Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 812 ze dne 11. 4. 2017
Individuální účelové neinvestiční dotace v oblasti kultury v roce 2017
výše částek do 200.000,- Kč jednomu a témuž subjektu za rok
Poř.
č.

Č. j.

Žadatel

43 129893/2017 Řimskokatolická akademická
farnost Praha, Křižovnické
náměstí 193/2, 110 00 Praha 1,
IČO:73633305

Název projektu

Kristus v Getsemanech Nově objevený gotický
fragment z kostela
Nejsvětějšího Salvátora

Celkové
náklady
projektu
Kč
126 000

Požadovaná Rozpočtová Doporučení
částka
položka
výboru*

Kč
85 000

5223

Kč
85 000

Rada

85 000

V roce 2016 byl v prostoru věže kostela Nejsvětějšího Salvátora nalezen vzácně dochovaný gotický fragment postavy Krista, pocházející z původního
dominikánského kláštera, zničeného během husitských bouří v srpnu roku 1420. Podle několika odborných analýz (mj. prof. Jan Royt) se jedná o vzácný
příklad gotické práce tzv. krásného slohu konce 14. století. Tento fragment je v současné době jedinou dochovanou sochařskou (uměleckou) památkou na kdysi
jednu z nejvýznamnějších gotických sakrálních staveb v Praze – dominikánský klášter u sv. Klimenta. Ikonografickým námětem fragmentu reliéfu je Kristova
modlitba v Getsemanské zahradě, odtud název celého projektu. Cílem je jednak jednorázové představení tohoto jedinečného nálezu odborné veřejnosti a
médiím formou tiskové konference (28. 2. 2017), a poté profesionální prezentace nálezu in situ v kostele Nejsvětějšího Salvátora po dobu 6 týdnů od Popeleční
středy do Velikonoc pro širokou veřejnost (1. 3. – 14. 4. 2017). K prezentaci také vyjde odborný katalog, který bude obsahovat jak profesionální fotografické
(Petr Neubert) a uměnovědné (Jan Royt) zhodnocení nálezu, tak širší informace k jeho původnímu kontextu, archeologickým nálezům (Jan Havrda) a stavebně
historickým dějinám místa (Miroslav Kovář). V katalogu nebudou chybět ani souvislosti teologické či exkurz do dějin spirituality tohoto místa (Tomáš Halík a
Benedikt Mohelník OP). V plánu je též odborná konference a diskuse nad nálezem, zvláště ve světle nedávných rozsáhlých archeologických výzkumů v
Klementinu. Přínosem prezentace bude představení významného objevu, jedinečné památky vrcholné gotiky, která se bezprostředně váže k dějinám samotného
jádra staré Prahy, navíc ještě v dosahu nedávných karlovských oslav. Cílem je především všem zájemcům o kulturu a dějiny zpřístupnit krásný fragment naší
minulosti a poprvé se ho pokusit uchopit i v širších historických, společenských i spirituálních kontextech, a tak otevřít debatu nad nevyčerpatelnými poklady
naší minulosti a možnostech, kterými mohou nastavit zrcadlo i naší nejaktuálnější přítomnosti. Myšlenkově se zde fragment totiž představí také jako tiché
memento – svědek ničení všeho druhu, těch minulých, ale i současných. Garantem projektu je Mons. Prof. DDr. Tomáš Halík Th.D. Zažádáno o převzetí záštity
ministrem kultury ČR. Žadatel získal podporu HMP v oblasti KUL v roce 2016: 45.000 Kč (partnerství) na projekt Free Visit - Christian Helwing. Požadovaná
částka činí cca 67 % 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

