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JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2019 DO 200.000 Kč INVESTIČNÍ

Žádosti
Poř. č.

Č. j.

Žadatel

Název projektu

Celkové
náklady

Požadovaná
částka

Položka

Výsledek
bodování

Návrh komise

RHMP

S-MHMP
Divadlo X10 - technické
01420917 - Divadlo X10 z. s.
512 006
340 000
6322
74
120 000
120 000
983732/2018
dovybavení prostoru DUP39
Renomovaný soubor Divadla X10 žádá o dovybavení prostoru DUP39 a technického zázemí divadla, aby bylo možné prostor plně technicky obsloužit a využít, a to i s ohledem na
historický odkaz DUPu39, kdy sál sloužil pro účely promítání. Po první sezóně v DUPu39 a investicích přes 2 500 000 Kč do vybavení prostoru technikou, technologiemi a stavebními
úpravami je zřejmé, že vybavení je třeba dále rozšířit. Jedná se o projekční techniku, včetně SW a HW vybavení k odbavování projekcí, videomappingu a vizualizací, mikroporty a hazer výrobník mlhy. Divadlo X10 je příjemce víceletého grantu v oblasti KUL: 2016 – 2. 250. 000 Kč, 2017 – 3.700.000 Kč, 2018 – 4.250.000 Kč. Výše požadované dotace činí 66,4 % způsobilých
nákladů. GK: Divadlo je příjemcem dvouletého grantu na roky 2019-2020. Letos žádá o investiční grantovou podporu na nákup projekční techniky, mikroportů a výrobníku mlhy.
Pokud to situace (rozpočet) dovolí, doporučujeme žádosti vyhovět.
S-MHMP
Farma v jeskyni - technické
BA/017
65338243 - Farma v jeskyni
224 000
156 800
6322
72
50 000
50 000
968870/2018
vybavení
Farma v jeskyni bude v roce 2019 působit jako jediný residenční soubor v nově otevřené multifunkčním prostoru DOX+. Zde soustředí všechny své aktivity - tvorba nové inscenace,
reprízování, workshopy, přednášky, diskuse. V roce 2019 uvede Farma v jeskyni minimálně 1 premiéru a 22 repríz. Předmětem této žádosti je investice do technického vybavení Farmy v
jeskyni, která dlouhodobě sníží náklady na jednotlivé reprízy a zjednoduší jejich přípravu. Jedná se o koupi světelného pultu, který se využije na všechny reprízy Farmy v jeskyni a o koupi
projektoru, který se využije na reprízy 3 inscenací. Soubor je pravidelným příjemcem víceletého grantu, v posledních 3 letech získal podporu HMP v oblasti KUL: 2016 - 2.500.000 Kč, 2017
– 2.500.000 Kč, 2018-2.500.000 Kč. Výše požadované dotace činí 70 % způsobilých nákladů. Farma žádá rovněž o neinvestiční grant BC/323. GK: Farma v jeskyni je příjemcem víceletého
grantu. Spolupráci (rezidenci) s DOX avizovala již na rok 2018, nyní na rok 2019. Do jaké míry souvisí aktuální žádost právě s touto rezidencí sice není patrné, přesto v případě
dostatku zdrojů (přednost má podpora umělecké činnosti) doporučujeme žádosti o příspěvek na světelný pult vyhovět.
S-MHMP
Když nechtějí malé myšky
BA/026
71058176 - Novotný Antonín
250 000
190 000
6312
46
0
0
938956/2018
spát
Projekt na realizaci 8 představení je určený pro mateřské školy, kulturní a mateřská centra i malá divadla. Má rozvíjet dětskou fantazii a emoční inteligenci, hravou a zábavnou formou
objasní nejmenším dětem různé životní situace. Jedná se o loutkové představení dvou herců, ženy a muže, kteří budou vystupovat jako loutkoherci i vypravěči. Během představení budou
živým zpěvem vyplňovat čas mezi příběhy a přestavbami scény. Projekt nebude technicky náročný - bez nároku na specifický divadelní prostor – žadatel tak chce podpořit udržitelnost
projektu. Vychází z bohatých zkušeností z nedivadelních prostor s tím, že stěžejní částí inscenace je výtvarná stránka příběhu, která bude dílem MgA. Zuzany Valenové. Celková
