Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 34/45 ze dne 22. 2. 2018
Individuální účelové neinvestiční dotace v oblasti kultury v roce 2018

výše částek přesahující 200.000,- Kč jednomu a témuž subjektu za rok
Poř.
č.

Žadatel

25 Mezinárodní PEN-Klub - České
centrum Mezinárodního PENKLUBU, Klementinum 190, 110
00 Praha 1, IČ:15273547

Název projektu

Dějinné paralely 1938 - 2018
- Konference k 80. výročí
Světového kongresu PEN
klubu v Praze

Celkové
Požadovaná Rozpočtová Doporučení
náklady
částka
položka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
1 150 000
650 000
5229
600 000

Rada

600 000

ZHMP

600 000

Konference „Dějinné paralely 1938 – 2018“ je připomínkou významného kongresu Mezinárodního Pen klubu v roce 1938 s výrazně protifašistickým charakterem.
Ten se symbolicky odehrával v zemi, jež jako první byla ohrožena nacistickým Německem. Historici, politologové, spisovatelé a filosofové především z evropských
zemí se zamýšlejí nad tím, v čem lze dnešní evropskou krizi srovnávat s třicátými lety v Evropě a kde hledat poučení. V případě podpory projektu bude dotace
použita na tlumočení, honoráře a tisk sborníku z konference. Projektu udělila záštitu primátorka Adriana Krnáčová. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt
neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.
26 Porte z.s., Pelléova 91/10, 160 00 Mikulášovy patálie aneb
Praha 6, IČ:22908331
Jean-Jacques Sempé poprvé
v Praze

1 489 435

500 000

5222

300 000

300 000

300 000

Výstava v Galerii Villa Pellé (3. 5. – 15. 7. 2018) představí poprvé v Čechách originály ilustrací Jeana-Jacquese Sempého, světově proslulého autora, který vytvořil
nezaměnitelnou podobu „univerzálního rošťáka“. Mikulášovy patálie zná celý svět - příběhy byly přeloženy do 45 jazyků, prodáno bylo více než 15 milionů výtisků,
natočeny dva celovečerní filmy a dva seriálové cykly o 104 dílech. Doprovodné programy nabídnou čtení, psaní, filmové projekce a animační dílny, tvůrčí dílny a
divadelní představení. Kurátorkou projektu je Martine Gossieaux, která Sempého 20 let zastupuje a organizuje výstavy jeho díla po celém světě (Hotel de Ville de
Paris, Korea, Čína, New York atd.) Pro Prahu připravuje originální biografickou výstavu. V případě podpory projektu bude dotace použita na honoráře (kurátoři,
grafik, architekt, lektoři), produkci, propagaci, scénografické prvky, instalace, deinstalace, transport, pojištění. Výše požadované dotace činí 34 % způsobilých
nákladů. U tohoto projektu se uplatňuje bloková výjimka a podpora se poskytuje na kulturní účel dle č. 53, odst. 2, písm. d) Nařízení**, a to za splnění
podmínek odst. 3, písm. b), odst. 5, písm. d), e), f), odst. 7 (ex ante na základě odůvodněných předpokladů) a odst. 8 (80 %) Nařízení**.
27 ČESKÁ TELEVIZE, Na
hřebenech II 1132/4, 147 00
Praha 4, IČ:00027383

55. Mezinárodní televizní
festival Zlatá Praha

6 264 000

360 000

Vysvětlivka:
* Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy
** Aplikace Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014

5229

300 000

300 000

300 000

1

Poř.
č.

Celkové
Požadovaná Rozpočtová Doporučení
Rada
ZHMP
náklady
částka
položka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
Zlatá Praha je mezinárodní festival představující nejlepší televizní hudební, taneční a divadelní pořady a filmy v žánru dokumentu a performing arts z celého světa,
natočené v posledních 17 měsících. Česká televize organizuje již 55. ročník tohoto festivalu, který se bude konat na Nové scéně Národního divadla a na dalších
místech v Praze. Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha zaujímá důležité místo na mapě pražských kulturních a společenských událostí. V případě podpory
projektu bude dotace použita na doprovodné programy. Nad projektem každoročně uděluje záštitu primátorka hlavního města Prahy. Požadovaná částka činí cca 6
% způsobilých nákladů. U tohoto projektu se uplatňuje bloková výjimka a podpora se poskytuje na kulturní účel dle čl. 53, odst. 2, písm. d) Nařízení**, a to
za splnění podmínek odst. 3, písm. b), odst. 5, písm. d), e), f), odst. 7 (ex ante na základě odůvodněných předpokladů) a odst. 8 (80%) Nařízení.**
Žadatel