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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44 149786/2017 Český rozhlas, Vinohradská
Abonentní koncert R7
522 000
50 000
5213
0
0
1409/12, 120 00 Praha 2, IČO:
"Světová premiéra: psáno
45245053
pro SOČR"
V rámci zimní části jubilejní 90. sezony inicioval Symfonický orchestr Českého rozhlasu zrod nové symfonie, která zazněla na koncertu pod taktovkou svého
hlavního hostujícího dirigenta Tomáše Braunera ve Dvořákově síni Rudolfina 6. února 2017. Světová premiéra vokální Symfonie č. 6 „Chvála stvoření“
skladatele Pavla Zemka Nováka je první skladbou, kterou orchestr objednal z iniciativy svého současného dramaturga Josefa Třeštíka, který chce obohatit
tradiční repertoár orchestru o soustavné uvádění soudobých děl. Letošní šedesátník Pavel Zemek Novák, jeden z nejoriginálnějších současných českých
skladatelů, ji zkomponoval na text Františka z Assisi. Dílo autor charakterizoval jako unisono pro ženský sbor a orchestr. Vokální složku nového díla obstaral
ženský sbor z Pražského filharmonického sboru pod vedením Jakuba Zichy. Autor skladby již několik let píše zásadně jednohlasou hudbu (k monofonní metodě
skládání unisono dospěl Pavel Zemek Novák mj. z přesvědčení, že se v avantgardní hudbě 20. století nadužívají disonance) a ani Chvála stvoření není
výjimkou. Na koncertě, který byl v přímém přenosu vysílán na stanici ČRo Vltava, dále zazněla málo známá raná kantáta Clauda Debussyho La damoiselle élue
a suita z baletu Petruška Igora Stravinského. Požadovaná dotace bude použita na úhradu autorského honoráře skladateli Pavlu Zemkovi-Novákovi za
zkomponování již premiérované skladby. Žadatelé o podporu připomínají, jak je historicky důležité, aby premiérování nové tvorby bylo podporováno a
uváděno v domovské zemi. Žadatel dosud nežádal o záštitu paní primátorky nebo člena Rady HMP nad tímto projektem. Žadatel je příjemcem podpory HMP v
oblasti KUL na projekt Mezinárodní rozhlasová soutěž Concertino Praga v posledních letech: 2014 – 100.000 Kč, 2015 – 80.000 Kč, 2016 – 60.000 Kč, 2017
– 80.000 Kč. (granty). Požadovaná částka činí cca 10 % 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. e) odst. 7 (ex ante na základě
odůvodněných
předpokladů)
a odst.
8 (80 %)
Nařízení**.
Odůvodnění nepodpoření
žádosti:
Výbor*
hlasováním
rozhodl nedoporučit projekt k finanční podpoře
47 188677/2017 SUKUS, z.s., Slezská 611/98, 130 ROZSVÍTIT MAJÁK
460 260
146 880
5222
0
0
00 Praha 3, IČO:69058059
Festivalový projekt spojuje mladé i renomované divadelní umělce z Čech a Německa. Navazuje na mezinárodní spolupráci studentů v rámci Pražského
Quadriennale 2011 – obohacuje o vhled umělců obou zemí. Společně vznikající představení je projektem na pomezí site specific formy a divadelní instalace,
specifický umělecký tvar se pohybuje na pomezí divadelního a výtvarného umění, přímo komunikuje s divákem, spojuje výtvarné prostředky s možnostmi
jazyka. Projekt předpokládá několik workshopů přímo v prostorách realizace – v ojedinělé budově ze 30. let minulého století - v kostele Československé církve
husitské v Praze 10. Právě věž kostela dala název celému projektu, neboť ční do výše jako maják, jehož výstražné světlo varuje před opakujícími se chybami
lidstva a zároveň zve na pevninu, která slibuje bezpečné místo, kde mohou vedle sebe žít a obohacovat se různé kultury. V této budově může dle žadatele
spolupráce českých a německých umělců symbolicky rozsvítit maják. Premiéra projektu se má uskutečnit v dubnu 2017, následovat bude jedna či dvě reprízy a
několik navazujících výstav. Žadatel dosud nežádal o záštitu paní primátorky nebo člena Rady HMP nad tímto projektem. Jedná se o nový projekt, v posledních
letech spolek SUKUS získal grantovou podporu na Festival Integrace - podpora HMP v oblasti KUL za poslední 3 roky: 2014 - 95.000 Kč (grant), 2015 - 50
000 Kč (grant), 2016 - 0. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.
Odůvodnění nepodpoření žádosti: Výbor* hlasováním rozhodl nedoporučit projekt k finanční podpoře

