Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 24/51 ze dne 23. 2. 2017
Individuální účelové neinvestiční dotace v oblasti kultury v roce 2016
výše částek přesahující 200.000,- Kč jednomu a témuž subjektu za rok
Poř. č.

Č. j.

Žadatel

Název projektu

Celkové
náklady
projektu
Kč

Požadovaná Rozpočtová Doporučení Rada HMP
částka
položka
výboru*
Kč

Kč

Kč

ZHMP

Kč

2089993/2016 Herecká asociace,
CENY THÁLIE 2016
5 033 486
1 000 000
5222
600 000
600 000
600 000
Senovážné náměstí
978/23, Nové město, 110
00 Praha 1,
IČO:00170241
Ceny Thálie jsou udělovány od r. 1994. Jde o celoroční soutěž, kdy odborné specializované poroty v oblasti činohry, opery, baletu, pantomimy a operety - muzikálu v
ČR nominují vždy tři umělce na vítězné ohodnocení. O udělení vítězných cen pak rozhoduje Kolegium Cen Thálie, jehož členové musí zhlédnout všechny nominované
tituly a umělce. Kromě toho uděluje prezidium HA Ceny Thálie za celoživotní mistrovství ve sledovaných žánrech a dále mladému činoherci do 33 let. Slavnostní
vyhlášení Cen Thálie se koná při příležitosti Světového dne divadla poslední březnovou sobotu, letos 25. 3. 2017, v historické budově Národního divadla. O záštitu
HMP v letošním roce zatím nebylo zažádáno, v předchozích letech byla poskytnuta záštita primátora HMP. Žadatel se obrátil se žádostí o finanční dotaci na HMP letos
poprvé, neboť nečekaně odstoupil dosavadní generální sponzor této akce. Požadovaná částka činí 19,9 % způsobilých nákladů. Nejedná se o veřejnou podporu a
projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.
8
2122374/2016 Spolek sochařů České
IV. Sochařské sympozium
540 000
540 000
5222
450 000
432 000
432 000
republiky, Bělohradská
165/10, Střešovice, 169
00 Praha 6,
IČO:15890228
Spolek sochařů České republiky usiluje o udržení sochařských tradic a jejich další rozvíjení. Z tohoto důvodu pořádá sochařské soutěže, výstavy a uspořádal již dva
ročníky sochařského sympozia. Ta nepochybně zvyšují zájem veřejnosti o výtvarné umění a podporují propojování kultury s veřejností. Celý projekt má kromě
výtvarné hodnoty soch také funkci osvětovou. Návštěvníci sympozia uvidí jak vzniká socha a může vést s autory diskusi. Vzniklé sochy oživí a kultivují prostor
městské části, potažmo celého hlavního města. Sympozium se uskuteční v Praze-Lysolajích od 14. 5. do 14. 6. 2017. Žadatel dosud nežádal o záštitu paní primátorky
nebo člena Rady HMP nad tímto projektem. Dosavadní podpora projektu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2014 – 500.000 Kč, 2015 – 440.000 Kč, 2016 –
430.000 Kč (vždy partnerství). Požadovaná částka činí 100 % způsobilých nákladů, podpora je možná maximálně do výše 80 % způsobilých nákladů (432.000
Kč). 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 Nařízení**.
5

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
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2147822/2016 Nadace Hollar,
Grafika roku 2016
Smetanovo nábřeží 995/6,
Staré město, 110 00 Praha
1, IČO:49629573

