
Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury - výše částek do 2.000.000,- Kč jednomu a témuž subjektu za rok

Projekty  dle bodu I.2.1.2. Zásad pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a v oblasti cestovního ruchu
 - Akce konané z přímé iniciativy hl. m. Prahy
Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Podpora v 
režimu 

"de 
minimis" 

*

Doporučení 
výboru**

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč

13 1333777/2013 Agnes Vrbická Mikschová MOTOL MOTOLICE 2014 
humanitární koncert na 
podporu nadace "Národ 
dětem" ve FN Motol - 8. 
ročník

541 200 150 000  - 0 0

21 1434913/2013 Martina DIMMEROVÁ 11. ročník festivalu divadla a 
hudby Vyšehraní 2014 
"Premiéry"

1 700 000 450 000  - 250 000 250 000

Položka dle právní subjektivity 5212

8. ročník humanitárního koncertu na podporu dětského oddělení onkologie a hematologie ve FN Motol – 100 % ze vstupného je určeno Nadaci národ dětem. Akce má termín 
konec dubna 2014, místo konání Břevnovský klášter, vystoupí např. Dan Bárta a Illustratosphere, TATABOJS a další. Za předchozích 7 ročníku byl vybrán téměř 1.000.000 Kč. 
Podpora žadatelky  v uplynulých 3 letech v oblasti KUL: žádala jen v roce 2012 – 100.000 Kč. Projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Vyšehraní je jedním z tradičních projektů, oživuje prostor NKP Vyšehrad. Festival je multižánrový, koná se v termínu 30.4. - 22.6.2014. V tomto roce pořadatelé plánují 
vystoupení umělců, kteří v průběhu minulých deseti ročníků na festivalu neúčinkovali. Festival proto získal podtitul „Premiéry“. Program nabízí 30 produkcí pro dospělé a 20 
představení (akcí) pro děti. Oproti minulým ročníkům bude rozšířena nabídka dopoledních představení. Festival tak reaguje na žádosti pedagogů. Podpora projektu v uplynulých 3 
letech v oblasti KUL:  2011 – 300.000 Kč, 2012 – 280.000 Kč, 2013 – 300.000 Kč. Projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1042 ze dne 20. 5. 2014

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



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Podpora v 
režimu 

"de 
minimis" 

*

Doporučení 
výboru**

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
28 1482363/2013 Tomáš Čechal Rejchovy komorní slavnosti, 

15. ročník
583 000 395 000 projekt v 

režimu "de 
minimis"

100 000 100 000

29 1471454/2013 Aleš Hustoles RENCONTRES - VII. ročník 237 500 167 500 projekt v 
režimu "de 
minimis"

0 0

Součet 3 061 700 1 162 500 350 000 350 000

7 1274749/2013 Svět knihy, s.r.o., Fügnerovo nám. 
1808/3, 120 00 Praha 2 - Nové Město, 
IČO:25603990

Literární festival Svět knihy 
Praha 2014 - doprovodný 
program 20. Mezinárodního 
knižního veletrhu

7 265 000 600 000  - 300 000 300 000

Cyklus komorních a vokálně-instrumentálních koncertů v Císařském sále Trojského zámku či na nádvoří zámku. Koncerty se konají v období 1.4. - 30.10.2014. Dramaturgický 
plán vokálně-instrumentální řady zahrnuje duchovní skladby A. Dvořáka a B. Smetany v úpravách pro dechovou harmonii - budou se konat vždy první sobotu v měsíci. 
Harmonogram komorní řady zahrnuje zejména hudbu českých autorů při příležitosti Roku české hudby - budou se konat vždy třetí sobotu v měsíci. Rejchovy komorní slavnosti 
měly v minulých letech jiného pořadatele a podporu v oblasti KUL: 2011 - 200.000 Kč, 2012 - 100.000 Kč, 2013 - 0 Kč. Limit v režimu "de minimis" - žadatel dosud 
nečerpal.

VII. ročník cyklu, v jehož rámci bude uspořádáno 8 koncertů v termínu 1.4. - 30.11.2014. Místem konání je Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova ul. 2. Koncerty se budou konat 
každý první čtvrtek v měsíci. V roce 2014, který je Rokem české hudby, bude při každém koncertu uvedeno alespoň jedno dílo českého autora. Projekt přibližuje vážnou hudbu, a 
to především napsanou pro dechové nástroje. Jedním z cílů projektu je také podpora snahy Galerie hl. m. Prahy o propagaci Colloredo-Mansfeldského paláce, který je v její 
správě. Podpora projektu v uplynulých 3 letech v oblasti KUL: 2011 - nežádal, 2012 -100.000 Kč, 2013 - 100.000 Kč.  Limit v režimu "de minimis" - žadateli zbývá 196 
056,47 €.

Položka dle právní subjektivity 5213

Hl. m. Praha každoročně podporuje nikoliv knižní veletrh Svět knihy, ale jeho programovou část – literární festival. Dofinancování tohoto literárního festivalu hradí pořadatel z 
výnosů knižního veletrhu, z podpory poskytnuté MK ČR aj. Jubilejní 20. ročník projektu, kdy čestným hostem veletrhu a jeho doprovodného programu je Maďarsko, zahrnuje 
opět řadu literárních pořadů, výstav, filmových a divadelních představení. Projekt je je jednou z nejvýznamnější událostí v oblasti knižní kultury. Partnery pořadatele jsou 
tuzemské a mezinárodní kulturní a zastupitelské organizace. Akce mají termín 15.5.-18.5.2014 v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha, v pražských kinech, divadlech a dalších 
kulturních prostorách. Podpora projektu v uplynulých 3 letech v oblasti KUL: 2011 – 335.000 Kč, 2012 – 250.000 Kč, 2013 – 300.000 Kč. Projekt neovlivňuje hospodářskou 
soutěž a obchod 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 1/2



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Podpora v 
režimu 

"de 
minimis" 

*

Doporučení 
výboru**

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
11 1321972/2013 Allstar Group s.r.o., Novákových 

1954/20a, 180 00 Praha 8 - Libeň, 
IČO:26492202

Dance of Love 2014 1 807 000 600 000 - 0 0

15 1385379/2013 ČFTA produkce, s.r.o., Karlovo 
náměstí 285/19, 120 00 Praha 2, 
IČO:02132532

Ceny České filmové a televizní 
akademie za rok 2013

10 000 000 500 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

0 0

26 1472172/2013 O.R.F. agency, s.r.o., Sezimova 
481/15, 140 00 Praha 4 - Nusle, 
IČO:24216241