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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48 157371/2017 Kulturní Jižní Město o.p.s.,
Instalace objektu "Zdvojená
250 000
175 000
5221
100 000
100 000
Malenická 1784, 148 00 Praha 4, vertikála" od Václava
IČO:27911225
Ciglera v parku Chodovské
tvrze
Obsahem a cílem několikaletého projektu je postupné osazení parku Chodovské tvrze sochami vzešlými z pravidelných sochařských sympózií a vybudování
galerie a haptické stezky v plenéru. První část projektu předpokládá instalaci objektu „Zdvojená vertikála“ od Václava Ciglera (2009, materiál: kov a vrstvené
tabulové sklo, rozměry 0,2 x 0,3 x 10,3 m). Chodovská tvrz, historická stavba ze 13. století, poskytuje sice unikátní, avšak poměrně omezené výstavní prostory.
Zato park v jejím okolí v sobě skrývá obrovský, zatím jen málo využitý výstavní potenciál. S novou kurátorkou a tedy novou výstavní koncepcí na léta 2017 –
2020 přichází i myšlenka projektu osazení parku Chodovské tvrze sochami. Václav Cigler (1929) se ve svých objektech zamýšlí nad vztahem člověka přírody.
Zajímá ho působení světla v krajině, světelné efekty vodních hladin a řek, vizuální proměny při procházení krajinou. Světlo používá jako prostředek pro
vytvoření světelných stěn, vytváří rytmicky se rozsvěcující a mizející světelné plastiky. K takovým objektům patří i „Zdvojená vertikála“, která byla v roce
2009 vystavena po dobu jednoho roku v zahradě Kramářovy vily. V červenci 2016 Václav Cigler prezentoval v galerii Chodovská tvrz tři objekty ze skla, kovu
a vody u příležitosti výstavy obrazů své ženy Zdeny Strobachové. Zde také vznikla myšlenka na znovu instalování „Zdvojené vertikály“ v parku Chodovské
tvrze. Obnovená instalace by byla s ohledem na kultivaci veřejného prostoru nejen pro městskou část, ale celé hlavní město přínosem. Dotace bude použita na
náklady spojené s instalací sochy (zápůjčka jeřábu, výkopové a stavební práce, kotvení sochy, betonování). Žadatel dosud nežádal o záštitu paní primátorky
nebo člena Rady HMP nad tímto projektem. Žadatel nezískal podporu HMP v posledních 3 letech oblasti KUL. Požadovaná částka činí cca 70 %
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**.
49 191754/2017 Art Salon S, z. s.,
Josef Lada
3 900 000
200 000
5222
0
0
Československého exilu 1888/4,
143 00 Praha, IČO:02586592
K výročí 130-ti let od narození a 60-ti let od úmrtí Josefa Lady připravuje Art Salon S, z. s. v Galerii Tančící dům od 15. 11. 2017 do 15. 3. 2018 unikátní
výstavu více než 300 autorových originálních obrazů, kreseb a nikdy neprezentovaných osobních věcí ze života autora včetně rekvizit a fotografií. Bude se
jednat o největší výstavu Ladovy tvorby v hlavním městě Praze za posledních 10 let. Majitel Tančícího domu při této příležitosti uvolnil trezorové místnosti ve
druhém podzemním podlaží pro vystavení těch nejcennějších děl a takto bude moci Galerie Tančící dům rozšířit své prostory téměř o 200 m2. Žadatel dosud
nežádal o záštitu paní primátorky nebo člena Rady HMP nad tímto projektem. Žadatel zatím nezískal žádnou podporu HMP v oblasti KUL. Požadovaná
částka činí cca 5 % 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**.
Odůvodnění nepodpoření žádosti: Výbor* hlasováním rozhodl nedoporučit projekt k finanční podpoře

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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50 191743/2017 Art Salon S, z. s.,
Československého exilu 1888/4,
143 00 Praha, IČO:02586592