876 120

250 000

5229

250 000

250 000

250 000

Grafika roku je každoročně pořádanou celostátní soutěžní výstavou zabývající se soudobou uměleckou grafickou tvorbou v České republice pořádanou za účelem
představení a zpřístupnění rozmanité grafické umělecké tvorby, a to jak laické, tak odborné veřejnosti a upozornění na vývojové tendence v tomto uměleckém odvětví.
Důraz je položen na spolupráci s uměleckými fakultami vysokých škol po celé ČR a s jejich představiteli. Je tak dáván prostor rodící se mladé generaci a jejímu
přímému dialogu s již etablovanými umělci. Po loňském převzetí projektu Nadací Hollar takto hrdě pokračuje v odkazu zesnulé dr. Simeony Hoškové, ředitelky
sdružení Inter-Kontakt-Grafik, která projekt od počátku jeho existence pořádala. Pod patronací Nadace Hollar je připravován již 23. ročník soutěže Grafika roku a 22.
ročník Ceny Vladimíra Boudníka. Vernisáž výstavy i slavnostní ceremoniál předávání ocenění se uskuteční v Glam-Gallasově paláci v únoru 2017. Žadatel dosud
nežádal o záštitu paní primátorky nebo člena Rady HMP nad tímto projektem. Dosavadní podpora projektu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2014 - 250.000
Kč, 2015 – 250.000 Kč, 2016 – 250.000 Kč (vždy partnerství). Požadovaná částka činí cca 29 % 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 Nařízení**.
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2155260/2016 NedomYsleno ČR s.r.o., Mezi ploty 2017
5 398 000
1 500 000
5213
1 000 000
1 000 000
1 000 000
Hrusická 2510/2, 141 00
Praha 4, IČO:27390381
Jubilejní 25. ročník festivalu divadla a hudby se uskuteční ve dnech 27.–28.5.2017 tradičně v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice. Festival spojuje kulturní
zážitky s myšlenkami solidarity a lidské sounáležitosti. V roce 2017 bude program probíhat celkem na 14 festivalových scénách, kde vystoupí více než 100 hudebních
a divadelních souborů a jednotlivých interpretů (například Chantal Poullain, Richard Müller, Divadlo Sklep, Husa na provázku). Projekt je výjimečný tím, že zde
účinkují rovněž soubory zdravotně postižených, kteří získávají jedinečnou možnost prezentovat výsledky svého uměleckého snažení široké veřejnosti. Festival se těší
každoročně mimořádné divácké návštěvnosti, v sezóně 2006/7 se podle výzkumu agentury STEM stal nejvyhledávanější kulturní akcí v Praze. Každoročně je mu
poskytována záštita HMP, i na 25. ročník bylo o záštitu zažádáno. Projekt je pravidelně finančně podporován HMP: 2014 – 950.000 Kč (z kapitoly PRM), 2015 –
500.000 Kč (partnerství), 2016 – 700.000 Kč (partnerství). Požadovaná částka představuje 27,8 % způsobilých nákladů. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt
neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.
15

2168965/2016 Umění bez bariér,
Náplavní 7, 120 000
Praha 2, IČO:68383622

XI. ročník mezinárodního
projektu MENE TEKEL festivalu proti totalitě, zlu,
násilí, pro paměť národa
(druhá část - realizace
festivalu v roce 2017)

