Zápis z 13. jednání
Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
konaného dne 5.2 2020 v 13:00 hod.
Přítomni: Jan Wolf, Mgr. Martin Arden, Martin Benda, Ing. Lubomír Brož, Bc. Aneta
Heidlová, JUDr. Jaroslava Janderová, Mgr. Jan Lacina, Milan Maruštík, Mgr. Marcela
Straková.
Omluveni: MgA. Kamila Matějková, doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.
Hosté: MgA. Hana Třeštíková, Mgr. Zuzana Navrátilová, PhDr. Jana Hudcová, Ing. Lucie
Čadilová, členové Grantové komise RHMP a další odborná veřejnost.
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
Jan Wolf se dotázal, zda má někdo připomínky k navrženému program a požádal o schválení
předřazení bodu č. 10., Představení prezentace Muzea hl. m. Prahy jako bod č. 7.
Dále požádal o dozařazení bodu Informace pro Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a
zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy ke stavu nové pražské turistické karty Prague
Visitor Pass jako poslední bod.
Hlasování o programu – schváleno jednomyslně. Program byl schválen.
3. Schválení zápisu z jednání dne 8. 1. 2020
Předseda Wolf se dotázal, zda má někdo připomínky k zápisu z 12. jednání a požádal o jeho
schválení.
Hlasování – 9 – 0 - 0. Zápis byl schválen.
4. Volba ověřovatele zápisu
Předseda Wolf navrhl Anetu Heidlovou, slečna Heidlová souhlasí.
Hlasování – 8 – 0 - 1. Ověřovatel byl schválen.
5. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2020
Č. 3. Občanské sdružení Dědictví a budoucnost, FESTIVAL-PRAHA-BERLIN 2020
Návrh: 120.000,- Kč
Hlasování – schváleno jednomyslně. Návrh byl přijat.

Č. 93, Tanec Praha z.ú,, Česká účast na Aerowaves Spring Forward 2020 v Rijece, Chorvatsko
Návrh: 80.000,- Kč
Hlasování – schváleno jednomyslně. Návrh byl přijat.
Č. 94, Svaz českých knihkupců a nakladatelů, zapsaný spolek, Cena Jiřího Ortena 2020
Návrh: 50.000,- Kč
Hlasování – schváleno jednomyslně. Návrh byl přijat.
Č. 96, Česká centra, Noc literatury
Návrh: 100.000,- Kč
Hlasování – schváleno jednomyslně. Návrh byl přijat.
Č. 98, Bez komunistů.cz, Po stopách totalitní minulosti
Návrh: 150.000,- Kč
Hlasování – schváleno jednomyslně. Návrh byl přijat.
Č. 99, DaDa plus s.r.o., Koncert pro spolek Prader-Willi
Návrh: 150.000,- Kč
Hlasování – schváleno jednomyslně. Návrh byl přijat.
Č. 100, Run OpeRun, z. s., 5. narozeniny spolku Run OpeRun
Návrh: 50.000,- Kč
Hlasování – schváleno jednomyslně. Návrh byl přijat.
Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2020 - žádosti do 200.000 Kč
Pozdě podané žádosti
Č. 91, Orchestr Berg, z.s., HUDBA K SIRÉNĚ - 11 koncertů ke zkoušce sirén
Návrh: 200.000,- Kč
Hlasování – schváleno jednomyslně. Návrh byl přijat.
Č. 95, The Chemistry Production, s.r.o., SCOPE NEW YORK 2020
Návrh: 180.000,- Kč
Hlasování – schváleno jednomyslně. Návrh byl přijat.
Č. 97, Rostislav Tvrdík, Z hvězdiček rostou hvězdy 2020
Návrh: 50.000,- Kč
Jan Lacina dává protinávrh 120.000,- Kč
Hlasování o protinávrhu – schváleno jednomyslně. Protinávrh byl přijat.
Návrh usnesení:
Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
I.

doporučuje radní Haně Třeštíkové předložit Radě HMP návrh na poskytnutí
individuálních účelových dotací projektům v oblasti kultury v roce 2020, a to v
částkách uvedených v přílohách, v celkové částce 1,200.000,- Kč.

Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP
Příloha č. 2 k návrhu usnesení výboru ZHMP

Hlasování – schváleno jednomyslně. Návrh byl přijat.
6. Individuální neinvestiční účelové dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2020
Poř. č., IUD-001/2020, Partnerství, o.p.s., Napojení Prahy jakožto klíčové destinace na Labskou
stezku v rámci česko-německého marketingu produktu v roce 2020
Návrh: 100.000,- Kč
Hlasování – schváleno jednomyslně. Návrh byl přijat.
Poř. č., IUD-002/2020, Pražské Benátky s.r.o., Svatojánské slavnosti NAVALIS 2020
Návrh: 2,000.000,- Kč
Hlasování – schváleno jednomyslně. Návrh byl přijat.
Návrh usnesení:
Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
I.

doporučuje radní MgA. Haně Třeštíkové předložit Radě HMP návrh na poskytnutí
individuálních účelových dotací projektům v oblasti cestovního ruchu pro rok 2020
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, a to celkem ve výši 2,100.000,- Kč.

Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP
Hlasování o usnesení: schváleno jednomyslně. Návrh byl přijat.
7. Prezentace Muzea hl. m. Prahy, ředitelka PhDr. Zuzana Strnadová
Ředitelka Strnadová podala informaci o struktuře, charakteru a činnosti Muzea hl.m. Prahy,
tedy muzea, které se zabývá výhradně Prahou a představila objekty, ve kterých Muzeum
hl.m.Prahy vyvíjí svoji činnost.
Historie:
- hlavní budova (1900)
- zámeček na Hanspaulce - Jírovo archeologické muzeum (1941; 1993 hl.m.Praha
prodalo soukromému subjektu)
- Podskalská celnice na Výtoni (1939)
- Loreta (1962; 1991 navrácena řádu kapucínů)
- Dům U dvou zlatých medvědů (1979)
- Müllerova vila (1995, otevřena pro veřejnost 2000)
- Pražské věže (2012)
- Zámecký areál Ctěnice (2012)
- Rothmayerova vila
- Norbertov (2014-pronájem na 10 let)
- Dům u Zlatého prstenu (2016)
Muzeum hl. m. Prahy zrealizuje 19.2.2020 výstavu Muzeum města Prahy na Těšnově?
Následně předseda Wolf otevřel diskuzi, kde se mj. diskutovalo o možném umístění Muzea hl.
m. Prahy na Těšnově, ředitelka Strnadová jedná o spolupráci s MČ Praha 1 a MČ Praha 8.

Diskuze byla ukončena.
8. Přehled aktivit Zastoupení hl. m. Prahy při EU ve II. pololetí roku 2019 a výhled na
1. pololetí roku 2020
Ing. Lucie Čadilová, vedoucí oddělení zastoupení Prahy v Bruselu
Zastoupení Prahy v Bruselu se souhrnně věnuje agendám v oblasti kulturní propagace
a reprezentace hl. m. Prahy s návazností na získávání a kultivování kontaktů s představiteli a
zaměstnanci evropských institucí a dalších relevantních organizací sídlících v Bruselu,
agendám spojeným s Výborem regionů, evropskými fondy a ekonomickou diplomacií.
Zastoupení trvale zajišťuje organizačně—technický servis pro politické představitele města
a zaměstnance Magistrátu hl. města Prahy, monitoruje vývoj legislativy EU relevantní pro
HMP, vykonává analytickou činnost, připravuje podklady a zjišťuje potřebné informace podle
potřeb hlavního města Prahy. Nedílnou náplní Zastoupení Prahy je koordinační role pro českou
národní delegaci ve Výboru regionů.
Členy České národní delegace zastupující hlavní město Prahu jsou primátor Zdeněk Hřib (člen)
a zastupitel Martin Dlouhý (náhradník), a to s účinností od 6. 6. 2019. Tento mandát obou
zástupců hl. m. Prahy byl platný do konce roku 2019, kdy skončilo 6. funkční období Výboru
regionů. Pro nové funkční období byli za hlavní město Prahu usnesením Rady HMP č. 1482 ze
dne 15. 7. 2019 opět nominováni primátor Zdeněk Hřib a zastupitel Martin Dlouhý pro funkční
období let 2020 — 2025.
Zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu je aktivním členem sdružení CCRN (Capital Cities and
Regions Network), které zastupuje hlavní města a regiony hlavních měst členských států EU.
V termínu 20. — 22. listopadu 2019 se v Praze uskutečnila výroční konference EUROCITIES
— sítě sdružující hlavní evropská města. V rámci této konference přijelo cca 600 zahraničních
delegátů, hlavní město Praha se zviditelnilo jak po stránce kongresové turistiky, tak z hlediska
příležitostí pro prosazování vlastní agendy na evropské úrovni.
Pražský dům dlouhodobě sleduje kulturní dění a obecně kulturní scénu v České republice. Na
jednotlivých akcích spolupracuje s příspěvkovými organizacemi HMP, ale i dalšími kulturními
subjekty, které jsou Prahou podporovány prostřednictvím grantů a stanovených priorit podpory.
Při koncipování akcí se snaží o průřezovost, prezentuje stěžejní postavy české kulturní scény a
současného umění, ale i mladou nastupující generaci (studenti a absolventi prestižních
pražských uměleckých škol AVU, UMPRUM, atd.). Pražský dům rovněž spolupracuje s
Českým centrem Brusel, Stálým zastoupením ČR při EU, Velvyslanectvím ČR v Belgickém
království nebo Stálým zastoupením ČR při NATO. Intenzivní spolupráce probíhá také s
Českou styčnou kanceláří pro vědu, výzkum a inovace CZELO.
Lucie Čadilová poděkovala za pozornost, zastoupení uvítá podněty pro kulturní aktivity.
9. Prezentace IPR Praha o kulturním chování obyvatel Prahy
Ing. Petr Peřinka Ing. Vladimír Lieberzeit.
IPR Praha se spolupráci se společností ppm factum research výzkum vypracovali „Mapování
kulturního chování obyvatel hl.m. Prahy“ na souboru 1003 respondentů v Praze.
Role firmy ppm factum byla příprava dotazníku, příprava sběru dat – programování
dotazníku, výběr a školení tazatelů, organizace a koordinace sběru dat, nahrání dat a jejich

