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Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1065 ze dne 12. 5. 2015

Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Rozpočtová 
položka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
1 822829/2014 České doteky hudby s.r.o., Karlovo 

náměstí 1/23, Nové Město, 128 00 Praha 
2, IČO:01546066

Mezinárodní hudební festival České 
doteky hudby

17 420 500 4 500 000 5213 1 000 000 1 000 000

3 983356/2014 Pavel Mára Výstava velkoformátových 
fotografií Pavla Máry na 
Staroměstské radnici s 
doprovodným katalogem

285 000 70 000 5212 0 0

Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury v roce 2015

Akce konané z přímé iniciativy hlavního města Prahy

Souborná fotografická výstava velkoformátových barevných i černobílých fotografií Pavla Máry od roku 1969-2014 (výběr z cyklů: Mechanická zátiší, Corpusy, Memory, 
Triptychy, Rodina aj.), které byly často vystavovány na přehlídkách české fotografie u nás i v zahraničí, ale ve svém celku nebyly vystaveny. Představí nejširší veřejnosti 
tvorbu tohoto fotografa v komplexní šíři jeho výtvarné fotografické práce. K výstavě bude vydán katalog (na katalog byl poskytnut grant Státního fondu kultury ČR 
Ministerstva kultury). Garantem výstavy bude Antonín Dufek z Moravské galerie v Brně, který připravil i úvodní text do doprovodného katalogu. Schválený projekt výstavy 
s termínem konání ve Staroměstské radnici od 13.4.2015 do 13.5.2015 a udělena záštita radního Wolfa. Podpora projektu v uplynulých 3 letech v oblasti KUL: nebyla 
poskytnuta, neboť o ni nežádal. V případě podpory by se u projektu uplanila bloková výjimka a podpora by byla poskytnuta 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**.

Významný pražský festival zaměřený na klasickou hudbu, který oživuje vánoční a novoroční Prahu. Nabízí vrcholnou klasickou hudbu v oblasti orchestrální, komorní a 
recitálové tvorby prostřednictvím adventních, vánočních, novoročních a tříkrálových koncertů. Uvede 13  velkých symfonických či crossoverových koncertů. Obsahuje i 
své vnitřní tematické okruhy jako jsou crossover řada, stará hudba. Každoročně uvádí světové či pražské hudební premiéry. Místy jeho konání jsou Obecní dům, 
Rudolfinum, Pražský hrad, Anežský klášter, Klementinum a další. Mediálními partnery bývají ČT a ČRo. Žadatel získal na projekt podporu HMP v oblasti KUL v 
posledních 3 letech: 2012 – 1 800.000,-  Kč (partnerství), 2013 - byla vyřazena žádost o grant, 2014 - 2.000.000,- Kč (grant). 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**.

výše částek do 2.000.000,- Kč jednomu a témuž subjektu za rok



Vysvětlivky:
* 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 1/2

Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Rozpočtová 
položka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
4 252282/2015 Institut umění-Divadelní ústav, Praha 1, 

Staré Město, Celetná 595/17, PSČ 110 00, 
IČO:00023205

Pražské Quadriennale scénografie a 
divadelního prostoru

45 450 000 1 100 000 5229 0 0

5 1150036/2014 Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 
Praha 1, Malá Strana, Letenská 123/4, 
IČO:67985912

Dědictví Karla Velikého - výstava 5 700 000 1 580 000 5334 0 0

Žadatel by se jako příspěvková organizace nemohl ucházet o podporu v grantovém řízení. Obdržel z rozpočtu na rok 2014 při partnerství na přípravné práce tohoto projektu 
v roce 2014 částku 500.000,- Kč. Požadovaná částka v této žádosti je na realizaci projektu v roce 2015. V případě podpory by se u projektu uplanila bloková výjimka a 
podpora by byla poskytnuta na kulturní účel dle čl. 53, odst. 2, písm. a), 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**.

Žadatel požádal o podporu v celkové částce 1 980 tis. Kč. Z této částky již obdržel v oblasti KUL na přípravu této výstavy v roce 2014 částku 400.000,- Kč (partnerství). 
Tato žádost se týká podpory realizace projektu v roce 2015 zbývající části požadované částky. V případě podpory by se u projektu uplanila bloková výjimka a podpora by 
byla poskytnuta 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**.

Putovní výstava, která na základě principu "unity and diversity" představuje období Středofranské říše a jeho interpretace. Česká verze výstavy bude nad rámec koncepce 
vytvořené v rámci projektu obohacena o důraz na období raného středověku, jeho interpretaci v tvorbě kulturní identity Čech, Moravy, Československa a nové České 
republiky. Snahou autorů výstavy je nabídnout především laickým návštěvníkům se zájmem o historii, odborníkům a především studentům středních škol informace, které 
přinesou nový pohled na často využívané až zneužívané období evropské historie. Významnou součástí expozice bude prezentace dosud neznámých originálních předmětů z 
období raného středověku, a to jak z českých a slovenských sbírek, tak ze sbírek partnerských institucí z devíti evropských zemí. Pro pražskou veřejnost bude přitažlivé 
první úplné zpřístupnění souboru šperků z pohřebiště v Lumbeho zahradě, nalezeného v 70. letech 20.století a v posledních dvou letech zrestaurovaného. 