KULTURUS festival of actual 
culture

892 800 800 000  - 0 0

6. ročník tanečního festivalu má tradičně termín konání v době svátku sv. Valentýna 20. – 23.2.2014, a to s cílem oslavit lásku pohybem a tancem. Program festivalu zahrnuje více 
než 30 tanečních seminářů různých populárních tanečních stylů (orientální tanec, flirt dance, street dance, zumba, bollywood, lady latin dance, flamengo, jazz dance, samba, step, 
salsa a další) pod vedením domácích i zahraničních mistrů. Doprovodný program zahrnuje úvodní ceremoniál v tanečním studiu Centrum Tance a taneční soutěže (flirt dance a 
pole battle). Vrcholem festivalu je večerní Gala show Dance of Love s vystoupením profesionálních i amatérských tanečníků z ČR a zahraničí. Celý festival je koncipován v 
duchu sbližování kultur prostřednictvím různých tanečních stylů, boje proti rasismu a podpory turistického ruchu. Dosavadní podpora žadatele v uplynulých 3 letech v oblasti 
KUL: v letech 2011 a 2012 nezískal podporu HMP, v roce 2013 o podporu nežádal. Projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Jedná se o festival současné ruské kultury, který ukáže průřez současným uměním v různých žánrech (film, fotografie, hudba...). V rámci projektu, který se koná v termínu 15.10. - 
30.11.2014, se plánují např. tyto akce - konference o "pražském období" ve tvorbě Mariny Cvetajevové, výstava ruského videoartu, výstava fotografií o ČR atd. Cílem projektu je 
představit Praze význačné zástupce ruské kultury a navázat tvůrčí dialog mezi Prahou a Moskvou. Díky geografické dostupnosti Prahy si žadatelé od akce slibují velký zájem 
návštěvníků ze zahraničí. Žadatel žádá o finanční podporu HMP poprvé. Projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Akce navazuje na dvacetiletou tradici výročních cen, které jsou známé pod názvem Český lev.  Ocenění získají nejlepší celovečerní hrané i dokumentární filmy. Akademici hlasují 
dvoukolově celkem v 16 kategoriích. Termín vyhlášení nominací na tiskové konferenci byl 22.1.2014, slavnostní večer měl termín konání 22.2.2014. Žadatele o partnerství 
založila v roce 2013 Filmová akademie, z.s., za účelem kontroly nad podobou i financováním výročních cen, a to jako vlastní servisní společnost, která bude výroční ceny 
produkovat. Projekt se uchází o partnerství v oblasti KUL poprvé. V roce 2014 bylo žadateli poskytnuto 500.000 Kč z výdajů OPH MHMP.  Limit v režimu "de minimis" - 
žadateli zbývá 181 844,59 €. 

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 1/3



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Podpora v 
režimu 

"de 
minimis" 

*

Doporučení 
výboru**

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
35 1459375/2013 Allstar Group s.r.o., Novákových 

1954/20a,  180 00 Praha 8 - Libeň, 
IČO:26492202

Let´s Dance Prague 
International Festival 2014

1 900 000 660 000  - 350 000 350 000

37 33427/2014 FEBIOFEST s.r.o., Růžová 951/13, 
110 00 Praha 1 - Nové Město, 
IČO:26721546

21. Mezinárodní filmový 
festival Praha FEBIOFEST 
2014

39 880 000 10 000 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

0 0

39 46390/2014 ArtCorp s.r.o., Ve Struhách 1031/20, 
160 00 Praha 6, IČO:27186881

Bohumil Hrabal Praze - Praha 
Bohumilu Hrabalovi (pracovní 
název)

997 000 300 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

150 000 150 000

Festival je jednou z největších audiovizuální akcí nejen v Praze, ale i v celé střední Evropě. Od roku 2008 se bezprostřední vazba na hlavní město odráží i v názvu festivalu - 
Mezinárodní filmový festival Praha/Prague International Film Festival. Letošní 21. ročník se v Praze konal ve dnech 20.–28.3. 2014. Festival představuje za účasti nejvýznamnější 
tvůrců nejnovější světovou filmovou tvorbu, pravidelně nabízí přes 400 projekcí téměř 200 filmů z více než 50 zemí světa, doprovodný program zahrnuje desítky koncertů. 
Součástí je i mezinárodní soutěž nejlepších evropských filmů režisérů prvních a druhých děl dotovaná částkou 10 000 euro. FEBIOFEST je jedním z pilířů pražského kulturního 
života a je proto dlouhodobě podporován: 2011 -  5.000.000 Kč, 2012 - 3.500.000 Kč, 2013 - 2.500.000 Kč. V roce 2014 bylo  na  propagační kampaň a doprovodný program 
festivalu poskytnuto formou daru z výdajů PRM MHMP 1.950.000 Kč. V oblasti KUL byl festivalu v rámci odvolacího řízení navýšen grant na rok 2014 na celkovou částku 
2.000.000 Kč. Limit v režimu "de minimis" - žadateli zbývá 193 197,80 € .

V pojektu se jedná o dokončení filmu a uskutečnění premiéry dokumentárního filmu Bohumil Hrabal v Praze/Praha Bohumilu Hrabalovi. Premiéra má termín v den Hrabalova 
narození (28.3.).  Součástí je doprovodná akce vycházející z projektu Via Hrabal. Ve filmu se objevují osobnosti, které s Hrabalem spolupracovaly - Jiří Menzel, Jan Němec a 
další. Autorům se podařilo získat mnoho unikátních materiálů. Diváka filmem provází komentář Oldřicha Kaisera. Žadatel dosud podporu HMP nezískal. Limit v režimu "de 
minimis" - žadatel dosud nečerpal.

9. ročník mezinárodního tanečního festivalu se uskuteční ve dnech 24. – 27.7. 2014. Stěžejní nabídkou festivalu je více než 50 seminářů různých tanečních stylů pod vedením 
zahraničních i našich lektorů. Účast na festivalu přijali tanečníci Aida – orientální tanec (Rusko), Aleksey Ryaboshapka – orientální tance (Ukrajina),  Leila – orientální tanec 
(Srbsko) a další. Doprovodný program zahrnuje videosoutěž, kam budou moci tanečníci zasílat svá videa z různých tanečních kategorií, a vernisáž soutěžních fotografií s taneční 
tématikou. Již tradičně proběhne „Mezinárodní  soutěž  profesionálních tanečnic a skupin v orientálním tanci“, její vítězové získají pohár festivalu a představí se v divadle ABC 
na exklusivní taneční přehlídce – „Gala Oriental show“. Kromě toho bude již tradičně uvedena „Otevřená taneční scéna“, kde bude probíhat prezentace profesionálních, 
neprofesionálních tanečníků z České republiky a zahraničí.  Dosavadní podpora žadatele v uplynulých 3 letech v oblasti KUL: žadatel v letech 2011 a 2012 nezískal podporu 
HMP v oblasti KUL, v roce 2013 o podporu nežádal. Projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod 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 1/4



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Podpora v 
režimu 

"de 
minimis" 

*

Doporučení 
výboru**

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
42 79234/2014 RACHOT Production s.r.o., 

Kubelíkova 1548/27, 130 00 Praha 3, 
IČO:26690179

Koncert Kronos Quartet k 40. 
výročí založení souboru ve 
Smetanově síni Obecního 
domu

1 171 500 650 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

600 000 600 000

44 104723/2014 AGENTURA-CI5 s.r.o., Neratovická 
241/2, 277 13 Kostelec nad Labem, 
IČO:27159434

