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U S N E S E N Í  
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ze dne  5.6.2018 

ke zřízení komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 
a jmenování jejích členů 

 

Rada hlavního města Prahy 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í ,  ž e  
činnost komise Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, 
která byla zřízena usnesením Rady HMP č. 1457 ze dne 16. 6. 2015 s účinností 
od 17. 6. 2015 na období 3 let, bude ukončena ke dni 16. 6. 2018 

I I .   z ř i z u j e  
s účinností od 17. 6. 2018 na období 3 let komisi Rady HMP pro udělování grantů hl. m. 
Prahy v oblasti kultury a umění 

I I I .   j m e n u j e  
předsedu, členy a tajemníka komise Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy 
v oblasti kultury a umění takto: 
předseda:  
PhDr. Lukáš Kaucký, člen Zastupitelstva hl. m. Prahy, místopředseda Výboru pro kulturu, 
památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 
členové: 
Mgr. Vlastimil Ježek, odborník za oblast divadla 
MgA. Jiří Sulženko, Ph. D., odborník za oblast divadla 
MgA. David Mareček, Ph.D., odborník za oblast hudby 
Jan P. Muchow, odborník za oblast hudby 
doc. Adam Halaš, Ph.D., odborník za oblast tance, nonverbálního umění a nového 
cirkusu 
prof. Ivanka Kubicová, odborník za oblast tance, nonverbálního umění a nového cirkusu 
Richard Drury, M.A., odborník za oblast výtvarného umění, fotografie a nových médií 
Mgr. Helena Musilová, odborník za oblast výtvarného umění, fotografie a nových médií 
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., odborník za oblast literatury 
PhDr. Petr Bílek, odborník za oblast literatury 
PhDr. Jan Foll, odborník za oblast audiovize, filmu 
doc. MgA. Ivo Mathé, odborník za oblast audiovize, filmu 
Mgr. Veronika Bednářová, M. A., odborník za oblast ostatní  
Mgr. Jan Press, odborník za oblast ostatní  
tajemnice: 
Mgr. Jana Lapáčková, OZV MHMP 
Mgr. Zuzana Navrátilová, vedoucí oddělení kultury OZV MHMP 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

Předkladatel:  radní Wolf  
Tisk: R-29180  
Provede:   
Na vědomí: odborům MHMP  