scénografie vykreslí charakteristiku příběhu určeného dětskému divákovi, děj bude srozumitelný nejen jazykem, ale i formou všem sociálně a zdravotně znevýhodněným skupinám včetně
menšin. Na stejnojmenný projekt žádal pan Novotný již vloni- žádost byla ale pro nesplnění podmínek vyřazena. Výše požadované dotace činí 76 % způsobilých nákladů. GK: Žadatel je v
loutkářském oboru známý a etablovaný, patří k vytrvalým výkonným umělcům, kteří nalezli v loutkovém oboru smysl života a své poslání, nicméně žádost vykazuje natolik závažné
formální a obsahové nedostatky, že ji nelze z veřejných prostředků podpořit.
S-MHMP
Studio Hrdinů - trussová
BA/034
22876618 - Studio Hrdinů z.s.
723 908
506 735
6322
72
200 000
200 000
974442/2018
konstrukce
Studio Hrdinů je otevřenou divadelní scénou s jasným dramaturgickým záměrem a výrazným okruhem divadelních spolupracovníků. Za šest své existence vznikla ve Studiu Hrdinů velká
řada inscenací, jejichž technická náročnost přiměřeně s ambicemi a úspěchem divadla stoupá, stále intenzívněji tak soubor čelí technickým potížím, které omezují možnosti nové tvorby i
pravidelné reprízy stávajícího repertoáru. Instalace trussového systému, který je naprosto běžnou výbavou většiny divadel, bude dle žadatele obrovskou pomocí a krokem k další
profesionalizaci jak provozní, tak i umělecké. Studio Hrdinů je příjemce víceletého grantu na činnost. Přehled podpory HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2016 – 4. 200.000 Kč, 2017
4.000. 000 Kč, 2018 – 4.000.000 Kč. Výše požadované dotace činí 70 % způsobilých nákladů. GK: Studio Hrdinů je příjemcem víceletého grantu na období let 2019 – 2022, funguje jako
jasně umělecky profilovaná scéna nezávislého divadla. Působí v nedivadelních prostorách Veletržního paláce. Pořízení trussové konstrukce zvýší technický komfort Studia Hrdinů,
BA/016
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doporučujeme podporu v maximálně možné výši.
S-MHMP
Venuše ve Švehlovce 2019 BA/037
22743600 - Zákulisí, z.s.
300 000
205 000
6322
73
100 000
100 000
965664/2018
Nákup techniky
Nový kulturní prostor obohatil mapu hlavního města o další významný bod a zlepšil podmínky nezávislých umělců. Projekt charakterizuje vyprofilovaná dramaturgie (alternativní a
progresivní žánry) - v sále s jevištní plochou 14x14m se silným geniem loci (art deco sál z 20. let 20. století) působí 3 rezidenční soubory (Chemické divadlo, Lachende Bestien, Depresivní
děti touží po penězích), pravidelně i jednorázově jsou uváděny projekty hostujících subjektů. Pro další zvýšení rozsahu a kvality umělecké tvorby by Venuše v roce 2019 opět ráda
investovala do rozšíření svého technického zázemí (praktikábly, světelný a zvukový, pult, bezdrátové mikrofony). Z tohoto důvodu podává spolek Zákulisí (provozovatel Venuše ve
Švehlovce) kromě žádosti o provozní podporu i tuto žádost o investiční grant, který by výrazně napomohl nákupu potřebné techniky. Přehled podpory HMP v oblasti KUL: 2016 - 400.000
Kč, 2017 - 800.00 Kč, 2018 – 850.000 Kč + 150.000 Kč na technické vybavení. Výše požadované dotace činí 68,3 % způsobilých nákladů. Spolek podává rovněž žádost BA/38. GK: Spolek
Zákulisí žádá o investiční podporu druhý rok po sobě (na rok 2018 získal 150.000,- Kč na dovybavení původně nedivadelního prostoru adekvátní technikou). Na rok 2019 plánuje
nákup nové elevace (123.000,-), digitálního světelného DMX pultu (85.000,-), digitálního mixážního pultu (47.000,-) a sady tří bezdrátových mikrofonů (45.000,-). Nepochybujeme o
potřebě dalšího posílení techniky a doporučujeme vyhovět alespoň částečně, pokud to z hlediska celkových možností grantového systému a přednostního uspokojení žádostí o