7. Společenské setkání 
dobrovolných záchranných 
sborů ČR u příležitosti 150. 
výročí vzniku českého 
hasičstva

576 000 300 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

100 000 100 000

45 104727/2014 AGENTURA-CI5 s.r.o., Neratovická 
241/2, 277 13 Kostelec nad Labem, 
IČO:27159434

Drill fest army CZ 300 000 150 000  - 150 000 150 000

Akce se konala 11.4.2014  v Kongresovém centru Praha. Její kongresová část měla téma Efektivní využití dobrovolnosti při ochraně životů, zdraví a majetku občanů a vliv 
činnosti dobrovolníků na vytváření bonity společnosti. Na kongresovou část navázala večerní společenská část. Zúčastnilo se 500 hostů a čestných účastníků - záchranářů s 
doprovodem. Čestné vstupenky byly distribuovány jednotlivým záchranářům jako forma ocenění jejich činnosti, a to na návrh jejich organizací, ostatní vstupenky rozdělil  
organizační výbor setkání. Večerní akce měla 3 části (slavnostní zahájení, vyznamenání záchranářů, společenskou část s hudebním a tanečním programem). Žadatel o partnerství 
zajišťoval výkonnou produkci akce, o finanční podporu hl. m. Prahy žádá poprvé. Limit v režimu "de minimis" - žadatel dosud nečerpal.

Kronos Quartet je jedním z nejvlivnějších, nejoceňovanějších a nejžádanějších souborů současné vážné hudby. Základem jeho úspěchu je dlouhodobá spolupráce s mnoha 
světovými hudebními skladateli (Steve Reich, Phillip Glass a další). Kromě vážné hudby se toto uskupení věnuje také jiným žánrům. Na koncertech Kronos Quartetu se objevily 
takové hvězdy jako David Bowie, Allen Ginsberg nebo Bjork... Kronos získal mnoho cen, např. je držitelem několika cen Grammy. Tento jedinečný koncert, který se uskuteční 
dne 13.11.2014 v Rudolfinu, obohatí významným způsobem kulturní život v Praze a přispěje k dalšímu rozvoji cestovního ruchu. Žadatel je pravidelným příjemcem jednoletých i 
víceletých grantů HMP. Získal podporu HMP v oblasti KUL v posledních třech letech celkem: 2011 – 2.800.000 Kč, 2012 - 2.680.000 Kč, 2013 – 2.850.000 Kč, 2014 - 2 850 
000 Kč. Limit v režimu "de minimis" - žadatel dosud nečerpal.

Dne 26.6.2014 se na Staroměstském náměstí uskuteční u příležitosti Dne ozbrojených sil Festival exhibičních vystoupení čestných stráží spojeneckých armád. Jedná se již o 3. 
ročník této akce, které se zúčastní také armády USA, Německa, Slovenska, Polska, Rakouska a Slovinska. Diváci budou moci zhlédnout dvacetiminutová exhibiční vystoupení 
představující nevšední mistrovství drillu čestných stráží. Žadatel o podporu HMP žádá poprvé. Projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod 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 1/5



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Podpora v 
režimu 

"de 
minimis" 

*

Doporučení 
výboru**

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
51 76410/2014 FOIBOS BOOKS s.r.o., Bartoškova 

1448/26, 140 00 Praha 4 - Nusle, 
IČO:25053728

Slavné vily metropolí - výstava 
s doprovodným programem

950 000 500 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

250 000 250 000

Součet 65 739 300 15 060 000 1 900 000 1 900 000

46 104736/2014 ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-
ART, o.p.s., Pohořelec 111/25, 118 00 
Praha 1 - Hradčany, IČO:27506827

Mezinárodní hudební festival 
České doteky hudby - 15. 
ročník + 16. ročník

13 234 500 2 000 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

0 0

Cílem projektu je prostřednictvím souborné výstavy prezentovat historii vilové architektury evropských metropolí jak obyvatelům, tak návštěvníkům hl. m. Prahy. Výstava je 
architektonicky ztvárněnou prezentací souboru výstavních panelů ve vybraném prostoru, doplněného vybranými prvky dobového nábytku, modely vil, plány a archivními 
dokumenty. Je realizována za účasti předních historiků architektury, odborníků památkové péče, pracovníků archivů, muzeí a galerií a je doplněna bohatým obrazovým a 
archivním materiálem. V rámci doprovodného programu se uskuteční přednášky, besedy, komentované prohlídky. Ve spolupráci s ambasádami se uskuteční i samostatné dny 
metropolí. Součástí budou i komentované vycházky po pražských vilách. Žadatel získal na své projekty podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2011 - 500.000 Kč, 
2012 - 600.000 Kč, 2013 - 120.000 Kč, 2014 - 100.000 Kč (na jiný projekt). Limit v režimu "de minimis" - žadateli zbývá 158 900,13 €. 

Položka dle právní subjektivity 5221

MHF České doteky hudby je členem Asociace hudebních festivalů ČR. Festival rozšířil svůj rozsah a stal se významným pražským festivalem zaměřeným na klasickou hudbu v 
zimním období a na přelomu roku. Nabízí vrcholnou klasickou hudbu v oblasti orchestrální, komorní a recitálové tvorby prostřednictvím adventních, vánočních, novoročních a 
tříkrálových koncertů. Obsahuje i své vnitřní tematické okruhy jako jsou crossover řada, stará hudba. Každoročně uvádí světovou či pražskou hudební premiéru. Představí celkem 
21 koncertů, z toho 13 v roce 2014 (Obecní dům, Rudolfinum, Pražský hrad, Anežský klášter, Klementinum a další.) Nabízí zvýhodněné či volné vstupy občanům z některých 
pražských příspěvkových organizací (domovy pro seniory, školy). Mediálními partnery bývají ČT a ČRo. Žadatel získal na projekt podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 
letech: 2011 – 2.000.000 Kč, 2012 – 950.000 Kč, 2013 – 0 Kč. V roce 2014 byl v rámci odvolacího řízení  festivalu navýšen grant  na celkovou částku 2.000.000 Kč.  Limit 
v režimu "de minimis" - žadateli zbývá 173 334,43 €. 