První Republika

3 900 000

200 000

5222

0

0

Pro letní sezonu 2017 připravil spolek Art Salon S tematickou výstavu zabývající se životem za První republiky. Cílem je v expozici vytvořit dobovou
atmosféru jako když "Pradědeček pozval prababičku do kina". Budou zde vystaveny historické úbory a představen styl plný polibků Oldřicha Nového. Velká
část expozice nebyla dosud nikdy dostupná veřejnosti, neboť byla uložena v depozitářích soukromých sběratelů, filmových archivů a fundů Barrandovských
ateliérů. Nově připravovaná výstava autorek úspěšného projektu Retro 70. a 80. let Jany Sommerové a Nadi Klempířové se uskuteční v období 15. 5. - 5. 11.
2017. Žadatel dosud nežádal o záštitu paní primátorky nebo člena Rady HMP nad tímto projektem. Žadatel zatím nezískal podporu HMP v oblasti KUL.
Požadovaná částka činí cca 5 % 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**.
Odůvodnění nepodpoření žádosti: Výbor* hlasováním rozhodl nedoporučit projekt k finanční podpoře
51 195585/2017 Ing. Blahoslav Lukavec
Betlémy v Betlémské kapli
1 198 750
120 000
5212
100 000
100 000
aneb Jak se kdysi vařilo a
svítilo 2017
Žadatel chce na letošní výstavě ukázat, jak se vyvíjelo vaření. Začne opékáním masa na otevřeném ohni, pokračovat bude vařením pomocí kumháru, dýmnou
jizbou s otevřeným ohněm a dýmníky, černou kuchyní a přes pec se dostaneme ke kachlovým sporákům. Pokusí se předvést i vývoj vybavení kuchyní. Ukáže
nádoby na vaření i pomůcky, které usnadňovaly přípravu pokrmů. Řada z nich se nakonec neprosadila, svým vzhledem dnes působí bizardně, a co do své
funkce až záhadně. O to více ale mohou být jako exponáty přitažlivé. Dále by chtěl poukázat na rozmanitost vánočních pokrmů. Návštěvníky výstavy chce
seznámit s klasikou vánoční kuchyně: černý kuba, muzika, hubník, peřinky, jahelník, pučálka, kapr načerno, kapr namodro a pod. Vyhnout se přitom nemůže
ani našemu nejuniverzálnějšímu rituálu sdílenému napříč populací v celé naší republice, štědrovečernímu pojídání smaženého kapra a bramborového salátu.
Historie tohoto obyčeje je přitom relativně krátká. Zmíní se také o velmi rozmanité věštební symbolice různých potravin, která se částečně dochovala až do
dnešní doby. Během výstavy počítá i s tím, že v některých dnech bude návštěvníkům podávat staré vánoční pokrmy, jako jsou kuba, muzika, pučálka, hubník a
pod. O záštitu zatím požádáno nebylo, ale žádost bude připravena a v nejbližší době zaslána paní primátorce. Podpora HMP v oblasti KUL v posledních třech
letech: 2014 – 95.000 (partnerství), 2015 – nežádal, 2016 - 0 Kč. Požadovaná částka činí 10,01 % způsobilých nákladů. Nejedná se o veřejnou podporu a
projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