podporu umělecké činnosti bude možné.
S-MHMP
BA/099
26599830 - Tygr v tísni, z.s.
VILA Štvanice 2019 - investice
567 624
317 624
6322
74
150 000
150 000
968596/2018
Divadelní prostor VILA Štvanice byl otevřen 2014 v klasicistní vile na ostrově Štvanice. V opuštěném objektu byl zbudován divadelní sál, kavárna, zkušebna, sklady a scénografické dílny.
Vznikla tak stálá scéna pro tři nezávislé pražské soubory: Tygr v tísni, Geisslers Hofcomoedianten a Divadlo LETÍ. VILA Štvanice mimo pravidelný provoz v roce 2019 svou dramaturgii
rozšiřuje o mezinárodní spolupráci na projektu CAMPQ, který se stane českým pavilonem na výstavě PQ 2019, a o festival amatérského divadla Tygří Výběr. Tento investiční grant je
podáván na rozšíření technických možností VILY a navýšení kapacity hlediště. Jedná se o nákup výkonného exteriérového projektoru vzhledem k rostoucímu počtu plenérových akcí,
nosné konstrukce pro zavěšení světel (současný stav je improvizovaný, omezující způsob užití světel a bezpečnost provozu, a především nevyhovující) a zejména kompletní nové pódiové
desky včetně příslušenství pro potřeby variabilního užití v hledišti i v rámci jeviště. Žadatel je pravidelným příjemcem finanční podpory HMP: 2016 – 550 000 Kč, 2017 – 1 150 000 Kč (2
granty), 2018 – 1 300 000 Kč (2 granty). Na období 2019-2020 víceletý grant ve výši 800 000 Kč na každý rok. Výše požadované dotace činí 55,96 % způsobilých nákladů. GK: Projekt
navrhuje investice do potřebného technického vybavení, které dovolí snížit provozní náklady na pronájmy techniky a navýšit kapacitu. Návrh považujeme za realistický a podložený a
doporučujme nejvyšší možnou podporu.
S-MHMP
CIRQUEON - technické
BC/308
28162919 - ZAHRADA, o.p.s.
214 400
150 000
6321
87
140 000
140 000
978213/2018
vybevaní
Cirqueon - Centrum pro nový cirkus je zastřešující organizace pro podporu a rozvoj nového cirkusu. S pravidelným provozem souvisí potřeba zvýšit úroveň technického a provozního
vybavení a poskytovat odpovídající komfort, který si návštěvníci a umělci jednoznačně zaslouží. Základní zvukové vybavení bude běžně sloužit pro potřeby kurzů pro veřejnost a pro práci
rezidentů. Zároveň bude využíváno při vystoupeních performerů, na venkovních akcích, konferencích, festivalech a podobných akcích, na které si Cirqueon musel zvukovou techniku
pronajímat. Dále projekt předpokládá pořízení mixážní pultu, CD/USB přehrávačů, aktivních reproboxů se stojany, bezdrátového mikrofonního setu a příslušnou kabeláž. Cirqueon na svoji
činnost čerpá čtyřletý grant, ze kterého ale nemůže toto vybavení pořídit. Žadatel získal podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2016 – 1.000.000 Kč, 2017 – 1.000.000 Kč, 2018
– 1.000.000. Kč. Výše požadované dotace činí 70 % způsobilých nákladů. GK: Cirqueon dlouhodobě prokazuje svou kvalitu, profesionální přístup, jedinečnost a potřebnost rozvoje
tohoto centra. Dalším důležitým aspektem je práce s dětmi od 3 let do 18 let. Zájem dětí a jejich rodičů několikanásobně překračuje možnosti a kapacitu Cirqueonu, proto je třeba
zlepšit zázemí pro účastníky kurzů. Doporučujeme podporu v maximální možné výši požadavku
Nákup lidových krojů z dílny
S-MHMP
45477914 - HERMÍNA spol. s
BC/352
společnosti Lidové tradice a
251 000
175 700
6313
46
0
0
974985/2018
r.o.
řemesla, o.p.s.
Projekt zahrnuje nákup lidových krojů, které budou na zakázku ušity v dílně o.p.s. Lidová tradice a řemesla v Uherském Ostrohu. Konkrétně se jedná o blatský kroj z jižních Čech,
