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Program: 
 
1) Návrh radního J. Wolfa na udělení čestného občanství Ing. Marcelu Grünovi, astronomovi, 

spisovateli v oblasti astronomie, řediteli Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy  
      Návrh radního J. Wolfa na udělení čestného občanství prof. MUDr. Pavlu Klenerovi, DrSc., 
      lékaři, onkologovi, hematologovi a politikovi 
      Návrh radního J. Wolfa na udělení ceny hlavního města Prahy stříbrné medaile paní Věře 
      Blažkové, zakladatelce Kulturního spolku Cáchy-Praha 
      Návrh radního J. Wolfa na udělení čestného občanství Prahy prvorepublikovému 
      armádnímu generálovi Josefu Bílému, zakladateli Obrany národa po okupaci v březnu 1939 
 
2) Diskuse, různé. 
 
K bodu 1  
Členům komise byly zaslány návrhy na ocenění čestným občanstvím hlavního města Prahy, 
popř. cenou hlavního města Prahy, které tajemnice komise obdržela před jednáním komise, a ke 
kterým byla odborem ZIO MHMP připravena životopisná data navržených. Komise projednala 
na svém jednání dne 8. 11. 2017 návrh na udělení čestného občanství Ing. Marcelu Grünovi a 
svým usnesením s návrhem vyslovila souhlas. 
 
Usnesení 
Komise doporučuje udělit čestné občanství hlavního města Prahy Ing. Marcelu Grünovi, 
astronomovi, spisovateli v oblasti astronomie, řediteli Hvězdárny a planetária hlavního 
města Prahy 
Další návrhy na ocenění budou projednány na příštím jednání komise (pro hlasovali všichni 
přítomní, kteří byli rovněž seznámeni se stanoviskem dalšího člena komise doc. Ledvinky). 
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K bodu 2 
 
K návrhu obecně závazné vyhlášky o čestném občanství a cenách hl. m. Prahy již nebyly 
uplatněny žádné připomínky a návrh může být zaslán do připomínkového řízení. 
 
 
 
Komise nemá námitky proti zápisu z předchozího jednání. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 




