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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

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

 

ZÁPIS z 23. jednání 

Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP  
konaného dne 3. 2. 2021 ve 13:00 hod. 

on-line, formou videokonference, v prostředí Cisco Webex 

     

 
Přítomni fyzicky:  Mgr. Martin Benda, Jan Wolf, Michal Krutský (tajemník) 
 

Přítomni on-line:  Martin Arden, Bc. Aneta Heidlová, Jan Lacina, MgA. Kamila Matějková, Mgr.  Marcela Straková   

Nepřítomni: Ing. Lubomír Brož (na prvních 30 minut jednání), Milan Maruštík, doc. MUDr. Bohuslav Svoboda 

Hosté:  Alena Bendová, Aleš Berný, Alice Hamršmídová, Alice Mezková, Andrea Skorkovská, Anna Gümplová, 
Lucie Čadilová, Hana Třeštíková, Helena Musilová, Iveta Jechová, Jana Hudcová, Jiří Sulženko, Marie 
Peksová, Martin Churavý, Otakar John, Zuzana Navrátilová 

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 6. 1. 2021 

4. Volba ověřovatele  

5. k návrhu na poskytnutí dotací v rámci Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2021 

6. Přehled aktivit Zastoupení hl. m. Prahy při EU v roce 2020 a výhled na rok 2021 

7. Prezentace ředitele Divadla na Vinohradech doc. MgA. Tomáše Töpfera 

8. Zapojení hl. m. Prahy do projektů k uctění výročí 1100 let mučednické smrti sv. Ludmily 

9. Zapojení hl. m. Prahy do projektů k uctění výročí 400 let popravy 27 českých pánů dne 21. června 1621 

10. Budoucí umístění Slovanské epopeje v prostorách mimo vlastnictví hl. m. Prahy 

11. 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. Nikdo neměl připomínky ani návrhy a předseda Wolf vyzval ke schválení programu. 
 

Hlasování o schválení programu: 
 

PRO: 7  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 
 
Předseda Wolf informoval členy Výboru a přítomné hosty Výboru o úmrtí členky Výboru pro kulturu, výstavnictví, 
cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP JUDr. Jaroslavy Janderové a požádal všechny přítomné (fyzicky i on-line)  
o vzdání úcty památce Jaroslavy Janderové minutou ticha. 

3. Schválení zápisu z 6. 1. 2021 

Jan Wolf se dotázal, zda má někdo připomínky k zápisu z 22. jednání, jehož ověřovatelem byl Martin Arden  
a požádal o jeho schválení. 
 

Hlasování o schválení zápisu: 
 

PRO: 7  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 

4. Volba ověřovatele  

Jan Wolf navrhl jako ověřovatele zápisu z 23. jednání Mgr. Martina Bendu, který s tímto souhlasil. 

 

Hlasování o volbě ověřovatele: 
 

PRO: 7  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 1  SCHVÁLENO 

5. k návrhu na poskytnutí dotací v rámci Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2021 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 
 
Jan Wolf představil bod programu a vyzval předsedu komise pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu Mgr. 
Martina Bendu, aby Výbor pomocí prezentace provedl navrženými granty. Jan Wolf poděkoval za prezentaci a otevřel 
diskusi. Vyjádřil svůj nesouhlas s podporou akce pod č. A017/2021 „Prague Pride 2021 – Týden středoevropské queer 
kultury v Praze“ a navrhl Výboru částku 0 Kč pro tento projekt. Nebyly žádné další návrhy ani připomínky. Jan Wolf 
uzavřel diskusi a vyzval k hlasování. 
 

Hlasování o návrhu Jana Wolfa přidělit projektu č. A017/2021 „Prague Pride 2021 – Týden středoevropské queer 
kultury v Praze“ částku 0 Kč: 
 

PRO: 1  PROTI: 4  ZDRŽELO SE: 2  NESCHVÁLENO 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 

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

1. s předloženým návrhem na poskytnutí dotací v rámci Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2021, 
Opatření I. - Podpora asociačního kongresového průmyslu, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
2. s předloženým návrhem na poskytnutí a neposkytnutí dotací v rámci Programu podpory cestovního 
ruchu pro rok 2021, Opatření II. - Podpora akcí s celostátním nebo mezinárodním významem, dle příloh č. 
2, 3 a 4 tohoto usnesení 

  
II. doporučuje 

radní MgA. Haně Třeštíkové předložit tyto návrhy k projednání v Radě hl. m. Prahy 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
Příloha č. 2 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
Příloha č. 3 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
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Příloha č. 4 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
Důvodová zpráva 
 

PRO: 7  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 

6. Přehled aktivit Zastoupení hl. m. Prahy při EU v roce 2020 a výhled na rok 2021 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 

Jan Wolf představil bod programu a vyzval Ing. Lucii Čadilovou, vedoucí oddělení zastoupení Prahy v Bruselu, která 
Výboru prezentovala přehled aktivit Zastoupení hl. m. Prahy při EU v roce 2020 a výhled na rok 2021. Zdůraznila 
omezení činnosti Pražského domu v důsledku stávající situace v roce 2020 a informovala o důležitých opravách 
sídelního objektu. Uvedla, že se Zastoupení intenzivně zabývá možnostmi budoucí činnosti, např. pořádáním 
kulturních akcí ve veřejném prostoru a spoluprací s místní samosprávou a zavedenými kulturními institucemi. 
Seznámila členy s možnostmi financování, resp. nabídkou pomoci při aktivním vyhledávání finančních možností  
ze strany EU směrem k HMP. Vedoucí Čadilová krátce představila také další aktivity a činnosti Zastoupení. Jan Wolf 
poděkoval za prezentaci a otevřel rozpravu. Martin Benda vzpomněl svou návštěvu v Bruselu a poděkoval vedoucí 
Čadilové za kvalitní činnost, k čemuž se přidal také předseda Wolf. On-line příchod Lubomíra Brože. Jan Wolf uzavřel 
diskusi a vyzval k hlasování. 
 