3 030 000

650 000

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

5222

500 000

500 000

500 000

Cílem nekomerčního vícežánrového projektu je podpora lidských práv a připomenutí novodobé historické zkušenosti. Festival zahrnuje dny dialogu o dramatickém
úseku novodobých dějin – přináší uměleckou reflexi totality, zla a násilí. Hlavním tématem XI. ročníku festivalu je "Devastace morální inteligence a duchovních,
kulturních a etických hodnot ve společnosti v dobách nacistické a komunistické totality a následky této devastace v současnosti." V prostorách Univerzity Karlovy,
Městské knihovny, v katedrále sv. Víta, Chrámu Panny Marie Sněžné, v Národním divadle, v kině Ponrepo, ale i na Vrchním soudu či ve vazební věznici se ve dnech
2.2.-2.3.2017 uskuteční tematicky zaměřené a dramaturgicky propojené akce - výtvarná soutěž žáků a studentů, výstava, rekonstrukce politického procesu, scénická
zpracování tématu, filmové projekce, konference, besedy, literární scénický večer a další pořady. Akce budou volně přístupné. Garantem festivalu, který se tradičně
koná pod záštitou rektora Univerzity Karlovy a světícího pražského biskupa, je Konfederace politických vězňů, odborným garantem je Ústav pro studium totalitních
režimů. Záštitu nad festivalem pravidelně přijímá i primátor/ka hl. m. Prahy. Představitelé uvedených institucí 30.9.2009 podepsali memorandum o spolupráci při
pořádání tohoto festivalu. Město festival podporuje od úvodního ročníku formou partnerství - podporu v posledních letech dělí na fází přípravy (vždy rok před
konáním) a realizace. Dosavadní podpora projektu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2014 - 500.000 Kč (realizace VIII. ročníku) a 300.000 Kč (příprava IX.
ročníku); 2015 - 300.000 Kč ( realizace IX. ročníku) a 300.000 Kč na přípravu X. ročníku v roce 2016; 2016 – 500.000 Kč (realizace X. ročníku) a na přípravu XI.
ročníku získali 300.000 Kč (vždy partnerství). Celková požadovaná podpora ve výši 950.000 (z toho 650.000 Kč na realizaci) by činila necelých 32 % celkových
nákladů na XI. ročník. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.
2155330/2016 Společnost Franze Kafky, Mezinárodní literární
635 000
300 000
5222
300 000
300 000
300 000
z.s. Široká 65/14, Josefov, Cena Franze Kafky 2017 110 00 Praha 1,
17. ročník
IČO:00570745
Tuto mezinárodní literární cenu zřídila Společnost Franze Kafky ve spolupráci s hlavním městem Prahou. Je udělována jednou ročně na základě rozhodnutí poroty
složené z odborníků z různých zemí z okruhu literární vědy a historie, a to od roku 2001. Kritériem pro výběr laureáta je především kvalita a výlučnost jeho
uměleckého díla. Dále pak jeho humanistický charakter a přínos kulturní, jazykové a náboženské toleranci, návaznost díla na středoevropské kulturní a společenské
tradice, nadčasový charakter díla, jeho obecně lidská platnost a schopnost vydat svědectví o naší době, které má šanci být čteno i v následujících stoletích. Cenu
předává předseda výboru Společnosti Franze Kafky, primátor hl. m. Prahy a předseda Senátu Parlamentu ČR. Předává se zmenšený bronzový odlitek pomníku F.
Kafky. Hl. m. Praha poskytuje každoročně částku na finanční odměnu laureáta, který dostává šek na 10 000 USD (částka se mění podle příslušného kurzu), a poskytuje
dále bezplatné využití Brožíkova sálu Staroměstské radnice pro udílení této ceny. Žadatel dosud nežádal o záštitu paní primátorky nebo člena Rady HMP nad tímto
projektem. Dosavadní podpora projektu HMP v oblasti KUL v uplynulých 3 letech: 2014 - 200.000 Kč, 2015 - 230.000 Kč, 2016 – 250.000 Kč (vždy partnerství).
Požadovaná částka činí cca 47 % 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**.
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2232460/2016 ČESKÉ DOTEKY
MHF ČESKÉ DOTEKY
17 410 000
4 100 000
5221
1 500 000
1 500 000
1 500 000
HUDBY EM-ART, o.p.s., HUDBY - 18. ročník
Pohořelec 111/25, 118 00
Praha 1, IČO:27506827
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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