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 1/6



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Podpora v 
režimu 

"de 
minimis" 

*

Doporučení 
výboru**

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
56 381072/2014 BALET PRAHA, o.p.s., Wolkerova 

24/3, 160 00 Praha 6, IČO:28723724
Jubilejní 50. výročí Baletu 
Praha - Pražského komorního 
baletu - realizace

3 629 500 2 830 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

1 400 000 1 400 000

57 382168/2014 Činoherní klub, o.p.s., Ve Smečkách 
594/26, 110 00 Praha 1 - Nové Město, 
IČO:26713187

Vydání knihy u příležitosti 50ti 
let výročí Činoherního klubu

305 000 250 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

200 000 200 000

Součet 17 169 000 5 080 000 1 600 000 1 600 000

Pražský komorní balet je českým profesionálním tanečním souborem, jehož počátky sahají až do roku 1964, kdy Luboš Ogoun, Pavel Šmok a Vladimír Vašut založili Studio Balet 
Praha. Na myšlenku Studia Balet Praha navázal v roce 1975 choreograf Pavel Šmok Pražským komorním baletem. Tento progresivní a inovativní soubor prošel vývojem a stal se 
významným reprezentantem tanečního umění doma i v zahraničí. Projekt si bere za cíl realizaci oslav 50. výročí. V jeho rámci  bude nastudován repertoár Pavla Šmoka pro 
uskutečnění dvou dramaturgicky odlišných slavnostních večerů, jež se stanou vrcholem oslav. Projekt dále plánuje vytvoření mobilní výstavy prezentující uměleckou práci 
choreografa Pavla Šmoka a zhotovení dokumentárního filmu o tomto výjimečném tanečním souboru. Pražský komorní balet je pravidelně podporován granty. Příprava tohoto 
mimořádného projektu a jeho propagace probíhala již v roce 2013 s podporou při partnerství ve výši 1.650.000 Kč. Limit "de minimis" - žadateli zbývá 136 006,83 €.

V září 2014 bude zahájena jubilejní padesátá sezóna Činoherního klubu. K příležitosti oslav je připravována Publikace, která volně naváže na obsáhlou publikaci Činoherní klub 
1965 - 2005. Kniha je připravována tak, aby mohla být předána do tisku v listopadu tohoto roku. Bude fotografickou a faktografickou dokumentací posledních deseti let práce 
ČK. Zahrne dvě odborné studie - teatrologickou a sociologickou- o místě ČK v českém divadle a společnosti, rozhovory a anketu známých osobností. Bude příspěvkem k 
dokumentaci historie divadla. Náklady spojené s vydáním knihy nelze hradit z víceletého grantu na provoz divadla, který byl poskytnut v roce 2011 ve výši 16.429.000 Kč, v roce 
2012 ve výši 16.110.000 Kč, v roce 2013 ve výši 18.300.000 Kč a v roce 2014 ve výši 18.700.000 Kč. Limit "de minimis" - žadatel dosud nečerpal.

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 1/7



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka
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"de 
minimis" 

*
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výboru**

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč

2 531422/2013 UMĚNÍ BEZ BARIÉR, Náplavní 
2013/1, 120 00 Praha 2 - Nové Město, 
IČO:68383622

VIII. ročník mezinárodního 
festivalu MENE TEKEL - 
festivalu proti totalitě, zlu, 
násilí, pro paměť národa druhá 
část - realizace v roce 2014

3 030 000 500 000  - 500 000 500 000

9 1306149/2013 Novofest, o. s., Libická 1832/5, 130 
00 Praha 3 - Vinohrady, 
IČO:22877461

Novofest 2014 612 800 260 800 - 140 000 140 000

Nekomerční vícežánrový a mezioborový projekt, který je každoročně podporován při partnerství mj. na základě Memoranda o spolupráci, které bylo uzavřeno dne 30.9.2009. 
Hlavní téma tohoto ročníku festivalu je „Studenti proti totalitě“. Sedm festivalových dnů v období 24.2.-2.3.2014 bylo provázeno mimořádným zájmem návštěvníků, kteří ocenili 
široký programový záběr i profesionální realizaci celotýdenního projektu, věnovaného dialogu o dramatickém úseku novodobých dějin a současného světa. Podpora projektu v 
uplynulých 3 letech v oblasti KUL byla při partnerství: festival konaný v roce 2011 celkem 850.000 Kč, festival konaný v roce 2012 celkem 950.000 Kč, festival konaný v roce 
2013 celkem 950.000 Kč. Na festival konaný v roce 2014 bylo požádáno o celkovou částku 950.000 Kč ( z toho na jeho přípravu bylo z rozpočtu na rok 2013 poskytnuto 450.000 
Kč). Projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Položka dle právní subjektivity 5222

Projekt volně navazuje na tradici dvou projektů – Hudba mezi obrazy a Novoměstský letní festival. Koná se v termínu 4.2. – 26.9.2014 v Novoměstské radnici Praha. Obsahuje 
dvě tematické koncertní řady za účasti špičkových interpretů (celkem 8 koncertů v Praze). Pořadatel propojuje klasickou hudbu s jinými uměleckými disciplínami, tím zároveň 
umělce různých oborů i různé publikum. Jedním z cílů projektu je prezentace mladých malířů. Podpora žadatele v uplynulých 3 letech v oblasti KUL: Žadatel je evidován mezi 
příjemci finanční podpory HMP v oblasti kultury od roku 2012, kdy získal na dva projekty celkem 80.000 Kč. V roce 2013 získal na dva projekty celkem 140.000 Kč. Projekt 
neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod 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 1/8



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Podpora v 
režimu 

"de 
minimis" 

*

Doporučení 
výboru**

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
12 1322236/2013 Containall, Nad dolíky 112/12, 165 00 

Praha-Suchdol, IČO:01343939
Kulturní centrum Containall 450 000 130 000 projekt v 

režimu "de 
minimis"

0 0

14 1346592/2013 IUVENTA, občanské sdružení 
umělecky nadaných dětí a mládeže, 
Uruguayská 437/4, 120 00 Praha 2 - 
Vinohrady, IČO:69342695

Hudební procházky - IX. 
ročník - cyklus koncertů v 
Trojském zámku, Botanické 
zahradě a v ZOO

886 000 606 000  - 300 000 300 000

30 1477628/2013 "Spolek přátel Petrské čtvrti", 
Biskupský dvůr 1154/1, 110 00 Praha 
1, IČO:22762353

SVATOPETRSKÉ KOVÁNÍ 185 000 79 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

0 0

Žadatelem je občanské sdružení, které vzniklo v lednu 2013, zřídilo a provozovalo sezónní kulturní centrum na Praze 1, které bylo postaveno z vyřazeného přepravního 
kontejneru a sloužilo zejména k prezentaci neziskovým organizacím. Sezóna trvala od července do září, za dobu svého krátkého fungování prostor oživil pražskou kulturní scénu 
svou dynamickou produkcí, hudebních večerů se zúčastnilo až 600 lidí. Kromě provozu tohoto zařízení sdružení zorganizovalo v říjnu přehlídku mladých architektonických studií. 
V roce 2014 chce sdružení pokračovat ve stejném formátu, tj. nabídnout místo neziskovým organizacím s možností vystavovat obrazy, konat diskuse, semináře, promítat a pořádat 
koncerty. Vytvoří přirozené místo setkávání občanské společnosti v období červen – konec září 2014. Občanské sdružení žádá o finanční podporu poprvé. Limit v režimu "de 
minimis" - žadatel dosud nečerpal.