kontroly a tvorba závěrečné analytické zprávy.
Petr Peřinka závěrem uvedl, že Pražané jsou s kulturou obecně spokojeni, naprostá většina
hodnotí rozmanitost kulturní nabídky jako dostatečnou. Více než dvě třetiny se domnívají, že
v Praze je i dostatek jednotlivých druhů kulturních institucí. Nedostatek zmiňuje cca třetina
obyvatel pouze v oblasti lokálních a specifických kulturních akcí. Požadavek o více místních
akcí se objevoval napříč celým výzkumem. Doporučovali tedy zaměřit se na podporu
lokálních, sousedských a specifických kulturních akcí zejména v oblastech Prahy dále od
centra města. Přibližně třetina obyvatel Prahy má zájem o častější navštěvování kulturních
institucí a aktivit. Jako největší bariéry četnější návštěvnosti jsou vnímány nedostatek peněz a
času. Čas omezuje zejména pracovní vytížení Pražanů (třetina by za kulturou chodila více,
kdyby nemusela tolik času trávit prací). Téměř polovina lidí deklaruje přehled o kulturním
dění, častěji se jedná o mladé lidi, rodiny s dětmi a lidi s VŠ vzděláním a velkým zájmem o
kulturu. Informace získávají nejčastěji od přátel a známých případně z oficiálních stránek
kulturních institucí.
10. Řešení problematiky sídla Tanečního centra Praha
Předseda Wolf informoval výbor o stavu pronájmu prostor pro TCP.
Ředitel Schneider se ujal slova a představil tuto vzdělávací a uměleckou instituci.
V současné době sídlí v ulici Pod Žvahovem na Praze 5, kde jsou ve výpovědi z nájmu.
Jako možnost se jeví areál budov Na Žertvách, kde sídlila TV Prima.
Petr Zuska, choreograf a pedagog sdělil, že za působení ministra Šmída vznikla myšlenka
domu tance.
Členové výboru podporují vznik tanečního centra, Jaroslava Janderová požádala o
posouzení gesčních členů Rady HMP, neboť se jedná o investiční záměr.
Předseda Wolf upřesnil, že byl zpracován projekt na výstavbu nové budovy ve Stodůlkách,
10% z rozpočtu cestovního ruchu se alokuje pro tento záměr.
Předseda Wolf uzavřel diskuzi.
Návrh usnesení:
Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP doporučuje
informovat Výbor pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP o bodu
č. 10 a požádat o posouzení investiční možnosti odkupu budovy Na Žertvách do majetku
hlavního města Prahy, a to rovněž v návaznosti na působení instituce Taneční centrum
Praha - konzervatoř, z. ú. v těchto prostorách.
Hlasování o usnesení: schváleno jednomyslně. Návrh byl přijat.
11. Různé
-

Připomenutí 400 let od bitvy na Bílé Hoře.

Vznikne návrh na dotační program IÚD, Výbor pro kulturu bude schvalovatelem dotací.

MČ na tento záměr dotace čerpat nemohou, pouze na pokyn Rady a ZHMP HMP.
-

Rekonstrukce Divadla na Vinohradech

Radní Hana Třeštíková informovala výbor, že na jeho březnové jednání bude pozván i architekt
Smetana.
Jaroslava Janderová požádala o přizvání vysoutěženého architekta Masáka.
Předseda Wolf ukončil diskuzi.
12. Pražská karta - Prague Visitor Pass
Ředitel František Cipro informoval, že nová pražská turistická karta Prague Visitor Pass je
víceúčelová karta, která bude mít fyzickou i elektronickou podobu. Turisté ji budou moci
využívat jako vstupenku do více než 80 turisticky významných objektů (muzea, galerie, zoo
apod.), jako jízdenku na MHD na území hl. m. Prahy a k uplatnění slevy u vybraných
obchodníků (vyhlídkové okružní jízdy autobusem nebo lodí, průvodcovské služby, půjčování
kol, úschovna zavazadel, restaurace, obchody a další služby). Pro její potřeby je tvořen řídící
systém, webový portál s e-shopem a mobilní aplikace. Systém bude v nejvyšší možné míře
využívat Multikanálový odbavovací systém (MOS). Turistická karta bude nabízena ve třech
časových variantách 48 h, 72 h a 120 h. Technické řešení systému zajišťuje společnost Operátor
ICT, a. s., obchodní stránka systému a marketing bude spravován Pražskou informační službou,
příspěvkovou organizací hl. m. Prahy.
Termín zahájení pilotního (prodejního) režimu bude posunut na 1. 11. 2020, přičemž testovací
(neprodejní) režim započne 1. 6. 2020.
Předseda Jan Wolf po proběhlé diskuzi poděkoval za účast a jednání v 15:15 hod. 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: Aneta Heidlová
Zapsala: Alice Hamršmídová 5.2.2020