31 LUFF PRODUCTION s.r.o.,
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1,
IČ: 06418457

Název projektu

Ceny Anděl 2017

6 250 000

425 000

5213

300 000

300 000

300 000

Jedná se o česká hudební ocenění, která jsou udělována Akademií populární hudby každoročně již od roku 1991. Akademie vznikla jako sdružení odborníků –
hudebních kritiků, producentů a dalších výrazných osobností československé, později české hudební scény. V rámci akce budou předány vyznamenání a ocenění
nejlepším domácím hudebníkům uplynulého roku, kteří pak skrze ocenění mohou kultivovat domácí hudební scénu a širokou obec posluchačů. Akce se uskuteční 20.
3. 2018 ve Foru Karlín. V případě podpory projektu bude dotace použita na úhradu pronájmu Fora Karlín. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje
hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.
36 P & J Music s.r.o., Ječná 516/28, CHARLES AZNAVOUR 120 00 Praha 2, IČ:45790221
ENCORE UNE FOIS

7 805 000

700 000

5213

500 000

500 000

500 000

Realizace akce je mimořádnou příležitostí znovu prezentovat mezinárodně uznávaného všestranného umělce Charlese Aznavoura, který i ve svém věku (93 let) sklízí
další pocty po celém světě. Žadatel se rozhodl zorganizovat druhý koncert Charlese Aznavoura a vytvořit tak možnost, aby tento mnoha cenami vyznamenaný umělec
splatil českým posluchačům svůj dluh. Přestože se nachází v dobré kondici, což dokázal nejen v loňském březnu 2016, kdy poprvé vystoupil v Praze (v Kongresovém
centru), ale i na začátku prosince 2017 vystoupením ve vídeňské Stadthalle, podobných příležitostí k pozvání do Prahy již pravděpodobně mnoho nebude. Pro české
publikum vystoupí ještě jednou „encore une fois“ 16. března 2018 v pražském Kongresovém centru s programem, do něhož zahrnul známé písně ze své zatím
nekončící hudební kariéry. Koncert pořádá P&J Music jako mimořádný koncert v rámci série Jazz Meets World. Dle slov pořadatele je důležitým aspektem, proč
koncert zorganizovat, skutečnost, že Praha sice velmi často hostí hvězdy světového formátu, ty však většinou osloví jinou cílovou skupinu, než jsou příznivci
Charlese Aznavoura. V případě podpory projektu bude dotace využita na nájem Kongresového centra, místní poplatek MČ Prahy 4 a na propagaci. Výše požadované
dotace činí cca 9 % způsobilých nákladů. U tohoto projektu se uplatňuje bloková výjimka a podpora se poskytuje na kulturní účel dle č. 53, odst. 2, písm. d)
Nařízení**, a to za splnění podmínek odst. 3, písm. b), odst. 5, písm. d), e), f), odst. 7 (ex ante na základě odůvodněných předpokladů) a odst. 8 (80 %)
Nařízení**.

Vysvětlivka:
* Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy
** Aplikace Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014

2

Poř.
č.

37 David Cysař

Žadatel

Název projektu

Galerie ve Winternitzově
vile

Celkové
Požadovaná Rozpočtová Doporučení
náklady
částka
položka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
1 704 700
460 000
5212
400 000