Projekt vznikl ve spolupráci občanského sdružení IUVENTA, ZOO Praha, Botanické zahrady a Trojského zámku. Koncerty jsou hojně navštěvovány a vyhledávány nejen občany 
Prahy, ale i turistickými skupinami z celé ČR i ze zahraničí. Dlouhodobým cílem projektu je zviditelnění trojské lokality a podpora návštěvnosti zmíněných subjektů 
prostřednictvím cyklu koncertů vážné hudby. Pro velký úspěch se v roce 2014 uskuteční již IX. cyklus koncertů „Hudební procházky“. Projekt obsahuje cca 20 koncertů a opět se 
uskuteční v průběhu měsíce května – září, kdy hudbou v neděli ožívají od 13.00 hod. prostory u Gočárových domů v ZOO, v 15.00 hod. prostory na nádvoří zámku a v 17.00 hod. 
venkovní výstavní expozice Botanické zahrady. Navazují na tradici promenádních koncertů – s dobrou dramaturgií a mladými začínajícími i renomovanými umělci. Oproti 
začínajícím ročníkům jsou koncerty směrované také k dětem, pro které je určeno i povídání o hudbě a o účinkujících hudebních nástrojích. Podpora projektu v uplynulých 3 letech 
v oblasti KUL byla při partnerství: 2011 – 200.000 Kč, 2012 – 280.000 Kč, 2013 – 300.000 Kč. Projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Jednodenní prezentace uměleckého kovářství a jiných řemeslných oborů v okolí kostela sv. Petra Na Poříčí, Biskupská ul., Praha 1. Pořadatel akce - Spolek přátel Petrské čtvrti 
představí tradiční a umělecké řemeslo, kdy budou probíhat ukázky živé práce uměleckých kovářů s odborným výkladem a soutěže žáků kovářských oborů umělecko-řemeslných 
škol. Dále bude probíhat malá škola kovářství, seminář z historie a tvorby v uměleckém kovářství, expozice uměleckých kovářských exponátů a hudebně-pěvecký kulturní 
program. V rámci akce bude také zpřístupněna Petrská věž a budou probíhat komentované prohlídky kostela sv. Petra Na Poříčí. Žadatel není evidován mezi příjemci finanční 
podpory HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech. Limit v režimu "de minimis" - žadateli zvývá 197 579,17 €.

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 1/9



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
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Kč Kč Kč Kč
31 1486514/2013 Auto*Mat, o.s., Lublaňská 398/18, 

120 00 Praha 2 - Vinohrady, 120 00 
Praha 2, IČO:22670319

Zažít město jinak 2014 850 000 195 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

0 0

32 1480652/2013 Asociace muzeí a galerií České 
republiky, Jindřišská 901/5, 110 00 
Praha 1 - Nové Město, IČO:61383716

Pražská muzejní noc 2014 800 000 200 000  - 100 000 100 000

33 1492292/2013 Sdružení sochařů Čech, Moravy a 
Slezska, Masarykovo nábř. 250, 110 
00 Praha 1, IČO:15890228

I. Sochařské sypozium 
Lysolaje

557 500 557 500 projekt v 
režimu "de 
minimis"

500 000 500 000

Jedná se o historicky první sochařské sympozium na území hlavního města Prahy, konané v Městské části Praha - Lysolaje v lokalitě parku Kaménka. Tématem sympozia budou 
Přírodní živly. Cílem akce je přinést veřejnosti netradiční akci, kde je samotný proces umělecké tvorby otevřen široké veřejnosti. Veřejnost tak bude přítomna vzniku pěti 
kamenných soch, které budou umístěny v areálu parku a které tak obohatí kulturní tvář městské části a tím i celého hlavního města. Sympozia se zúčastní pět význačných umělců, 
kteří budou vybráni Sdružením sochařů Čech, Moravy a Slezska z širšího okruhu umělců. Žadatel dosud v oblasti KUL nezískal finanční prostředky. Limit v režimu "de 
minimis" - žadatel dosud nečerpal.

Jedná se o pouliční slavnost, která díky kulturnímu a volnočasovému programu oživí v jeden den více než 30 různých částí Prahy. Akce se bude konat v sobotu 20.9.2014, kdy si 
místní mohou v rámci bezautomobilových zón uspořádat vlastní program, upozornit na lokální kulturu či společenská a urbanistická specifika své čtvrti. Cílem projektu je 
představit, jak mohou ulice Prahy vypadat bez všudypřítomných aut a pozitivně proměnit veřejný prostor. Projekt je jedinečnou událostí a také příležitostí pro místní společenství, 
umělecké a kulturní spolky komunikovat se svým okolím, navázat spolupráci atd. Žadatel doposud finanční podporu HMP v oblasti KUL nezískal. Limit v režimu "de minimis" -
žadateli zbývá 197 848,38 €.

Pražská muzejní noc je již tradiční a úspěšnou akcí, která za dobu svého trvání inspirovala řadu dalších podobných projektů obohacujících kulturní život, nejen v Praze (např. Noc 
kostelů, Noc s Andersenem, Hradozámecká noc atd.). Ústřední myšlenkou Pražské muzejní noci je umožnit volnou návštěvu pražských muzeí a galerií v netradičním a atraktivním 
nočním čase. Pražská muzea a galerie se během této akce připomínají coby neopominutelná součást kulturního obrazu metropole. Návštěvníky Pražské muzejní noci jsou nejen 
pravidelní návštěvníci muzeí a galerií, ale také ti, kteří tyto instituce navštěvují jen zřídka. Do Pražské muzejní noci se v posledních letech tradičně zapojuje přes 30 pražských 
kulturních institucí s více než 60 výstavními objekty. Žadatel získal na svůj projekt  podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech:  2011 – 200.000 Kč (partnerství), 2012 – 
180.000 Kč (partnerství), 2013 – 200.000 Kč (grant). Projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod 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 1/10



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
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výboru**
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Kč Kč Kč Kč
36 1599722/2013 Sdružení výtvarných kritiků a 

teoretiků; Jungmannova 36/31; 110 00 
Praha 1; IČO:15887839

Cyklus čtyř mezinárodních 
výstav "Made in Praha"

1 382 000 532 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

400 000 400 000

38 40977/2014 LA SOPHIA, 28. pluku 524/25, 101 
00 Praha 10 - Vršovice, 
IČO:27019101

Projekt Talent La Sophia - 
Galakoncert Talent La Sophia

1 870 000 500 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

0 0

43 87786/2014 "Asociace hudebních festivalů České 
republiky", Jiráskova 133, Litomyšl-
Záhradí, PSČ 570 01, IČO:65687043

Závěrečný galakoncert k Roku 
české hudby

10 410 000 2 500 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

1 500 000 1 500 000

VI. ročník projektu, jehož cílem je vyhledávat hudebně a sportovně talentované děti vyrůstající v ústavní péči a děti ze sociálně znevýhodněných rodin. La Sophia o.s. následně 
podporuje vzdělání těchto dětí na základních uměleckých školách či konzervatořích, u soukromých učitelů, či podporuje jejich dovedností ve sportovních klubech v celé České 
republice a na Slovensku. Projekt Talent La Sophia jako každoročně vyústí ve velké finále, které se koná v rámci akce Galakoncert Talent La Sophia koná v Praze za účasti 
renomovaných profesionálních hudebníků, zpěváků, sportovců a trenérů - AMBASADORŮ. Žadatelem o partnerství je česká nezisková organizace, která se již téměř 8 let věnuje 
charitativním aktivitám zaměřeným na pomoc opuštěným dětem. Dosavadní podpora žadatele v uplynulých 3 letech v oblasti KUL: 2011 - 280.000 Kč, 2012 - 220.000 Kč (z toho 
na Talent La Sophia 70 000 Kč při partnerství), 2013 - 220.000 Kč. Limit "de minimis" - žadatel dosud nečerpal.

