
Zápis z 6. řádného zasedání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, 
cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP  

konaného dne 15. 1. 2014 v 15:00 hod 
 

 
Přítomni: členové -  Mgr. L. Kaucký (předseda), MUDr. Z. Bonhomme Hankeová, M.I.B.,     
      Bc. F. Adámek, Mgr. M. Semelová J. Liška, , Bc. O. Pecha, Mgr. L. Štvánová,  

     Mgr. J. Kalousek, Mgr. P. Bříza 
      tajemnice - Mgr. Z. Navrátilová 
 
Hosté: Ing. V. Novotný - náměstek primátora HMP, Mgr. F. Cipro - ředitel OZV MHMP,  

Mgr. J. Skalický – ředitel OPP MHMP 
      

 + dle prezenční listiny 11 zástupců odborné veřejnosti  
 
Omluveni: Mgr. A. Kubišta, Daniel Hodek - členové výboru 
 
1. Zahájení zasedání 
 

• Předseda uvítal členy výboru a přítomné hosty. 
 
2. Schválení programu zasedání 
 

• Předseda výboru seznámil přítomné s programem jednání. K takto navrženému 
programu neměl nikdo z členů výboru žádnou připomínku. 

 
(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
3. Volba ověřovatele 
 

• Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Jiřího Lišku. 
 
(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
4. Architektonicko-provozní studie využití objektu Staroměstské radnice 
 

• Členům výboru byla opětovně předložena architektonicko-provozní studie využití 
objektu Staroměstské radnice. Předseda uvedl předložený materiál a shrnul poznatky 
diskutované na minulém tj. prosincovém zasedání a vyvodil z nich závěr. 

 
Usnesení: 
Výbor vyzývá náměstka primátora Ing. Novotného k předložení architektonicko-provozní 
studie využití objektu Staroměstské radnice Radě HMP s cílem vyhotovení projektového 
záměru. 
 
(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
5. Partnerství v oblasti kultury 2014 
 

• Mgr. Kaucký představil přítomným celkem 14 projektů žádajících o finanční podporu 
formou partnerství hl. m. Prahy. Dle platných Zásad pro partnerství hl. m. Prahy při 
pořádání akcí v oblasti kultury je předkládán návrh na podporu projektů zařazených 
do kategorií již schválených cen v oblasti kultury a umění a celoměstských/krajských 
soutěží a přehlídek neprofesionálního umění. Návrh konkrétní výše podpory u 
projektů byl zpracován OZV MHMP. Výsledek jednání je uveden v příloze č. 1 zápisu. 



Usnesení: 
Výbor doporučuje náměstkovi primátora Ing. Novotnému předložit Radě hl. m. Prahy návrh 
na přijetí partnerství k vybraným projektům dle přiložené tabulky. 

 
(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
6. Partnerství v oblasti cestovního ruchu 2014 
 

• L. Kaucký představil 2 žádosti o partnerství v oblasti cestovního ruchu a k nim OZV 
MHMP navrženou výši finanční podpory. Bc. Adámek uvedl k projektu „Po stopách 
kněze Petra z Prahy do Orvieta Corpus Domini 2014“, že se jedná z různých hledisek 
o velice významný projekt, v rámci oslav u 750. výročí svátku je očekávaná účast 
papeže Františka. Vzhledem k těmto skutečnostem navrhl podpořit projekt 
požadovanou částkou, a to ve výši 930.000 Kč. Mgr. Semelová navrhla podpořit 
projekt „BETLÉMSKÁ ODYSEA – VIDEO MAPPING Audiovizuální projekce na 
budovu Betlémské kaple“ částkou 400.000,-. Tento projekt se dotýká života mistra 
Jana Husa a v roce 2015 jeho 600. výročí upálení, projekt samotný obsahuje další 
významné milníky dějin. Na projektu se podílejí studenti ČVUT a je propagován 
v projektu ERASMUS. Mgr. Kalousek podpořil návrh Bc. Adámka. Dále byla vedena 
diskuse na téma přínosu a vlivu obou výše uvedených projektů na příjezdový 
turismus. O pozměňovacích návrzích nechal Mgr. Kaucký hlasovat: 

• BETLÉMSKÁ ODYSEA – VIDEO MAPPING Audiovizuální projekce na budovu 
Betlémské kaple – 400.000,- (Hlasování: 2 pro – 0 proti – 7 se zdržel hlasování). 
Návrh nebyl přijat. 

• BETLÉMSKÁ ODYSEA – VIDEO MAPPING Audiovizuální projekce na budovu 
Betlémské kaple – Výbor bere žádost na vědomí, bude se žádostí o podporu zabývat 
ve chvíli, kdy bude mít k dispozici více informací a projekt bude přesahovat do roku 
2015. (Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 

• Po stopách kněze Petra z Prahy do Orvieta Corpus Domini 2014 – 930.000,- 
(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 

 
Usnesení: 
Výbor doporučuje přijetí partnerství hl. m. Prahy v oblasti cestovního ruchu na rok 2014 
vybraným žadatelům uvedeným v příloze č. 1 a podpořit projekty/akce celkovou finanční 
částkou ve výši 930.000 Kč; náměstku primátora Novotnému doporučuje předložit tento 
návrh na jednání Rady hl. města Prahy. 
 
