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385 657444/2012 Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od 

Zborova, Malá Strana, Újezd 450/40, 118 
01 Praha 1 - Malá Strana, IČO:22830570

Obnova pomníku z roku 1937 
Hrdinům od Zborova v Praze 4 a 
pomníku plk. Josefa Jiřího Švece 
z Prahy 1

viz. anotace 50 000 limit 
nečerpán

I 50 000 50 000

386 992524/2011 INTER-KONTAKT-GRAFIK, občanské 
sdružení, Melantrichova 5, 110 00 Praha 
1, IČO:70099006

XIX. Ročník celostátní soutěže 
volné grafiky "Grafika roku 
2011" a XVIII. Ročník Ceny Vl. 
Boudníka - navýšení finanční 
částky

620 000 50 000 limit 
nečerpán

X 50 000 50 000

620 000 100 000 100 000 100 000

Celostátní soutěž Grafika roku je určena českým žijícím grafikům včetně studentů. Od svého vzniku v roce 1994 se koná ve spolupráci s hl. m. Prahou a pod záštitou jeho primátora. 
Cena Vl .Boudníka je udílena 1x za život, a to za významný a inovativní přínos české grafice a není možné ji dělit. Výstava Grafika roku a Cena Vl.Boudníka je jedinečnou událostí 
v celosvětovém měřítku. Klade si za cíl podporovat uměleckou i společenskou prestiž výtvarného oboru s bohatou minulostí a tradicemi a schopného rezonovat současný svět, 
aktuální výtvarná témata. Pro umělce je velkou tvůrčí motivací a platformou pro vzájemné generační poznávání. Žadatel obdržel na tento projekt v roce 2010 částku 200 tis. Kč, v 
roce 2011 částku 250 tis. Kč a v letošním roce 2012 částku 200 tis. Kč. V současné době požádal o navýšení této poskytnuté částky o 50 tis. Kč do výše původní požadované částky, 
která byla 250 tis. Kč.

Žadatel se již několik let věnuje obnově pomníků. V současné době usiluje o obnovu pomníku Hrdinům od Zborova, který byl odhalen 29.6.1937 (Roztylské náměstí, Praha 4), a 
pomníku plk. J.J. Švece, který byl odhalen 29.9.1934 (Pohořelec, Praha 1). Žadatel mimo jiné zajišťuje všechna potřebná povolení, aby pomníky mohly být navráceny na původní 
místa, a shromažďuje potřebné finanční prostředky. Usiluje o oživení nezapomenutelné slávy obětavých padlých hrdinů. Na hl. m. Prahu se obrátil v roce 2010, kdy obdržel při 
partnerství částku 40 tis. Kč, a  v roce 2011, kdy obdržel částku 80 tis. Kč (v obou případech se jednalo o pomník Hrdinům od Zborova v Praze 4). V letošním roce požádal o částku 
50 tis. Kč. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny kolem 4 mil. Kč na každý pomník, které potřebuje žadatel během několika let získat. Na úhradě nákladů se podílí Česká obec 
sokolská, Masarykovo demokratické hnutí, Český svaz bojovníků za svobodu, XXIV. župa sdružených, vlastenecko-dobročinných Obcí baráčníků, Jana Žižky z Trocnova v Praze.

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1857 ze dne 6. 11. 2012

Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času - výše částek do 2.000.000,- Kč jednomu a témuž subjektu za rok
 - projekty neovlivňující soutěž mezi členskými státy EU

Vysvětlivky:
* Celost. registr podpor (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
** Výbor pro kulturu, pam. péči, výst., cestovní ruch a zahr. vztahy MHMP 1/1
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