Žádost o partnerství k cyklu čtyř mezinárodních výstav, které pořádá v období květen - listopad 2014 žadatel v Galerii kritiků. Výstavy mají neziskový, obecně prospěšný 
charakter. Oživují kulturní nabídku v průběhu turistické sezóny a v památkově chráněné budově Adrie, vlastněné HMP.  Přiblíží práci špičkových zahraničních umělců v 
konfrontaci s českými výtvarníky. Jedná se o tyto výstavy:  SHIBORI - VLÁKNO A PROSTOR (15.5. - 14.6.2014), OSTEN - Bienále kresleného humoru Skopje (17.6. - 20.7. 
2014), Metaplay II, Praha - New York (15.8. - 15.9.2014), Metaplay III., - Japan (15.10. - 15.11.2014). Podpora tohoto projektu v uplynulých 3 letech v oblasti KUL: 2011 - 
80.000 Kč, 2012 - 200.000 Kč, 2013 - nežádali. Limit "de minimis" - zbývá 177 983,13 €.

Jedná se o zcela mimořádný projekt, dosud bez podpory hlavního města Prahy. Limit v režimu "de minimis" - žadatel dosud nečerpal.

Rok české hudby 2014 je významný celonárodní projekt s mezinárodním přesahem, je mimořádnou kulturní událostí, která od svého založení před 90 lety každých deset let 
připomíná neuvěřitelný výčet výročí osobností české hudby v roce končící čtyřkou. Připomíná a podtrhuje fakt, že hudba je reprezentativní součástí české kulturní identity. 
Slavnostním vyvrcholením celého Roku české hudby 2014 bude koncert pořádaný Asociací hudebních festivalů ve spolupráci s Asociací symfonických orchestrů a sborů, ve 
kterém spojí své umělecké síly přední pražské orchestry, sbory a světově uznávaní pěvci pod vedením již světově uznávaného mladého dirigenta Jakuba Hrůši. Program koncertu 
budou tvořit slavné předehry a árie z českých oper nejvýznamnějších jubilantů v provedení např. Renée Fleming, Ramóna Vargase, Adama Plachetky, Magdalény Kožené či Evy 
Urbanové. Ve druhé části večera zazní jedna z nejslavnějších symfonií Antonína Dvořáka Symfonie č. 9 „Z Nového světa“ e-moll. Předpokládaný termín a místo konání: 17. 
prosinec 2014 v O2 Aréně v Praze.

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 1/11



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Podpora v 
režimu 

"de 
minimis" 

*

Doporučení 
výboru**

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
47 113844/2014 "Studentská organizace StudentZone", 

Viniční 4346/203b, 615 00 Brno-
Židenice, IČO:26640686

Pražský Majáles 2014 13 836 000 1 500 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

0 0

48 116266/2014 Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům 
od Zborova, Újezd 450/40, 118 01 
Praha 1, IČO:22830570

Pomník Hrdinům od Zborova, 
Pomník plk. Josefa Jiřího 
Švece, Pomník Ernesta Denisa

50 000 50 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

0 0

52 236942/2014 Občanské sdružení pro rozvoj 
komorní hudby, Půlruhová 813/34, 
160 00 Praha 6 - Vokovice, 
IČO:01524569

Mezinárodní soutěž komorní 
hudby Antonína Dvořáka

1 449 000 969 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

200 000 200 000

Pražský Majáles již deset let cíleně podporuje a prezentuje zdarma nekomerční tvůrčí činnosti mladých aktivních lidí (širší program oslav) a důstojně slaví tradiční studentský 
svátek společně s širokou veřejností (průvod, volba krále, známé hudební kapely). Formou vhodných akcí podporuje a propaguje studentský stav, mladou inteligenci, jednotlivé 
pražské školy (VŠ, VOS, SŠ) a neziskové studentské organizace. Akce se každý rok aktivně účastní i samotné pražské univerzity UK, VŠE, ČVUT, ČZU a VŠCHT. Pražský 
Majáles řadí mladí lidé mezi nejvýznamnější kulturní akce města a závěrečný hudební a kulturní festival patří mezi největší v hl. m. Praze. Pražský Majáles navazuje a udržuje 
majálesové tradice, které se skládají z 18 dílčích akcí (sedmnáct je v rámci širšího programu, a ty jsou zcela zdarma pro širokou veřejnost). Podpora HMP v oblasti KUL v 
posledních 3 letech: 2011 – 700.000 Kč, 2012 – 500.000 Kč, 2013 – 100.000 Kč. V letošním roce byl Pražský Majáles podpořen formou daru usnesením RHMP č. 161 ze 
dne 4.2.2014, částkou 1.500.000 Kč.  Limit v režimu "de minimis" - žadateli zbývá 167 132,46 €.

Projekt spočívá ve zhotovení pomníků zničených za okupace v letech 1939-1945. Jedná se o následující pomníky: Hrdinům od Zborova, zpracována je projektová dokumentace, 
uvolnění pozemku je v procesu, dále Pomník plukovníka Švece /zde je zpracována projektová dokumentace, podána žádost na odbor památkové péče MHMP a žádost je 
podpořena Českým svazem bojovníků za svobodu/ a Pomník Ernesta Denise - čeká na zhotovení projektové dokumentace a projednání umístění pro stavební povolení s 
dotčenými organizacemi. Žadatel získal na svůj projekt  podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech:  2011 – 80.000 Kč, 2012 – 50.000 Kč, 2013 – 0 Kč. Limit v režimu 
"de minimis" - žadateli zbývá 199 801,85 €. 

První ročník soutěže komorní hudby s cílem založit  v oblasti komorní hudby tradici v mezinárodním rozsahu. Projekt propaguje a šíří odkaz A. Dvořáka v oblasti komorní hudby, 
podporuje mladá komorní uskupení a jejich členy a v neposlední řadě prezentujet Prahu jako hudební a kulturní metropoli světového významu. Soutěž  se koná ve dnech 26. - 30. 
6. 2014 v prostorách Hudební školy hl. m. Prahy na Praze 3. Nejlepších 6 souborů postoupí do finále, které bude 29.6.2014, závěrečný koncert pak dne 30.6.2014. Žadatel o 
partnerství zvýrazňuje jedinečnost této akce na poli komorní hudby v ČR.  Všechna kola budou veřejně přístupná. Žadatel dosud nebyl evidován mezi příjemci finanční podpory 
hl. m. Prahy. Limit v režimu "de minimis" - žadatel dosud nečerpal.