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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"SLOVENŠTÍ MUŽI
1 852 000
190 000
5212
0
0
VRACÍ ÚDER"
Předmětem projektu je uspořádání koncertu „Slovenští muži vrací úder“, který volně navazuje na koncert „Slovenské divy v Praze“, jenž se uskutečnil 1. 10.
2016. Na koncertu vystoupí např. Štefan Margita, Peter Nagy Vašo Patejdl, Pavol Hammel, La Giota, Peter Cmorik, Robo Opatovský, Martin Harich, Thomas
Puskailer a jejich hosté. Doprovází Big Band Českého rozhlasu pod vedením Vláda Valoviče. Koncert se uskuteční 2. 10. 2017 ve velkém sále Lucerny. Cena
vstupenek se pohybuje od 490 Kč do 1.290 Kč, 100,- Kč z každé prodané vstupenky je věnováno na nadační fond „Muži proti rakovině". Žadatelem je
reklamní a umělecká agentura, založená zpěvákem Martinem Francem, která působí nejenom v ČR, ale i v jiných zemích. V oblasti zastupování umělců tato
společnost nabízí zastupování českých i zahraničních umělců, dlouhodobě uvádí exkluzivní zastupování zpěváka a herce Martina France. Požadovaná částka je
určena na úhradu nájemného Lucerny, na zvukovou a světelnou aparaturu, OSA, aranže, reklamu, ubytování, scénografii, grafiku apod. Záštita primátorky HMP
nebyla udělena. Žadatel nezískal na tento ani jiný projekt podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech. Požadovaná částka činí 10,56 % 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**.
Odůvodnění nepodpoření žádosti: Výbor* hlasováním rozhodl nedoporučit projekt k finanční podpoře
54 204081/2017 Komora pro hospodářské styky se XVI. Česko-ruský
974 000
190 000
5229
0
0
SNS, speciální obchodní komora, podnikatelský ples
Freyova 27, 190 00 Praha 9,
IČO:25634763
Česko - ruský podnikatelský ples konaný 23. 2. 2017 v pražském paláci Žofín je tradičním místem setkání nejvýznamnějších českých vývozců do
východoevropských zemí s představiteli státní správy, místní samosprávy, se zástupci zákonodárných, výkonných orgánů státu a se zahraničními partnery.
Zahájení plesu bude v podobě baletu Národního divadla. Hudba bude zajištěna Tanečním orchestrem Josefa Hlavsy. Česko – ruský podnikatelský ples je
veřejnosti nepřístupný. V případě udělení bude dotace použita k pokrytí části nákladů na umělecký program akce. Žadatel dosud nežádal o záštitu paní
primátorky nebo člena Rady HMP nad tímto projektem. Žadatel o podporu HMP v oblasti KUL dosud nežádal. Požadovaná částka činí 19,5 % 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**.
Odůvodnění nepodpoření žádosti: Výbor* hlasováním rozhodl nedoporučit projekt k finanční podpoře
55 208254/2017 Česká astronomická společnost, Keplerovo muzeum v Praze
540 000
300 000
5222
200 000
200 000
Fričova 298, 25165 Ondřejov,
IČO:00444537
53 203654/2017 Martin France

Cílem projektu je zajistit trvalý provoz Keplerova muzea v Praze (Karlova 4/188, Praha 1), připomínající a propagující vědecké dílo a pobyt světově
významného renesančního matematika a astronoma Johannese Keplera v Praze přímo v domě v Karlově ulici, kde v letech 1600-1612 žil. Muzeum bylo
otevřeno v roce 2009 na základě scénáře připraveného Historickou sekcí České astronomické společnosti, která je odborným garantem muzea. Muzeum
navštěvují především zájemci o astronomii vč. odborné veřejnosti, zahraniční turisté a školní skupiny. O záštitu paní primátorky nebo člena Rady HMP nebylo
zažádáno. Žadatel získal na tento projekt podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2014 – 150.000 Kč, 2015 – 100.000 Kč, 2016 – 150.000 Kč (vše
partnerství). Požadovaná částka činí 55,56 % způsobilých nákladů. U tohoto projektu se uplatňuje bloková výjimka a podpora se poskytuje na
kulturní účel dle čl. 53, odst. 2, písm. a), a to za splnění podmínek odst. 3, písm. b), odst. 5, písm. a), d), e), f) odst. 7 (ex ante na základě odůvodněných
předpokladů) a odst. 8 (80 %) Nařízení**.
Vysvětlivka:
* Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy
** Aplikace Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014
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56 208250/2017 OBEC BARÁČNÍKŮ VINOŘ,
Tržiště 23, 118 00 Praha 1,
IČO:00441716

