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Zápis z jednání komise pro čestné občanství hl.m. Prahy a ceny hl.m. Prahy, 
konaného dne 27. 2. 2017, salonek primátorky hl.m. Prahy, Mariánské nám. 2, 
Praha 1 
 

Zpracoval: JUDr. Eva Novaková 
(tajemnice komise) 

Počet stran 2  
 

 Datum 3.3. 2017  

 
 
Program:  

1) Návrhy na ocenění 

Zdeněk Corn – návrh na udělení čestného občanství in memoriam podán starostou MČ Praha – 
Ďáblice Ing. Milošem Růžičkou - přerušený bod  z posledního jednání 
profesor Vladimír Kopecký – podnět galerie Havelka zaslán paní primátorce, návrh prorektora 
VŠUP  
Radoslav Banga – návrh podán náměstkyní prim. Mgr. Petrou Kolínskou  
profesor Jiří Chvála – návrh podán starostou MČ Praha 7 Mgr. Janem Čižinským 
Zdena Součková - návrh podán starostou MČ Praha 7 Mgr. Janem Čižinským 
Ing. Vladislav Souček - návrh podán starostou MČ Praha 7 Mgr. Janem Čižinským 
 
Martina Špinková - návrh podán starostou MČ Praha 7 Mgr. Janem Čižinským 
Emilie Hukaufová - návrh podán starostou MČ Praha 7 Mgr. Janem Čižinským 
Milica Sklenčková - návrh podán starostou MČ Praha 7 Mgr. Janem Čižinským 
 
Miloš Forman  - návrh podán MgA. Eliškou Kaplicky Fuchsovou 
 

2) Informace k obecně závazné vyhlášce o čestném občanství a cenách hl.m. Prahy 
3) 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 27. 2. 2017 jednotlivé návrhy a po diskusi k vybraným návrhům přijala 
následující usnesení: 
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Usnesení 
Komise doporučuje udělit čestné občanství hlavního města Prahy panu Miloši Formanovi, 
režisérovi, scenáristovi, herci, držiteli 2 Oscarů za režii  
Schváleno 4 hlasy přítomných členů komise. 
 
Komise doporučuje udělit cenu stříbrnou medaili hlavního města Prahy panu Jiřímu Chválovi, 
dirigentu a pedagogovi, sbormistrovi Kühnova dětského sboru 
Schváleno po diskusi ve vztahu k udělení čestného občanství 4 hlasy přítomných členů komise. 
 
Komise doporučuje udělit cenu bronzovou medaili hlavního města Prahy panu Radoslavu 
Bangovi zpěvákovi, hudebníkovi, textaři angažovanému v oblasti rovných příležitostí, ochrany 
lidských práv a řešení vztahů minority a majority 
Schváleno po diskusi 3 hlasy, 1 se zdržel 
 
Komise nedoporučuje 

- udělení čestného občanství hlavního města Prahy malíři a grafikovi panu Vladimíru 
Kopeckému  

- ceny hlavního města Prahy paní Emilii Hukaufové a paní Milici Sklenčkové  
návrh nepodpořil žádný člen komise 

- paní Martině Špinkové (1 hlasoval pro udělení ceny, ostatní se zdrželi) a paní  Zdeně 
Součkové a panu Ing. Vladislavu Součkovi  (pro návrh hlasoval 1 člen komise) 

-  udělení čestného občanství panu Zdeňku Cornovi, zakladateli hvězdárny v Ďáblicích 
návrh nepodpořil žádný člen komise, členové komise doporučili po diskusi a přiblížení 
osobnosti starostou městské části ing. Růžičkou se jménem navrženého k ocenění spojit 
pojmenování hvězdárny, veřejného prostranství či školy v Ďáblicích  

 
K bodu 2 
Členům komise byl rozeslán pracovní návrh tisku pro RHMP R-24951 s návrhem obecně 
závazné vyhlášky o čestném občanství a cenách, důvodovou zprávou a vyhodnocením 
připomínkového řízení. Komise doporučila, aby souhlas navrženého k ocenění byl předkládán 
před projednáním návrhu v orgánech města a aby se datum účinnosti vyhlášky shodovalo s 
datem novely pohřebního řádu. Případné připomínky k návrhu vyhlášky zašlou členové komise 
tajemnici komise do poloviny března. 
 
K bodu 3 
 
Komise nemá námitky proti zápisu z jednání dne 28. 11. 2016. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 