MHF České doteky hudby, který je ojedinělým pražským festivalem zaměřeným na klasickou hudbu v zimním předvánočním a vánočním období a na přelomu roku,
byl zahájen 16.12.2016. Do roku 2017 přesahují 4 koncerty, které se konaly 2. a 5.1.2017 v Novoměstské radnici (TANGO ARGENTINO a POLSKÉ KVARTETNÍ
NOKTURNO), 4.1.2017 v kostele sv. Šimona a Judy (PAVEL ŠPORCL & GIPSY WAY ENSEMBLE – ALLA ZINGARESE), závěrečný koncert s názvem RUSKÉ
HUDEBNÍ KLENOTY s Jitkou Hosprovou, Pavlem Šporclem a Moravskou filharmonií Olomouc se uskuteční ve Smetanově síni Obecního domu. Cílem festivalu je
nabídnout klasickou hudbu v oblasti orchestrální, komorní a recitálové tvorby prostřednictvím adventních, vánočních, novoročních a tříkrálových koncertů. Mediálními
partnery bývají ČT a ČRo. Nad tímto projektem převzal záštitu radní Jan Wolf. Žadatel získal na projekt podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2014 2.000.000,- Kč (grant); v roce 2015 - 1.000.000 + 1.000.000 Kč (partnerství); 2016 - prosincová část festivalu podpořena na základě usnesení ZHMP č. 21/87 ze dne
15. 12. 2016 částkou 400.000 Kč. Je požadována částka 23,5% z celkových nákladů projektu. U tohoto projektu je uplatněna 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 Nařízení**.
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2277778/2016 Martina Kotrčová
14. ročník - festivalu
1 980 000
690 000
5212
250 000
250 000
250 000
divadla a hudby
Vyšehraní 2017 "Buď u
toho…"
Festival s multižánrovým zaměřením již pravidelně přináší kulturní oživení do NKP Vyšehrad. Jeho program, který je tvořen populárními umělci a interprety s pestrým
dramaturgickým záběrem, je určen všem věkovým kategoriím i různému spektru sociálních skupin. Hlavní program bude probíhat ve dnech 2. 6. – 18. 6. 2017 na Letní
scéně, vystoupí zde například M. Suchánek, I. Chmela, O. Sokol, R. Genzer, J. Kohák, B. Hrzánová, A. Háma, W. Daněk, P. Jíšová, M. Prokop. S. Stašová, P.
Nárožný. Vlastní projekt však začíná již 19. 2. 2017 oslavou Masopustu, dále se zaměřuje na Velikonoce, Majáles, bude zahrnovat i oslavu Dne dětí, Čarodějnický
karneval, přehlídku amatérského divadla, tematická odpoledne. Novinkou bude charitativní čtyřdenní běžecký závod kolem vyšehradských hradeb pro různé věkové
kategorie od dětí po seniory. Program nabízí 50 dílčích produkcí pro dospělé a 35 představení a dalších akcí pro děti. Žadatel dosud nežádal o záštitu paní primátorky
nebo člena Rady HMP nad tímto projektem. Požadovaná částka představuje 34,8 % způsobilých nákladů. Projekt je pravidelně finančně podporován HMP v oblasti
KUL: 2014 – 250 000 Kč, 2015 – 250 000 Kč, 2016 – 250 000 Kč (vždy partnerství). Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž
a obchod mezi členskými státy EU.
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2246092/2016 Sdružení výtvarných
10. Cena kritiky za
709 520
312 000
5222
250 000
250 000
250 000
kritiků a teoretiků,
mladou malbu 2017 - dvoj
Jungmannova 36/31, 110 výstava finalistů a laureáta
00 Praha 1,
IČO:15887839