Oslavy 85. výročí založení
Obce baráčnické J. A.
Komentského ve Vinoři

68 500

45 000

5222

45 000

45 000

Oslava 85. výročí založení Obce baráčnické J. A. Komenského si klade za cíl především upozornit na svoji dlouholetou činnost v oblasti oživování starých
kulturních lidových tradic. V rámci oslav, jež se uskuteční od 27. do 28. 5. 2017 v MČ Vinoř a v Hofmannově dvoře na Vinořském náměstí, projde Vinoří
krojovaný průvod, budou položeny věnce u pomníků obětí dvou světových válek, dále je připraven program na téma retrospektivy činnosti této Baráčnické
obce (např. výstava historie Obce) a další prezentace lidových tradic a spolků (dudácká kapela, hudební a taneční vystoupení, krajanské a dětské skupiny,
ukázka pečení tradičních koláčů) apod. Akce se zúčastní také zástupci krajanských spolků z partnerských obcí ze zahraničí: např. obec Prague v USA, obec
Schulzendorf v Německu či obec Kargowa v Polsku; ale i zástupci okolních obcí, žup a veleobcí z ČR. O záštitu paní primátorky nebo člena Rady HMP nebylo
zažádáno. Žadatel nežádal na tento projekt podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech. Požadovaná částka činí 65,69% způsobilých nákladů. Nejedná
se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.
LETNÍ
34 800 000
190 000
5213
0
0
SHAKESPEAROVSKÉ
SLAVNOSTI 2017 PRAHA
Letní shakespearovské slavnosti jsou největší a nejstarší tuzemskou open-air divadelní přehlídkou, která se zaměřuje výhradně na uvádění děl W. Shakespeara.
Probíhá v termínu od konce června do začátku září v Praze v prostorách Nejvyššího purkrabství Pražského hradu a v zahradě Lichtenštejnského paláce –
HAMU. Postupně se rozšířila i do dalších měst, např. Brno, Ostrava, Bratislava, ale ta nejsou součástí předloženého projektu. V Praze se odehraje na 90
představení, která shlédne celkem 45 tisíc diváků. Premiérou roku 2017 bude tragédie Hamlet v režii Michala Vajdičky, uměleckého šéfa Dejvického divadla.
Žadatel dosud nežádal o záštitu paní primátorky nebo člena Rady HMP nad tímto projektem. Předložený projekt je totožný s grantovým podpořeným
projektem pro rok 2017. Projekt je dlouhodobě podporován grantem HMP: 2015 – 100 000 Kč, 2016 - 100 000 Kč, 2017 – 300 000 Kč. Požadovaná částka
činí 0,54 % způsobilých nákladů. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.
57 215954/2017 AGENTURA SCHOK, spol.
s.r.o., Jiřská 6, 119 00 Praha 1,
IČO:25657623

Odůvodnění nepodpoření žádosti: Výbor* hlasováním rozhodl nedoporučit projekt k finanční podpoře

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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59 213846/2017 IUVENTA, občanské sdružení
umělecky nadaných dětí,
Uruguayská 4, 120 00 Praha 2,
IČO:69342695