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 2020 a výhled na rok 2021 

 
Přílohy: 
Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
 

PRO: 8  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 
 
Jan Wolf vyzval k opětovnému hlasování o návrhu usnesení v rámci bodu č. 5 „k návrhu na poskytnutí dotací  
v rámci Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2021“ ve výše uvedeném znění, již za přítomnosti Lubomíra 
Brože. 
 
PRO: 8  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 

7. Prezentace ředitele Divadla na Vinohradech doc. MgA. Tomáše Töpfera 

Jan Wolf uvedl bod programu a předal slovo doc. MgA. Tomáši Töpferovi, řediteli Divadla na Vinohradech, který 
prostřednictvím prezentace, ve spolupráci s projektovým manažerem Ing. Ivanem Hurníkem, seznámil členy Výboru 
s aktuálním stavem problematiky rekonstrukce budovy divadla, základními technickými, finančními  
a časovými parametry. Jan Wolf otevřel diskusi a dotázal se, zda divadlo neuvažuje o přesunu skladových kapacit (kulis) 
z blízké tržnice do jiných prostor (bývalého depa trolejbusů na Orionce), o čemž proběhla diskuse. Ředitel Töpfer 
vyjádřil této myšlence svou podporu, pakliže by o tom hl. m. Praha uvažovalo, naopak radní Hana Třeštíková vyjádřila 
nesouhlas a vyzvala k hledání jiného řešení. Jan Wolf poděkoval a diskusi uzavřel. 

8. Zapojení hl. m. Prahy do projektů k uctění výročí 1100 let mučednické smrti sv. Ludmily 

Jan Wolf představil bod, který si přál zařadit na jednání Výboru. Upozornil na význam osobnosti sv. Ludmily v dějinách 
českých zemí. Přistoupením do Spolku Svatá Ludmila 1100 let, z.s., by se HMP přihlásila k odkazu sv. Ludmily a 
participovalo by na akcích a projektech, které se k této události připravují. Dle své velikosti přispívají zapojená města 
financemi, které jsou využity ve prospěch těchto akcí a projektů, v případě HMP se jedná o 100 000 Kč. Jan Wolf otevřel 
diskusi. Martin Benda uvedl, že s tímto návrhem nemá problém, jen předsedu Wolfa požádal, aby do budoucna byly 
v podobných případech podklady poskytnuty předem. Jan Wolf navrhl usnesení a vyzval k hlasování. 
 

Návrh usnesení: 
 

Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP doporučuje zapojení hl. m. Prahy  
do projektu k uctění výročí 1100 let mučednické smrti sv. Ludmily, neboť se jedná o akci významnou pro hl. m. Prahu 
a Českou republiku, a doporučuje přistoupení hl. m. Prahy do Spolku Svatá Ludmila 1100 let, z. s. 

 

PRO: 8  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 
 



 

TED 8.3.2.5 Strana 4 
 

9. Zapojení hl. m. Prahy do projektů k uctění výročí 400 let popravy 27 českých pánů dne 21. června 1621 

Jan Wolf představil bod, který si přál zařadit na jednání Výboru a krátce shrnul historické reálie a význam této události 
pro hl. m. Prahu. Stejně jako v předchozím bodě navrhl, aby hl. m. Praha bylo do projektů k této události zapojeno. 
Nikdo se do diskuse nepřihlásil a předseda Wolf vyzval k hlasování. 
 

Návrh usnesení: 
 

Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP doporučuje zapojení do projektů k uctění 
výročí 400 let popravy 27 stavů, neboť se jedná o významnou událost pro Prahu a Českou republiku. 

 
PRO: 8  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 

10. Budoucí umístění Slovanské epopeje v prostorách mimo vlastnictví hl. m. Prahy 

Jan Wolf uvedl, že zařazení tohoto bodu navazuje na aktuální situaci, kdy se uvažuje o umístění Slovanské epopeje 
v prostorách mimo vlastnictví hl. m. Prahy, např. v paláci Savarin a je třeba tuto věc na Výboru diskutovat ještě před 
zasedáním ZHMP. Hana Třeštíková seznámila členy Výboru s proběhlou diskusí, jednáními v této věci a časovým 
harmonogramem. Ve věci postupu panuje shoda napříč pražskými zastupitelskými kluby. Radní Třeštíková rovněž 
přiblížila aktuální stav přesunu Slovanské epopeje do Moravského Krumlova a zároveň i skutečnost, že nabídka paláce 
Savarin je pro HMP zajímavá. K tomuto bodu proběhla diskuse. Jan Wolf poděkoval radní Třeštíkové a bez dalších 
přihlášených diskusi uzavřel. 

11. Různé 

Jan Wolf se dotázal členů Výboru, zda má někdo námět k projednání v bodu „Různé“. Martin Benda se ujistil, zda stále 
platí, že na březnovém zasedání Výboru bude opět informativní bod primátora HMP ve věci pořizování nového 
grantového softwaru, což Jan Wolf potvrdil. Kamila Matějková požádala, zda by na březnovém jednání Výboru mohli 
být zástupci nadačního fondu Prague Film Fund, aby členům Výboru představili svou, velice zajímavou, činnost. Jan 
Wolf poděkoval za tento námět a potvrdil, že jeho zástupci budou přítomni.  
 
Bez dalších námětů a připomínek předseda Wolf poděkoval všem účastníkům jednání Výboru a jednání ve 14:25 hod. 
ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podepisovatel 

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

 

 

 

 

Ověřil: Mgr. Martin Benda, 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 

 
 
 
 
 
 
  
  
 


