
 

 

Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 1348 

ze dne  4.9.2012 

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

 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   z ř i z u j e  
s účinností od 5. 9. 2012 na období 3 let komisi Rady hl.m. Prahy pro udělování grantů 
hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění 

I I .   j m e n u j e  
předsedu, členy a tajemníka komise Rady hl.m. Prahy pro udělování grantů hl.m. Prahy 
v oblasti kultury a umění takto: 

předseda: 

Jiří Liška, člen Zastupitelstva hl.m. Prahy, místopředseda Výboru pro kulturu, 
památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP  

členové: 



 

 

Mgr. Jana Soprová, odborník za oblast divadla 

MgA. Štěpán Kubišta, odborník za oblast divadla 

Petr Dorůžka, odborník za oblast hudby 

Mgr. Jan Simon, odborník za oblast hudby 

Mgr. Václav Janeček PhD., odborník za oblast tance a nonverbálního umění 

Mgr. Jana Bohutínská, odborník za oblast tance a nonverbálního umění 

Doc. MgA. Michal Froněk, odborník za oblast výtvarného umění, fotografie a nových 
médií 

Mgr. Jan Skřivánek, odborník za oblast výtvarného umění, fotografie a nových médií 

PhDr. Anna Kareninová, Ph.D., odborník za oblast literatury 

Mgr. Michael Špirit, PhD., odborník za oblast literatury 

Doc. PhDr. Ivan Klimeš, odborník za oblast audiovizuálního umění (film a video) 

PhDr. Michal Bregant, odborník za oblast audiovizuálního umění (film a video) 

Marta Smolíková, odborník za oblast ostatní  

Marek Lakomý, odborník za oblast ostatní  

tajemník: 

Mgr. Jana Lapáčková, OZV MHMP 

Mgr. Zuzana Navrátilová, vedoucí oddělení kultury OZV MHMP 

 

 
 

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 
primátor hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Novotný  
Tisk: R-07532  
Provede:   
Na vědomí: odborům MHMP  
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