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

886 000

576 000

5222

200 000

200 000

Projekt patří mezi hudební letní projekty pod širým nebem a mezi nemnoho akcí podobného typu podporovaných hl. m. Prahou. Vznikl za součinnosti
pořadatele (žadatele o finanční podporu) se ZOO Praha, Botanickou zahradou hl. m. Prahy a Trojským zámkem. Přispívá ke zvýšení návštěvnosti a oblíbenosti
uvedených městských organizací prostřednictvím koncertů klasické i novější hudby konaných v netradičním prostředí. Hudební procházky se již dvanáctým
rokem konají v Trojském zámku, Botanické zahradě a divadélku v ZOO jako hudební pořady pro děti a rodiče v kombinaci s mluveným slovem. Veřejností
známý a vyhledávaný koncertní projekt, který oživuje území Trojské kotliny v období měsíců od května do září, zahrnuje 20 koncertů o nedělích, kdy hudebně
ožívají od 13.00 hod. prostory u Gočárových domů v ZOO, v 15.00 hod. prostory na nádvoří Trojského zámku a v 17.00 hod. venkovní výstavní expozice
Botanické zahrady. Projekt navazuje na tradici promenádních koncertů – s dobrou dramaturgií a mladými začínajícími i renomovanými umělci. Zástupci
uvedených příspěvkových organizací hodnotí kladný ohlas velkého počtu návštěvníků, které mnohdy od návštěvy koncertu neodradí ani nepříznivé počasí a
vyslovují této akci velkou doporučující podporu. V dřívějším grantovém řízení (2014) byl projekt sice umělecky i ekonomicky velmi dobře hodnocen
(„chvályhodný záměr s garantovanou uměleckou úrovní“), grant však nebyl udělen. Projektu udělena záštita radního Jana Wolfa. Dosavadní podpora projektu v
oblasti KUL v posledních letech: 2013 - 300.000 Kč, 2014 - 300.000 Kč, 2015 - 280.000 Kč, 2016 - 150.000 Kč (vždy partnerství). Projekt neovlivňuje
hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. Výše požadované dotace činí 65 % celkových nákladů. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt
61 227506/2017 Doc. Mgr. Petr Kaňka
Mezinárodní den jazzu 2017
453 500
150 000
5212
0
0
/ Koncert Miroslav Vitouš
70
Český rozhlas pozval na Mezinárodní den jazzu mezinárodně uznávaného jazzmana - pražského rodáka Miroslava Vitouše (kontrabas), který v rámci koncertu
30. 4. v Paláci Akropolis zahraje se speciálně sestaveným triem z česko-slovenských hudebníků (saxofonista Karel Růžička a pianista Luboš Šrámek). Koncert
bude živě přenášen stanicí ČRO-Vltava a živě vysílán na dalších místech Evropy. Z pražského vystoupení bude pořízen profesionální zvukový i audiovizuální
záznam a zároveň na něm bude natáčen dokumentární film, který o hudebníkovi právě teď vzniká. Žadatel dosud nežádal o záštitu paní primátorky nebo člena
Rady HMP nad tímto projektem. Žadatel o podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech nežádal. Požadovaná částka činí cca 33 % 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**.
Odůvodnění nepodpoření žádosti: Výbor* hlasováním rozhodl nedoporučit projekt k finanční podpoře

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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62 227513/2017 "Studentská organizace
Pražský Majáles 2017
StudentZone", Nové sady 946/30,
602 00 Brno: IČO:26640686

14 080 500

2 336 500

5222

0

0

Pražský Majáles již 13 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 (VS, VOŠ, SŠ) a neziskové studentské organizace. Akce se každý rok aktivně účastní i samotné pražské univerzity UK, VŠE, ČVUT, ČZU a VŠCHT. Pražský Majáles patří mezi mladými lidmi mezi nejvýznamnější kulturní akce města a závěrečný hudebním a kulturní
festival patří mezi největší v hl. m. Praha. Pražský Majáles navazuje a udržuje majálesové tradice v hl. m. Praha a skládá se z 20 dílčích akcí (18 je v rámci
širšího programu a ty jsou zcela zdarma pro širokou veřejnost). Pražský Majáles 2016 navštívilo 25 tisíc lidí v hlavní den oslav a širší program Majálesu
shlédlo cca 180 tisíc návštěvníků. O záštitu byla požádána paní primátorka, která ji udělila. Podpora HMP v posledních třech letech: 2014 - 1.500.000 Kč (dar
primátora), 2015 - 600.000 Kč (dar primátora), 2016 - 0 Kč. Požadovaná částka činí 16,59 % způsobilých nákladů. U tohoto projektu se uplatňuje
bloková výjimka a podpora se poskytuje na kulturní účel dle čl. 53, odst. 2, písm. d), a to za splnění podmínek odst. 3, písm. b), odst. 5, písm. d), e), f)
Nařízení Komise
EU č. 651/2014
dne 17. hlasováním
června 2014.
Odůvodnění
nepodpoření
žádosti:zeVýbor*
rozhodl nedoporučit projekt k finanční podpoře
63 227789/2017 FOIBOS BOOKS s.r.o.,
Architekti Pražského hradu
430 000
200 000
5213
100 000
100 000
Bartoškova 1448/26, 140 00
Výstava s doprovodným
Praha 4, IČO:25053728
programem
Cílem projektu je prezentovat významná díla stoleté etapy architektonické tvorby Prahy. Představit tak v předvečer 100. výročí republiky domácí i zahraniční
veřejnosti Prahu jako centrum moderní české i evropské architektury. Nejvýznamnější akcí v rámci tohoto projektu je výstava "Architekti Pražského hradu ",
která se uskuteční od 27. 6. do 30. 9. 2017 v Plečnikově vyhlídce na Pražském hradě. Tato výstava představí veřejnosti celou etapu architektonické přeměny
feudálního sídla v sídlo prezidentů nové republiky a podíl významných architektů - spolupracovníků a následovníků Jože Plečnika na tomto díle. Představí
významné pražské a české architekty Otto Rothmayera, Pavla Janáka a Jaroslava Fragnera, Kamila Roškota a Jana Sokola, kteří vedle práce pro Pražský hrad
zanechali v celé Praze svá další jedinečná díla moderní architektury. Výstava bude obsahovat jednotlivé výstavní panely s textem a současnými i historickými
fotografiemi, modely staveb i exponáty děl těchto architektů. Kurátorem výstavy je Ing. arch. Zdeněk Lukeš. V rámci výstavy bude probíhat doprovodný
program: architoulky po stavbách těchto architektů na území celé Prahy, komentované prohlídky, výstavy. Součástí projektu budou i webové stránky a dalších
propagační materiály. Bylo požádáno o záštitu paní primátorky. Žadatel získal podporu HMP v oblasti KUL v roce 2014 - 100.000 Kč (grant) + 250.000 Kč
(partnerství). Požadovaná částka činí cca 46,5 % 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**.