(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
7. Granty hl. m. Prahy v oblasti kongresového turismu 2014 
 

• Předseda Kaucký krátce uvedl předložený materiál a předal slovo náměstkovi 
primátora Novotnému, který uvedl, že v minulých letech byly vypisovány granty hl. m. 
Prahy v oblasti cestovního ruchu, vzhledem k tomu, že přihlášené projekty 
nezhodnotila grantová komise kladně, a to ani při vypsání 2. kola grantového řízení, 
bylo rozhodnuto, že tento institut nahradí granty v oblasti kongresového turismu, 
které byly pro letošní rok vypsány poprvé. Grant mohl být poskytnut kongresům 
s 1500 a více účastníky, kteří stráví v Praze alespoň 2 noci a 50% těchto účastníků 
musí být ze zahraniční. Příspěvek může činit až 250 Kč na osobu, maximálně však 1 
mil. korun na kongres. Grantová komise rozdělila žadatelům cca polovinu rozpočtu 
k tomu určenému. K materiálu byla vedena diskuse na téma podmínek přidělení 
grantu, zda nejsou moc striktní a zda by mělo být uvažováno o jejich úpravě např. 
snížení minimálního počtu účastníků kongresu. Výsledek jednání je uveden v příloze 
č. 2 zápisu. 

 



Usnesení: 
Výbor doporučuje přijetí grantů hl. m. Prahy v oblasti kongresového turismu na rok 2014 
žadatelům uvedeným v příloze č. 1 a podpořit projekty celkovou finanční částkou ve výši 
4.575.000 Kč; náměstku primátora Novotnému doporučuje předložit tento návrh na jednání 
Rady hl. města Prahy. 
 
(Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
V 15:50 opustila zasedací místnost Mgr. Ludmila Štvánová 
 
8. Rozpracovaná strategie Pražské informační služby pro rok 2014 
 

• Mgr. Kaucký uvedl materiál, který byl předložen na základě požadavku z minulého 
zasedání a podrobně pojednává o marketingové strategii a plánovaných akcí PIS 
v roce 2014. Bc. Pecha vyjádřil díky za takto zpracovaný materiál a požádal o 
průběžné sledování akcí a seznámení se s nimi. O. Pechu nejvíce zaujala „tvorba 
merchandisingové řady předmětů“ a domnívá se, že by bylo vhodné zabývat se tím 
podrobněji. V případě vhodně zvolených dárkových a upomínkových předmětů vidí 
možnost odstranění negativní kulturní image. Mgr. Bříza poukázal na významné 
sportovní akce plánované na příští léta a domnívá se, že by bylo vhodné tyto aktivity 
zařadit do strategického plánu PIS, protože přivedou do Prahy spoustu zahraničních 
návštěvníků. Ředitelka Dolanská uvedla, že bude probíhat výběrové řízení, nejprve si 
PIS nechá udělat škálu předmětů, ze kterých bude následně vybírat ty nejvhodnější, 
agentura Dinamo udělá grafický návrh, tak aby vše působilo v celistvém dojmu. 
K příspěvku pana Břízy PhDr. Dolanská dále uvedla, že některé významné sportovní 
akce již do strategického plánu zahrnuty jsou. Dále byla vedena diskuse na téma 
přilákání turistů, převážně těch asijských, na luxusní nákupy v Praze. 

 
Usnesení: 
Výbor bere na vědomí předloženou informaci a ukládá předsedovi výboru pravidelné 
předkládání materiálu vyplývající z konkrétního plnění jednotlivých marketingových aktivit 
PIS. 
 
(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
9. Různé 
9.1. Informace – Partnerství v oblasti kultury 2014 
 

• Členům výboru byl předložen pro informaci přehled podaných žádostí o partnerství 
v oblasti kultury. Jedná se o akce, které se chtějí zařadit mezi akce konané z přímé 
iniciativy hl. m. Prahy. Vzhledem k rozpočtu budou tyto žádosti předloženy výboru 
k projednání po končení odvolacího řízení ke grantům v oblasti kultury a umění. 

 
Závěr: 
Výbor bere na vědomí informaci o žádostech předložených dle bodu I.2.1.2 Zásad pro 
partnerství hl. m. Prahy v oblasti kultury s tím, že budou projednány dle rozpočtových 
možností hl. m. Prahy po ukončení odvolacího řízení v grantovém systému v oblasti kultury a 
umění. 

 
9.2. Informace o zahraničních kulturních akcích hlavního města Prahy, které byly 
realizovány v roce 2013 a o rozpracovaných projektech pro rok 2014 
 

• Na závěr zasedání byla Mgr. Ciprem a Ing. Novotným podána informace o kulturních 
akcích konaných v zahraničí a plánovaných projektech na letošní rok. Nejvíce 



diskutovanou akcí byly vánoční trhy v Moskvě, které se konaly od 20.12. 2013 do 8.1. 
2014, a které sklidily velký úspěch. 
 

 
Závěr: 
Výbor bere na vědomí informaci o zahraničních kulturních akcích HMP, které byly 
realizovány v roce 2013 a o rozpracovaných projektech pro rok 2014. 
 
 
 
Předseda výboru ukončil zasedání v 16:10 hod. 
 
 
Příští řádné zasedání se bude konat dne 5. 2. 2014 ve 13:00 hod. v zasedací 
místnosti Nová Rada. 
 
 
 
Zapsala: Alena Pavelková 
 
 
Ověřil: Jiří Liška 
 
 
Schválil: Mgr. Lukáš Kaucký 
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