
 
 

 

Zpráva je pracovníkem do mezinárodního oddělení předložena nejpozději při vyúčtování cesty do 2 týdnů po 
jejím ukončení. Bez cestovní zprávy nebude provedeno vyúčtování. Při výjezdu více pracovníků na tutéž 
služební cestu s týmž programem lze odevzdat společnou cestovní zprávu. 

  
 

 

Zpráva ze zahraniční služební cesty 
Jméno a příjmení účastníka cesty PhDr. Petr Kroupa 

Pracoviště – dle organizační struktury generální ředitel 

Pracoviště – zařazení  

Důvod cesty Návštěva estonských kulturních institucí 

Místo – město Tallinn/Tartu 

Místo – země Estonsko 

Datum (od-do) 2. – 6. května 2016 

Podrobný časový harmonogram 2. května 2016 – odlet z Prahy a přílet do Tallinnu, jednání 
s českým velvyslancem v Estonsku p. R. Kadlčákem 
3. května 2016 – návštěva knihovny Tallinnské technické 
univerzity; návštěva Estonského centra dětské literatury; 
návštěva Estonského kulturního institutu; návštěva Národní 
knihovny Estonska 
4. května 2016 – odjezd do Tartu: návštěva knihovny Univerzity 
v Tartu; slavnostní zahájení literárního festivalu Prima Vista na 
Univerzitě v Tartu; návštěva Estonského muzea literatury 
5. května 2016 – odjezd z Tartu do Tallinnu, cestou návštěva 
Muzea spisovatele A. H. Tammsaareho; odpoledne otevření 
výstavy o Václavu Havlovi v Národní knihovně Estonska 
6. května 2016 – návrat do Prahy 

Spolucestující z NK Mgr. Adolf Knoll 

Finanční zajištění NK + velvyslanectví České republiky v Estonsku (ubytování 
v Tallinnu) 

Cíle cesty Cesta byla uskutečněna na základě pozvání p. Richarda Kadlčáka, 
velvyslance ČR v Estonsku; cílem bylo se seznámit s estonskými 
kulturními institucemi a prohloubit česko-estonskou spolupráci. 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Během návštěv estonských institucí jsme byli spolu 
s představiteli Velvyslanectví ČR v Estonsku součástí české 
kulturní delegace. Jednali jsme s jejich řediteli a seznámili se 
s jejich odbornou činností a také jejím prostorovým zajištěním. 
S NK Estonska jsme se dohodli na revizi a rozšíření vzájemné 
smlouvy a spolupráci. 

Program a další podrobnější informace Dle časového harmonogramu, viz výše 

Přivezené materiály publikace 

Datum předložení zprávy 9. května 2016 

Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného Datum: Podpis: 

Vloženo na Intranet Datum: 9. května 2016 Podpis: 

Přijato v mezinárodním oddělení Datum: Podpis: 

 