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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66 251495/2017 Allstar Group s.r.o., Novákových Let's Dance Prague
1954/20a, 180 00 Praha 8,
International Festival 2017
IČO:26492202

1 160 000

420 000

5213

200 000

200 000

Cílem tanečního festivalu je zprostředkovat setkání s tanečními mistry nejen tanečníkům – profesionálům, ale zejména přiblížit různé taneční styly široké laické
veřejnosti tak, aby se s nimi mohla seznámit i si je v praxi vyzkoušet. 12. ročník se uskuteční 27. – 30. 7. 2017. Na návštěvníky čeká 40 tanečních workshopů
různých tanečních stylů. Doprovodný program bude zahrnovat mezinárodní soutěž sólo tanečnic a tanečníků i skupin (včetně kategorie pro děti nebo rodiny) v
orientálním tanci, dále pak taneční exhibici Galashow, poslední den proběhne na otevřené scéně rodinné odpoledne. O záštitu paní primátorky nebo člena Rady
HMP nebylo zažádáno. V posledních třech letech byl projekt podpořen HMP formou partnerství v r. 2014 ve výši 350 000 Kč, 2015 - 0, 2016 - 0. Požadovaná
částka činí 36,2 % způsobilých nákladů. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.
70

Britská obchodní komora v České ZAŽIJTE VELKOU
republice, Na Florenci 2116/15, BRITÁNII
110 00 Praha 1, IČO:25605127

806 767

50 000

5229

0

0

Britská ambasáda společně s Britskou obchodní komorou uspořádají tradiční britský trh s doprovodným kulturním programem s názvem „Zažijte Velkou
Británii“. Akce se uskuteční 23. března od 10 do 18 hodin na Malostranském náměstí v Praze. Na trhu budou představeny britské značky z oblasti gastronomie,
módy, designu, technologií a kultury. V rámci kulturního programu budou divákům představeny pěvecká vystoupení škol a školek, divadelní představení,
workshopy, módní přehlídka ad. O záštitu paní primátorky nebo člena Rady HMP nebylo zažádáno. Žadatel nežádal na tento projekt podporu HMP v oblasti
KUL v posledních 3 letech. Požadovaná částka činí 6,2 % způsobilých nákladů. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž
a obchod mezi členskými státy EU.
Odůvodnění nepodpoření žádosti: Výbor* hlasováním rozhodl nedoporučit projekt k finanční podpoře
5 574 380
1 030 000
1 030 000
Tabulka celkem: 65 601 510

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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