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Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Odbor kultury a projektů Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 17.1.2014 Vaši žádost
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“) o poskytnutí informací týkajících se vernisáže výstavy fotografií
osobností Prahy 10 fotografa Jakuba Ludvíka. Ve smyslu shora uvedeného zákona jste
požádali o sdělení následujících informací:
1) Jakým dalším způsobem byla akce propagována, včetně dat (jak uvádíte v žádosti,
není Vám známo, že by na ni upozorňovala hlavní stránka webu MČ, ani Noviny
Prahy 10) ?
2) Podrobný rozpis nákladů a) na výstavu a b) na vernisáž včetně jmenovitě uvedených
honorářů pro všechny účinkující, technické zajištění akce a catering?
3) Které osobnosti Prahy 10 byly jmenovitě zvány?
4) Kdy byly zahájeny přípravy na uspořádání této výstavy a vernisáže?
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme
v následující formě:
Ad 1) Jakým dalším způsobem byla akce propagována, včetně dat (jak uvádíte v žádosti,
není Vám známo, že by na ni upozorňovala hlavní stránka webu MČ, ani Noviny
Prahy 10) ?
Na vernisáž výstavy fotografií Jakuba Ludvíka, která se konala 16.1.2014 od 18:00
hodin byli zváni pouze ředitelé základních a mateřských škol městské Praha 10,
fotografované osobnosti a novináři. Když tiskový mluvčí MČ Praha 10, dne 8.1.2014,
rozesílal mailem pozvánky novinářům, omylem ji zaslal také Vám. Dne 17.1.2014
byla k vernisáži výstavy, na webu MČ Praha 10, zveřejněna tisková zpráva.

Ad 2) Podrobný rozpis nákladů a) na výstavu a b) na vernisáž včetně jmenovitě
uvedených honorářů pro všechny účinkující, technické zajištění akce a catering?
o 153.670,00 Kč - instalace a produkce vernisáže výstavy fotografií "Osobnosti
Prahy 10", částka zahrnuje instalaci a produkci vernisáže výstavy, dopravu,
pronájem dvaceti stojanů, rámování a grafické úpravy fotografií 50x70 cm.
o 58.685,- Kč - cateringové služby včetně pronájmu mobiliáře
o 12.100,- Kč - technické zajištění (ozvučení, osvětlení)
o 6.000,- Kč – klavírní vystoupení Evy Kostkové
Ad 3) Které osobnosti Prahy 10 byly jmenovitě zvány?
Na vernisáž výstavy byli jmenovitě zváni: Jiří Lábus, Diana Bartovičová, Jan
Moravec, Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc., Dana Morávková, Lucie Hrušková
Jaromír Zmrhal, František Vlach, Lešek Semelka, Marie Damborská, Jan Skopeček,
Lubomír Lipský, Vladimír Růžička, Tereza, Justýna Leciánová, Helena Zeťová a
Dominika Přibylová.
Ad 4) Kdy byly zahájeny přípravy na uspořádání této výstavy a vernisáže?
Přípravy k uspořádání výstav fotografií "Osobnosti Prahy 10" byly zahájeny v červnu
2013. Přípravy k uspořádání vernisáže byly zahájeny v říjnu 2013.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
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