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kopanický kroj z obce Starý Hrozenkov a kroj z Boršic u Blatnice. Z každého výše zmíněného regionu bude pořízen pánský i dámský kroj, vždy ve dvou vyhotoveních pro dva taneční páry.
Celkem se tedy jedná o nákup 12 kusů lidových krojů za celkovou hodnotu 251 000 Kč. Vedle příspěvku z grantu hl. m. Prahy bude celý projekt financován ze zdrojů společnosti Hermína.
Kroje budou sloužit výhradně tanečníkům, kteří vystupují pod hlavičkou společnosti Hermína, provozovatele pražského Restaurantu Michal. V prostorách restaurace probíhají téměř
každý večer folklorní představení zmíněných tanečníků, která doprovází Cimbálová muzika Alexandra Vrábela. Tato představení jsou určena hostům restaurace. Dále se tanečníci
společnosti Hermína účastní různých akcí a slavností lidových tradic, které probíhají na území hl. m. Prahy. Žadatel doposud nežádal o finanční příspěvek HMP. Výše požadované dotace
činí 70 % způsobilých nákladů. POZNÁMKA: Nákup lidových krojů není investiční grant, ale neinvestiční. GK: Uvažovaný nákup kostýmů spadá ve prospěch společnosti Hermína, která
má jako předmět podnikání hostinskou činnost, výrobu, obchod a služby (např.pro cestovní agenturu) a prodej lihovin. Jde o jasně komerční podnik s ušlechtilými úmysly seznamovat
hlavně cizince s naší hudební a taneční lidovou kulturou, což je chvályhodné, nicméně zařazení žádosti do kategorie "živé umění" je v případě zmíněného nákupu folklórních kostýmů
pro společnost Hermína sporné. Projekt nedoporučujeme k podpoře.
S-MHMP
26639327 - Archiv výtvarného Archiv výtvarného umění BD/362
553 000
232 000
6322
80
180 000
180 000
978102/2018
umění
vybavení skladů a badatelny
Investiční dotace na dovybavení nově pronajatých skladů a veřejně přístupné badatelny/studovny/knihovny v Praze 4 Nuslích, Pod Terebkou 15. Vybudování badatelského zázemí ve
spojení se samotnými sklady Archiv výrazně zprofesionalizuje a Praze zajistí reprezentativní prostor tohoto typu, tak jak je to u uměleckých archivů jinde ve světě. Žadatel na tento svůj
projekt podporu HMP v oblasti KUL dosud nežádal. Výše požadované dotace činí 41,95 % způsobilých nákladů. GK: Aktivity Archivu, zejména jeho databáze uměleckých publikací, jsou v
českém prostředí jedinečné. Činnost žadatele se jeví v dlouhodobém kontextu jako nesmírně přínosná a využívaná odbornou, ale čím dál více i širokou veřejností. Zkvalitnění
vybavení přispěje k pracovnímu komfortu jak žadatele, tak uživatelů. GK jednoznačně doporučuje k podpoře.
S-MHMP
26128055 - Centrum pro
Technické vybavení:
BD/367
216 011
151 000
6321
85
150 000
150 000
978891/2018
současné umění - Praha, o.p.s. auditorium a Artlist.cz
Cílem této žádosti je získat podporu na nákup potřebného technického zabezpečení dvou projektů: 1) Obnova zastaralé výpočetní techniky potřebné pro provoz, údržbu a rozvoj
bezplatné, volně šířené a dostupné databáze současného českého umění Artlist (www.artlist.cz). 2) Kompletní technická realizace, která umožní vybudování a zahájení provozu auditoria
pro přednáškovou činnost, resp. projekční místnosti (“project room“) pro pravidelnou a dlouhodobou prezentaci video-artových projektů. Žadatel na svůj projekt podporu HMP v oblasti
KUL dosud nežádal. Výše požadované dotace činí 69,90 % způsobilých nákladů. GK: Projekt představuje dokončení postupného zkvalitňování zázemí a provozu jednoho z
nejdůležitějších center pro současné umění v Praze - náklady jsou srozumitelně popsané a přiměřené. GK doporučuje k podpoře, rozpočet je jasně a srozumitelně popsán.
S-MHMP
BD/440
22906339 - Artmap, z.s.
Webový portál ArtMap
175 000
120 000
6322
82
100 000
100 000
977983/2018