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 1/12



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Podpora v 
režimu 

"de 
minimis" 

*

Doporučení 
výboru**

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
54 273874/2014 "DIVADLO BRATŘÍ FORMANŮ", 

Stržná 383/33, 165 00 Praha 6 - 
Suchdol, IČO:69347425

"LOĎ PATŘÍ NÁM!!" 397 000 345 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

0 0

55 351694/2014 Sdružení SERPENS, Ronkova 482/4, 
180 00 Praha 8 - Libeň, 
IČO:63112752

Via Hrabal v Praze, aneb 
sluncem zalitý výčep jsou 
nebesa v Libni, oslavy 100. 
výročí narození Bohumila 
Hrabala

380 000 250 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

150 000 150 000

58 401253/2014 Sdružení pro PEN, Mariánské náměstí 
190/5, 110 00 Praha 1 - Staré Město, 
IČO:02507251

Aktivity a projekty Českého 
centra Mezinárodního PEN 
klubu v roce 2014

1 190 000 1 000 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

800 000 800 000

Žádost o podporu akcí a projektů Českého centra PEN klubu. V roce 2014 se jedná o autorská čtení v prostorách klubu v Klementinu. Tato čtení jsou zaměřena na novou tvorbu 
spisovatelů, členů i nečlenů PEN klubu. Dále je obsahem projektu podpora literatury disentu v nedemokratických zemích formou vydávání Knihovničky PEN klubu (3-4 
publikace v originálním jazyce a v českém/anglickém překladu a jejich distribuce. Jedná se také o podporu účasti na knižním veletrhu Svět knihy, setkání s bohemisty, literáty, 
vědci, překladateli a nakladateli z evropských i mimoevropských zemí. Žádá nový subjekt, který byl zaregistrován až 31.12.2013. Projekt byl v oblasti KUL podpořen 
prostřednictvím jiného žadatele (Společnost přátel PEN klubu) v letech 2012 a 2013 při partnerství částkami 1.000.000 Kč. Limit "de minimis" - žadatel dosud nečerpal.

Sdružení připomíná Hrabalovo jubileum formou multimediálního představení Via Hrabal ve spolupráci s Českými centry v zahraničí, ale zaměřuje se také na tuzemské oslavy - 
připravuje scénické projekty, které se pohybují na hranici uměleckých žánrů ( také Via Hrabal v české verzi). Ty se budou odehrávat v Synagoze na Palmovce, v ulicích Libně, U 
Zlatého tygra a na dalších místech v Praze. Podpora HMP žadateli: 2011 - 130.000 Kč, 2012 - 50.000 Kč, 2013 - 60.000 Kč. Limit "de minimis" - žadatel dosud nečerpal.

Divadelní loď Tajemství je kulturním prostorem se širokou možností využití (divadelní a taneční představení, pohádky pro děti, tančírna, koncerty, lodní kino aj.). Její provoz byl 
zahájen v rámci akce Praha město kultury v roce 2000. Od té doby pravidelně loď slouží  jako sezónní scéna, kde pod hlavičkou DBF hostují produkce všech žánrů. Pro rok 2014 
se DBF rozhodlo na lodi uspořádat festival „LOĎ PATŘÍ NÁM !!!“, který bude zaměřen především na dětského diváka (děti vstupují  do světa obrazů, fantazie, pohádek a stávají 
se jeho součástí). Festival nabídne přehlídku několika dětských divadel, budou zde probíhat výtvarné dílny s několika vizuálními tématy -  děti si na nich zkusí různé dovednosti 
(výroba loutek, malovaní masek, práce s textilem atd.). Celkem se má v průběhu srpnového festivalu uskutečnit cca 20 představení  a 10 workshopů. Žadatel je pravidelným 
příjemcem podpory HMP v oblasti KUL: 2011 - 240.000 Kč na projekt Obludárium v Praze, na léta 2012 a 2013 získal na činnost  víceletý grant  ve výši 820.000 Kč a 800.000 
Kč. Limit "de minimis" - žadateli zbývá 197 661,55 €.

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 1/13



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Podpora v 
režimu 

"de 
minimis" 

*

Doporučení 
výboru**

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
59 404863/2014 Hendaver, o.s., Svatoňovická 587, 190 

12 Praha 9 - Dolní Počernice, 
IČO:27048730

Mental Power Prague Film 
Festival

1 300 000 250 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

0 0

62 443428/2014 Česká astronomická společnost, 
Fričova 298, 251 65 Ondřejov, 
IČO:00444537

Keplerovo muzeum v Praze 630 000 350 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

150 000 150 000

Součet 40 265 300 10 774 300 4 740 000 4 740 000

3 1142633/2013 Mezinárodní křesťanské 
velvyslanectví Jeruzalém - česká 
pobočka, Thomayerova 800/5, 148 00 
Praha 4 - Krč, IČO:63833204

Kulturou proti antisemitismu 261 000 200 000  - 180 000 180 000

Projekt má termín 27.4.2014. Zahrnuje Pochod dobré vůle centrem Prahy na trase ze Staroměstského náměstí do Valdštejnské zahrady. Účastníci vyjádří odhodlání neponechat 
prostor antisemitským projevům a bránit tradiční demokratické hodnoty naší společnosti. Dále se uskuteční od 15.00 hodin ve Valdštejnské zahradě 11. ročník akce „Všichni jsme 
lidi – veřejné setkání proti antisemitismu“ (za účasti pamětníků holocaustu, umělců, politiků, velvyslanců Státu Izrael a Spolkové republiky Německo). Podpora projektu v 
uplynulých 3 letech v oblasti KUL byla při partnerství: 2011 – 200.000 Kč, 2012 – 180.000 Kč, 2013 – 200.000 Kč. Projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi 
členskými státy EU. 

Položka dle právní subjektivity 5229

Mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením. Koná se v termínu 5. - 7. 6. 2013 v Divadle Palace. Hlavním myšlenkou festivalu je vytvořit 
podmínky pro seberealizaci lidí s postižením a zvýšit sebevědomí těchto lidí. Cílem akce je také integrace postižených do společnosti.  Slavnostní večer bude uvádět Vojta Kotek, 
v porotě zasednou např. Eva Holubová, Michal Horáček, Tereza Kostková a další. Podpora HMP žadateli v posledních třech letech v oblasti KUL: 2011 – 100.000 Kč, 2012 – 
100.000, 2013 – 0 Kč. Limit "de minimis" - žadateli zbývá 196 053,67 €.

Cílem projektu je zajistit  provoz Keplerova muzea v Praze, které bylo otevřeno v rámci Mezinárodního roku astronomie v roce 2009. Třebaže Johannes Kepler působil v Praze 
před zhruba 400 lety, muzeum je jedinou institucí, připomínající jeho zdejší činnost, během níž mj. vytvořil své stěžejní vědecké dílo "Astronomia Nova". Jedinečné je i to, že 
muzeum se nachází přímo v domě, kde Kepler během svého působení žil a tvořil.  Muzeum navštěvují především zájemci o astronomii z řad zahraničních turistů, Pražanů a 
některé školy. S ohledem na specifičnost muzea nelze předpokládat jeho ekonomickou soběstačnost. Žadatel získal na svoji činnost podporu HMP v oblasti KUL v posledních 
třech letech : 2011 – 150.000 Kč, 2012 – 140.000 Kč, 2013 - 0 Kč. Limit "de minimis" - žadateli zbývá 194 364,38 €. 