Rada

400 000

ZHMP

400 000

Cílem projektu je rozvíjení kulturního potenciálu stavby světoznámého Adolfa Loose a Karla Lhoty - Winternitzovy vily - prostřednictvím celoročního provozu
galerie. Dramaturgický plán výstav se zaměřuje na architekturu, prezentace mladých začínajících architektů UMPRUM, pořádání přednášek z dějin umění,
architektury a divadelních představení tematicky souvisejících s Winternitzovou vilou, pořádání koncertů vážné hudby a swingových tančíren. V případě podpory
projektu bude dotace použita na provozní náklady a vybavení galerie, webové stránky, tiskové materiály, honoráře kustodům, umělcům a týmu vily. Výše
požadované dotace činí 27 % způsobilých nákladů. U tohoto projektu se uplatňuje bloková výjimka a podpora se poskytuje na kulturní účel dle č. 53, odst.
2, písm. d) Nařízení**, a to za splnění podmínek odst. 3, písm. b), odst. 5, písm. d), e), f), odst. 7 (ex ante na základě odůvodněných předpokladů) a odst. 8
(80 %) Nařízení**.
38 Pražský komorní orchestrKoncert k významnému
1 045 000
400 000
5213
300 000
300 000
300 000
agentura, spol.s r.o.,
životnímu jubileu Lubomíra
Černokostelecká 937/6, 100 00
Brabce
Praha 10, IČ:41191030
Lubomír Brabec je významný český kytarista, který patří již mnoho let k interpretační špičce. V roce 2018 se dožívá významného životního jubilea. PKO - Pražský
komorní orchestr se rozhodl uspořádat dne 6. 6. 2018 slavnostní mimořádný koncert, který by měl připomenout významného umělce v této životní etapě a zároveň
umožnit kolegům aby se s ním mohli důstojně potkat v Dvořákově síni Rudolfina - v jednom z nejdůležitějších koncertních sálů Prahy. Ke spolupráci jsou přizváni
renomovaní umělci, Kateřina Englichová, Jitka Hosprová, Roman Janál, Alžběta Poláčková, Pavel Šporcl a Dívčí sbor Cancioneta de Praga, na programu jsou díla
Ludwiga van Beethovena, Antonia Vivaldiho, Georga Friedricha Händela, Wolfganga Amadea Mozarta, Joaquína Rodriga, Gioacchina Rossiniho a dalších. V
případě podpory projektu bude dotace použita na pronájem sálu, honoráře hudebníků a částečně na PR a reklamu před koncertem. Výše požadované dotace činí cca
38 % způsobilých nákladů. U tohoto projektu se uplatňuje bloková výjimka a podpora se poskytuje na kulturní účel dle č. 53, odst. 2, písm. d) Nařízení**, a
to za splnění podmínek odst. 3, písm. b), odst. 5, písm. d), e), f), odst. 7 (ex ante na základě odůvodněných předpokladů) a odst. 8 (80 %) Nařízení**.
43 LIVER MUSIC s.r.o., Čistovická Prague International
1700/62, 163 00 Praha 6,
Bluenight
IČ:27256758

5 207 400

950 000

Vysvětlivka:
* Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy
** Aplikace Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014

5213

500 000

500 000

500 000

3

Poř.
č.

Celkové
Požadovaná Rozpočtová Doporučení
Rada
ZHMP
náklady
částka
položka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
Prague International Bluenight je kontinuální koncertní projekt, který se žánrově orientuje na jazz, blues a rockovou hudbu. Dramaturgie je zaměřena na zahraniční
hudebníky, kteří mají renomé u odborné veřejnosti. Prague International Bluenight bude probíhat po celý rok a během této doby se uskuteční 4 - 7 koncertů. Místo
konání není vzhledem k povaze akce předem dané. V případě podpory projektu bude dotace použita na: autorské smlouvy a honoráře účinkujících, propagaci
projektu. Požadovaná částka činí 18,2 % způsobilých nákladů. U tohoto projektu se uplatňuje bloková výjimka a podpora se poskytuje na kulturní účel dle
čl. 53, odst. 2, písm. d) Nařízení**, a to za splnění podmínek odst. 3, písm. b), odst. 5, písm. d), e), f), odst. 7 (ex ante na základě odůvodněných předpokladů)
a odst. 8 (80 %) Nařízení.**
Žadatel

Název projektu

ÚČAST JIRI SVESTKA
1 019 000
810 000
5213
590 000
590 000
590 000
GALLERY NA
MEZINÁRODNÍM
VELETRHU UMĚNÍ
Jiri Svestka Gallery se zúčastní veletrhu umění VOLTA NY 2018, který se koná ve výstavním prostoru Pier 90, New York City, USA ve dnech 7. – 11. 3. 2018 se
samostatnou prezentací umělkyně Sofie Švejdové. Realizaci účasti na veletrhu zajistí na místě ředitelka galerie Ing. Jana Smrčková, kurátor PhDr. Jiří Švestka a
umělkyně Sofie Švejdová. Při této příležitosti má být vydán katalog v nákladu 300 ks s anglickým textem. Aktuální program galerie je založen na formátu výstavního
dialogu mezi českými, středoevropskými a mezinárodními umělci. V případě podpory bude dotace použita na poplatek za účast na veletrhu, včetně úhrady výstavního
stánku, pronájem nábytku do výstavního stánku, náklady na instalaci a deinstalaci uměleckých děl, transport uměleckých děl, cestovné – letenky, náklady na pobyt a
náklady na propagaci. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis - žadateli zbývá 200.000 EUR.
47 Fine Arts of Central Europe,
Českobratrská 1403/2, 70200
Ostrava, IČ:03718638

Tabulka celkem:

31 934 535

5 255 000

Vysvětlivka:
* Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy
** Aplikace Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014

3 790 000

3 790 000

3 790 000

4