Webový portál ArtMap je jedinečný a oblíbený přehled kulturního dění v Praze, respektive celé ČR. Mapuje uměleckou scénu a publikuje program etablovaných institucí vedle programů
malých alternativních prostor. Cílí se na uměleckou i laickou veřejnost – českou i zahraniční, které nabízí širokou škálu vyžití včetně stále více vyhledávané živé kultury. Neustále
aktualizovaný program webu denně navštíví na 300 uživatelů, newsletter s týdenním program se posílá 6 000 lidí a facebookový profil jako návazný propagační nástroj sleduje 11 000
fanoušků. Web vytvořený před 10 lety svými funkcemi přestal vyhovovat současným potřebám. Na podzim roku 2018 bude spuštěn nový atraktivní web - uživatelsky přívětivý, přehledný,
spolehlivý a bezpečný a umožní rozvoj do dalších let. Přípravné práce začaly již v roce 2017. Tato žádost se týká třetí a poslední fáze doprogramování některých funkcionalit v roce 2019.
Žadatel získal na svůj projekt podporu HMP v oblasti KUL v poledních 3 letech: 2016 – nežádal, 2017 – 170.000 Kč (příprava nového webu zahrnuta v grantu ArtMap), 2018 – 120.000 Kč.
Výše požadované dotace činí 68,57 % způsobilých nákladů. GK: Artmap je základní infrastrukturou výtvarného provozu v Praze a jeho podpora je proto velmi důležitá. Mělo by se
jednat o prioritu MHMP. Jedna z nejdůležitějších iniciativ informující o dění v aktuálním vizuálním umění a příbuzných oborech, doplněná o vlastní aktivity žadatele, které rozšiřují
kulturní nabídku města Prahy. Knihkupectví je významným centrem shromažďujícím literaturu k výtvarnému oboru, důležitý je celopražský (a v posledních letech celorepublikový)
charakter projektu. Jedná se o cenný integrující záměr propojující živou kulturu s „kamenným terénem“ města. Webportál k této koncepci bytostně patří, určitě stojí za podporu.
Doporučujeme k podpoře.
S-MHMP
BG/628
22826866 - Piána na ulici z.s.
Mobiliář pro Střechu Lucerny
522 855
365 000
6322
48
0
0
977560/2018
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Na několikapatrových terasách Paláce Lucerna probíhá pod supervizí spolku Piána na ulici rozsáhlá rekonstrukce, aby bylo možné terasy pravidelně zpřístupňovat veřejnosti. Již v roce
2017 byly krátkodobě otevřeny a přilákaly stovky návštěvníků. Investiční dotace je požadována na mobiliář pro střechu Lucerny: lounge box - sezení pro 12 až 15 osob, 6 m dlouhý bar, 5x
bistro stůl. Výše požadované dotace činí 70% způsobilých nákladů. Žadatel získal na jiné projekty podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2016 - 70.000 Kč, 2017 - 0 Kč, 2018 80.000 Kč (grant) + 39.200 Kč (IUD), o investiční podporu projektu dosud nežádal. GK: Žádost o investiční dotaci zajímavého projektu, která však bohužel dostatečně neodůvodňuje a
nevysvětluje, proč by mělo být veřejným zájmem investovat do vybavení soukromé kavárny na střeše paláce Lucerna. Mobiliář není dostatečně popsán, dle rozpočtu je specifikace
nejasná, cena odpovídá komerčním cenám kavárenského mobiliáře. Ve stávající podobě bohužel nelze doporučit.
Celkem
4 509 804
2 909 859
1 190 000
1 190 000

Sumář
Odbornost
Divadlo
Tanec a nonverbální umění, nový
cirkus
Výtvarné umění, fotografie, nová
média
Ostatní = nejednoznačně
zařaditelné kulturní projekty
Celkem

Počet doporučených jednoletých projektů Počet nedoporučených jednoletých projektů Počet vyřazených jednoletých projektů Přiznaný grant 2019
5
1
3
620 000
1

1

1

140 000

3

0

0

430 000

0

1

6

0

9

3

12

1 190 000

Součet za položky
Položka Přiznaný grant 2019
6312
0
6313
0
6321
290 000
6322
900 000
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