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 1/14



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Podpora v 
režimu 

"de 
minimis" 

*

Doporučení 
výboru**

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
5 1278353/2013 Nadace Prague Biennale, Budečská 3, 

120 00 Praha 2, IČO:27179133
Prague Biennale Photo 4 - 
příprava

988 500 600 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

0 0

6 1278376/2013 Nadace Prague Biennale, Budečská 3, 
120 00 Praha 2, IČO:27179133

Prague Biennale 7 - příprava 1 608 500 900 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

0 0

40 46419/2014 Nadační fond Festival spisovatelů 
Praha, Revoluční 28, 110 00 Praha 1, 
IČO:66004977

Mezinárodní festival 
spisovatelů Praha - Láska a 
nenávist

8 560 000 2 000 000  - 300 000 300 000

24. ročník tohoto festivalu se bude konat na téma Láska a nenávist. Zmapuje odkud lidská nenávist pramení, kde se bere nenávist mezi státy, etniky, společenskými vrstvami. 
Pozvaní spisovatelé budou na toto téma diskutovat v panelových diskuzích, návštěvníci jim budou moci klást otázky k odrazu tohoto tématu v jejich díle. Bude udělena Cena 
Spirose Vergose za svobodu projevu. Projekt má v současné době již širší rozsah, jeho jádrem je prestižní setkání a přehlídka světových autorů v Praze. Doplňujícími akcemi jsou 
pak výstava, studentská soutěž a Cena Waltera Sernera za nejlepší povídku roku, aktualizované literární noviny o světové literatuře Literarni.cz a portál materiálů o současné 
světové i české literatuře, který je spravován v české a anglické mutaci. Žadatel o partnerství, kterým je Nadační fond, získal v oblasti KUL v posledních třech letech: 2011 - 
4.000.000 Kč, 2012 - 3.500.000 Kč, 2013 - 1.300.000 Kč. Projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Nejdůležitějším cílem Prague Biennale je prezentace, podpora a prosazování mladé české a slovenské umělecké scény v mezinárodním kontextu. Vize vychází z přesvědčení, že 
konfrontace lokálního a celosvětového umění je obohacením pro všechny zúčastněné. Mnoho umělců z regionu našlo díky Prague Biennale kontakty se světovými galeristy a 
jejich umění se stalo součástí umělecké scény i mimo vlastní zemi. Mezinárodním publikem je Prague Biennale považované za zásadní vztažný bod uměleckého průzkumu v 
regionu. Prague Biennale 7 je zastřešeno a koordinováno společným pořadatelským týmem složeným ze spolupracovníků Nadace Prague Biennale a časopisu Flash Art, 
specializovaným v oblasti současného umění, který má své zázemí i v mezinárodní redakci časopisu v Miláně a v New Yorku. Záměrem je dát co nejvíce prostoru jednotlivým 
oblastem a pokrýt jejich vývoj v plné škále co nejdůkladněji a v individualizaci nových talentů. Dosavadní podpora projektu v uplynulých 3 letech v oblasti KUL: 2011 - 250.000 
Kč, 2012 - 250.000 Kč – příprava, 2013 - 500.000 Kč – realizace. Limit "de minimis" - žadatel dosud nečerpal.

V roce 2015 se bude konat další z řady výstav Prague Biennale, unikátních přehlídek současného umění, největších ve Střední Evropě. Cílem je prezentace, podpora a 
prosazování mladé české a slovenské umělecké scény v mezinárodním kontextu. Vize vychází z přesvědčení, že konfrontace lokálního a celosvětového umění je obohacením pro 
všechny zúčastněné. Projekt se jako doposud zabývá průzkumem soudobého umění příslušné oblasti. Řediteli a hlavními kurátory jsou zakladatelé Helena Kontová a Giancarlo 
Politi, kteří delegují další kurátory jednotlivých sekcí. Vzhledem k tomu, že příprava výstavy probíhá již v roce 2014, byla předložena žádost o finanční podporu této přípravy. 
Dosavadní podpora projektu v uplynulých 3 letech v oblasti KUL: 2011 – 250.000 Kč, 2012 – 200.000 Kč, 2013 – 300.000 Kč. Limit "de minimis" - žadatel dosud nečerpal.

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 1/15



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Podpora v 
režimu 

"de 
minimis" 

*

Doporučení 
výboru**

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
41 59038/2014 Nadační fond Karla Hartiga, 

Havlíčkovo nám. 700/9, 130 75 Praha 
3 - Žižkov, IČO:24786675

Koncert při příležitosti 100. 
výročí úmrtí Antonína Dvořáka

35 000 16 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

0 0

53 229978/2014 Nadace Charty 77, Melantrichova 
504/5, 110 00 Praha 1 - Staré Město, 
IČO:00417904

12. Aukční salon výtvarníků 
Konta BARIÉRY

788 600 200 000  - 0 0

Součet 12 241 600 3 916 000 480 000 480 000

CELKEM 138 476 900 35 992 800 9 070 000 9 070 000

Charitativní projekt s termínem konání 27.11.-14.12.2014 v Karolinu. Otevřená, prestižní výstava současného umění, která je organizována každé dva roky. Poslednímu ročníku 
věnovalo díla 400 dárců. Výnos aukce je určen studentům s handicapem (fond Stipendium Konta BARIÉRY).  Ve šk. roce 2013/14 pobírá stipendium 80 studentů (64 VŠ, 16 SŠ). 
Dlouhodobí partneři tohoto projektu účtují nadaci, která je žadatelem o partnerství, pouze nezbytné náklady na položky či služby. Část nákladů každého partnera je věnována 
nadaci jako dar. Projekt je zajišťován v režii žadatele, bez zprostředkovatelské agentury. Uvedený, každým druhým rokem konaný projekt, podpořilo hl. m. Praha v oblasti KUL v 
roce 2010 - 200.000 Kč, 2012 - 0. Projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Koncert při příležitosti 100. výročí úmrtí Antonína Dvořáka, který se bude konat ve spolupráci s nadanými studenty  Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy a Pražské 
konzervatoře, s mladými umělci a absolventy těchto škol, ve spolupráci s farností při kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. Pro pořadatele je rozhodující velikost prostoru pro cca 500 
sedících posluchačů, kvalitní varhany a dobré zázemí. Na koncertě mají zaznít Dvořákova díla, Biblické písně, úryvky ze Stabat Mater, ale i díla světská, např. árie z jeho oper. 
Předpokládá se dvojí provedení. O finanční podporu HMP v oblasti KUL žadatel v minulých letech nežádal. Limit "de minimis" - žadatel dosud nečerpal.
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