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

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků - Česká sekce AICA pořádají každoročně pro umělce do 30 let soutěž Ceny kritiky za mladou malbu, za účelem usnadnění
jejich vstupu na profesionální výtvarnou scénu. Hlavní město Praha je každoročně jejich spolupořádajícím partnerem. V roce 2017 se bude konat 10. jubilejní ročník.
K ocenění soutěže patří výstava finalistů v únoru – březnu 2017 v Galerii kritiků v Paláci Adria v Praze a samostatná výstava laureáta tamtéž ke konci kalendářního
roku na náklady pořadatelů. Hodnotí se první tři pořadí v soutěži a sympatie diváků. Soutěž se koná tradičně s podporou MK ČR, hlavního města Prahy, SFK, za
spolupráce Českých center a s širokou podporou médií. Nově byl obnoven přispěvatelský Fond Ceny kritiky, sloužící majetkové správě depozitu děl, odměně vítězi a
zkvalitnění výstavní činnosti, včetně vybraného finalisty na stáž a výstavu v Pekingu. Tematickým zadáním pro tento ročník je „Malba a její přesahy“. Žadatel dosud
nežádal o záštitu paní primátorky nebo člena Rady HMP nad tímto projektem. Žadatel získal podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2014 – 190.000 Kč
(partnerství - Cena kritiky) + 400.000 Kč (partnerství - Cyklus čtyř výstav), 2015 – 198.000 Kč (partnerství - Cena kritiky) + 300.000 Kč (grant - Celoroční výstavní
činnost), 2016 – 180.000 Kč (partnerství - Cena kritiky) + 80.000 Kč (partnerství - Another Fields) + 80.000 Kč (grant - Celoroční výstavní činnost). Požadovaná
částka činí cca 44 % 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 Nařízení**.
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2289205/2016 Hendaver, z.s.,
MENTAL POWER
1 800 000
800 000
5222
600 000
600 000
600 000
Svatoňovická 587, Dolní PRAGUE FILM
Počernice, 190 12 Praha, FESTIVAL
IČO:27048730
Cílem 11. ročníku Mental Power Prague Film Festivalu je umožnit lidem s mentálním postižením vybočit z kolejí všedního života a zažít chvíle umělecké tvorby a
posílit tak jejich sebevědomí a místo ve společnosti. Na tomto jedinečném festivalu participuje řada známých českých osobností jako např. M. Horáček, E. Holubová,
I. Bareš, T. Voříšková, V. Kotek, M. Suchánek. Festival se bude konat v divadlech La Fabrika a Palace od 8. 6. 2017 do 10. 6. 2017. První dva večery budou
vyhrazeny promítání soutěžních filmů, představení všech účastníků, rozhovorům moderátorů s (ne)herci, předání květin a autogramiádě účastníků a následným
koncertům umělců, kteří sympatizují s myšlenkou festivalu. Závěrečný galavečer začne slavnostním entrée po červeném koberci v pasáži na Václavském náměstí,
kterého se účastní jak soutěžící, tak porota (E. Holubová, M. Horáček, M. Suchánek a další) s moderátorem večera (Vojta Kotek). Poté budou diváci svědky
nominačních ukázek filmů v deseti kategoriích (nejlepší film, nejlepší mužská, ženská role, mluvené slovo, vedlejší mužská, ženská role atd.) a následného
vyhodnocení a předání cen, které obstarají porotci. Žadatel dosud nežádal o záštitu paní primátorky nebo člena Rady HMP nad tímto projektem. Žadatel získal
podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2014 – 0; 2015 – 500 000 Kč (partnerství); 2016 – 400 000 Kč (grant). Požadovaná částka činí 44,44 %
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**.
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5 765 000

3 800 000

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

5222

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Svatojánské slavnosti NAVALIS jsou novodobou rekonstrukcí barokních vodních slavností vážících se k oslavám kultu a mučednické smrti svatého Jana
Nepomuckého, jednoho ze světově nejproslulejších a nejuctívanějších českých patronů doby Karla IV. Uskuteční se v roce 2017 již po deváté. Původní barokní vodní
představení se v Praze na Vltavě konalo již od počátku 18. století. Cílem předkládaného projektu, který HMP podpořilo poprvé v roce 2009 (partnerství KUL), je
připomenout slávu reprezentativního sídla České republiky, přilákat nejen poutníky a turisty z celého světa a povznést povědomí nejen o sv. Janu Nepomuckém, ale i
obecné povědomí o době a slávě doby českého baroka. Akce se zúčastní gondoliéři z Benátek, Bavorska, loďaři z Chorvatska a Spojených států amerických, bude
celebrována mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, poté se vydá procesí na Karlův most, kde bude zakončena oslava vodními slavnostmi na Vltavě - rej
lodí, plavidel, koncert barokní hudby, světelné spectaculum. Stejně jako v předchozím roce vznikne k této příležitosti nové hudební dílo skladatele Kryštofa Marka,
které provede symfonický orchestr (neuveden) se sólistkou Gabrielou Demeterovou. Projekt získal podporu HMP v oblasti CR v posledních 3 letech: 2014 - příjemce
Pražské Benátky, s.r.o. - 1 300.000 Kč (partnerství CR), 2015 - příjemce Svatojánský spolek, z.s. – 2.000.000 Kč (partnerství CR), 2016 - příjemce Svatojánský
spolek, z.s. – 2.000.000 Kč (partnerství CR). Požadovaná částka po HMP činí 65,9 % 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 Nařízení**.
8 200 000
8 182 000
8 182 000
Tabulka celkem: 43 177 126 13 942 000

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

