi. Na dotaz předsedy Wolfa vyjádřila vedoucí Čadilová názor, že minimálně ze strany 
Zastoupení proběhne spolupráce na předsednictví profesionálně, bez ohledu na eventuální politické změny. Bez 
dalších přihlášených do diskuse předseda Wolf poděkoval vedoucí Čadilové za prezentaci a vyzval k hlasování  
o návrhu usnesení.  
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Návrh usnesení:  

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

I. bere na vědomí  

Zprávu o činnosti Zastoupení hl. m. Prahy při EU v roce 2021 a výhled na rok 2022  

Přílohy:  

Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP  

Hlasování o návrhu usnesení:  

PRO: 7  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 

7. Prezentace činnosti Divadla Na zábradlí 

Předseda Wolf uvedl bod programu jednání Výboru a předal slovo doc. Mgr. Petru Štědroňovi, Ph.D. – řediteli 
Divadla Na zábradlí, který ve své prezentaci představil členům Výboru klíčové aspekty v činnosti divadla v období let 
2013 – 2022 – tradice v novém, dramaturgie a její vývoj, ocenění zájezdy a mediální reflexe, doprovodné a další 
programy, milníky, Divadlo Na zábradlí v číslech a výhled na rok 2022. Předseda Wolf poděkoval řediteli Štědroňovi 
za prezentaci, vyjádřil svou podporu pro aktuální podobu činnosti divadla a bez dalších přihlášených projednávání 
bodu uzavřel.  

8. k návrhu na udělení finančních odměn členům Komise RHMP pro udělování dotací v oblasti kultury a umění  
v rámci dotačního řízení 2021 

Předkladatel: radní MgA. Hana Třeštíková 

Předseda Wolf uvedl bod programu jednání Výboru a předal slovo radní Třeštíkové, která uvedla, že jde o technickou 
změnu způsobu odměňování členů Komise RHMP pro udělování dotací v oblasti kultury a umění. Ředitel Sulženko 
blíže představil předmětný návrh, přičemž uvedl, že v loňském roce bylo odevzdáno celkem 1330 hodnocení  
a na komisích odpracovali členové 380 hodin, při počtu čtrnácti odborníků. Martin Benda poděkoval všem kolegům 
komise za usilovnou a náročnou práci – i z časového hlediska. Bez dalších přihlášených do diskuse předseda Wolf 
projednávání bodu uzavřel a vyzval k hlasování o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení:  

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

I. bere na vědomí  

návrh finančních odměn členům Komise RHMP pro udělování dotací v oblasti kultury a umění v rámci 
dotačního řízení 2021 uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení, a to na základě předávacích protokolů, 
které tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení 

II. doporučuje  

1. radní MgA. Haně Třeštíkové 

1. předložit návrh finančních odměn dle bodu I. tohoto usnesení Radě hl. m. Prahy 

Termín: 21. 2. 2022 

Přílohy:  

Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP  

Hlasování o návrhu usnesení:  

PRO: 6  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 1  SCHVÁLENO 
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9. Různé 

Předseda Wolf se dotázal členů Výboru, zdali mají téma k projednání v bodu „Různé“.  
 
Martin Benda navrhl, aby se členové Výboru na následujícím jednání dne 2. 3. 2022 seznámili s novou vedoucí 
oddělení zahraničních vztahů PRM MHMP Mgr. Terezou Hruškovou, což bylo členy Výboru akceptováno. Předseda 
Wolf rovněž navrhl zařadit na březnové zasedání Výboru problematiku Pražské karty, což bylo členy Výboru rovněž 
akceptováno.  
 
Milan Maruštík se v návaznosti na úkoly, které vzešly z minulého jednání Výboru, dotázal radní Třeštíkové, v jakém 
stavu je plnění úkolu „otevřít na úrovni Rady hl. m. Prahy diskusi nad dofinancováním tradičních pražských kulturních 
akcí v roce 2022 a předložit výsledek jednání Zastupitelstvu hl. m. Prahy“, na což reagovala radní Třeštíková s tím,  
že Výboru bude informace podána, nyní se na řešení usilovně pracuje. Radní Třeštíková dále upozornila, že se 
podobně jako předseda Wolf snaží bránit zasahování do činnosti a rozhodnutí Komise RHMP pro udělování dotací 
v oblasti kultury a umění.  
 
Na dotaz Vlasty March předseda Wolf upozornil, že návrh na udělení dotací v oblasti kultury a umění je veřejný a je 
k nalezení na webových stránkách www.praha.eu.  
 
Ing. arch. Petr Kučera – ředitel NKP Vyšehrad požádal o možnost prezentace činnosti NKP Vyšehrad na jednom 
z následujících jednání Výboru, s čímž předseda Wolf souhlasil a navrhl dubnové jednání Výboru. Ředitel Kučera také 
seznámil členy Výboru s participací NKP Vyšehrad na pořádání kongresu ICOM Prague 2022, což velmi ocenil Martin 
Benda.  

 
Bez dalších návrhů či připomínek předseda Wolf poděkoval členům a hostům Výboru, upozornil na termín 
následujícího jednání Výboru dne 2. 3. 2022, od 13:00 hod., a v 14:05 hod. ukončil jednání Výboru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podepisovatel 

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

 
 

 

 

 

Ověřil: Ing. Jiří Kubíček, 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    

 