Jedná se o největší a nejvýznamnější mezinárodní akci v oblasti divadelního designu na světě, která se v Praze koná již od roku 1967 a má významnou podporu MK ČR a 
dalších partnerů. Třináctý ročník představí široké spektrum výstav a expozic více než šedesáti zemí světa, celou řadu představení, workshopů, přednášek a projektů 
prezentujících scénografii a architekturu, kostýmní, zvukový a světelný design, programy pro děti a studenty. O prestiži a významu celé akce svědčí neustále rostoucí počet 
vystavujících zemí a umělců i mediální ohlas celé akce. Praha se ve dnech 18. – 28.6. 2015  po čtyřech letech opět stane  metropolí současného světového umění, která 
přiláká na 50 000 návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti z České republiky i zahraničí,  speciálně na PQ do Prahy přijíždí více než 5 000 zahraničních 
akreditovaných hostů, kteří většinou v Praze zůstávají po celou dobu konání akce. 
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Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Rozpočtová 
položka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
7 1382225/2014 Evropská nadace R.M.R. - 

EUROPÄISCHE R.M.RILKE 
STIFTUNG, Pelhřimov, Vlásenice-
Drbohlavy 24, PSČ 393 01, 
IČO:25180436

Monument Rainera Maria Rilka v 
Praze

3 400 000 2 400 000 5229 0 0

8 1392976/2014 R.U.R. opera production, s.r.o., Václavské 
náměstí 823/33, 110 00 Praha - Nové 
Město, PSČ 110 00, IČO:29134862

R.U.R. aneb roboti podle Čapka 28 800 000 1 000 000 5213 0 0

11 1333428/2014 Společnost Mariny Cvětajevové, Praha 1, 
Hradčany, Strahovské nádvoří 132/1, PSČ 
118 00, IČO:26529181

Myslete na mne na Pražských 
mostech …

600 000 480 000 5222 0 0

Projekt zahrnuje přípravné práce a odhalení uvedeného monumentu, které je připravováno na jaro 2015 v Praze 7 na Řezáčově náměstí, a to v roce 140. výročí básníkova 
narození. Autorem je Stanislav Kolíbal (v roce 2015 bude mít 90 let). Pomník je součástí nadačního projektu Duinské elegie (stejnojmenná Rilkova kultovní sbírka deseti 
elegií), který má mezinárodní charakter. Jedná se o dlouhodobě připravovaný projekt, který by měl připomínat duchovní odkaz básníka světového významu, narozeného v 
Praze. Žadatel nezískal finanční podporu hl. m. Prahy v oblasti KUL v uplynulých 3 letech. V případě podpory by se u projektu uplanila bloková výjimka a podpora by byla 
poskytnuta 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**.

Žádost o podporu výstavy dokumentující pobyt ruské emigrantské básnířky M. Cvětajevové v Praze v letech 1922-1925, tedy ve vrcholném období její tvorby. Na výstavě 
se bude možné seznámit s kompletní bibliografií v češtině a s ukázkami ve světových jazycích. Během výstavy se uskuteční několik literárních večerů. Projekt komplexně 
přiblíží  osobnost M. Cvětajevové a bude ilustrovat její vztahy s literárními osobnostmi tohoto období, zvláště vztah s pražským rodákem R. M. Rilkem.  Místo konání 
výstavy je zatím v jednání. Žadatel v minulých letech neměl finanční podporu hl. m. Prahy v oblasti KUL. V případě podpory by se u projektu uplanila bloková výjimka a 
podpora by byla poskytnuta 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**.

Původní česká opera skladatele Jana Jiráska, libretistů Jana Schmida a Jana Koláře. Světovou premiéru bude mít v rámci mezinárodního hudebního festivalu Prague Proms, 
a to ve Státní opeře v Praze dne 23.7.2015. Opera má přesah do žánru jazzu a rocku. Žadatel o podporu předpokládá, že bude událostí nejméně evropské operní sezony. 
Projekt má mezinárodní tvůrčí tým a soukromou produkci. Hudební provedení - Český národní symfonický orchestr pod taktovkou amerického dirigenta Andrew Bisantze. 
Obsazení jednotlivých partů bude na světové úrovni. O vzniku této opery se natáčí časosběrný dokument (mj. obsahuje záběry historických míst Prahy) a předpokládá se 
distribuce záznamu premiéry do významných televizních kanálů. Dosavadní podpora žadatele v oblasti KUL v uplynulých 3 letech: žadatel není evidován mezi příjemci 
finanční podpory HMP.V případě podpory by se u projektu uplanila bloková výjimka a podpora by byla poskytnuta 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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Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Rozpočtová 
položka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
12 1472384/2014 LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, 

Malešice, 108 00 Praha 10, 
IČO:00000515

Slavnostní víkend "100 let LOM 
PRAHA s.p."

3 195 000 1 787 000 5213 0 0

14 1528321/2014 Česká sekce IBBY - Společnost přátel 
knihy pro mládež, Strahovské nádvoří 
132/1, Hradčany, 118 00 Praha, 
IČO:48551805

ZLATÁ STUHA 2015 315 000 150 000 5222 100 000 100 000

16 1643804/2014 Mezinárodní křesťanské velvyslanectví 
Jeruzalém - česká pobočka, Thomayerova 
800/5, Krč, 140 00 Praha, IČO: 63833204

Kulturou proti antisemitismu 746 780 200 000 5229 100 000 100 000

Projekt seznámí veřejnost s oceněním pro nejlepší české dětské knihy. Žadatel o finanční podporu je vyhlašovatelem této ceny, která se uděluje ve čtyřech kategoriích a 
existuje více než 20 let. V současné době by chtěl, aby se tato cena dostala více do povědomí široké veřejnosti, a to jako garant kvalitní literatury pro děti a mládež, a aby 
podporovala formou doprovodného programu růst čtenářské gramotnosti. Budou proto nejen při slavnostním galavečeru vyhlášena nejlepší díla, ale bude také uspořádána 
putovní výstava ilustrací spojená s autorskými čteními a výtvarnými dílnami. Školám budou nabídnuty metodika práce s knihou, besedy s autory aj. Projekt obsahuje 10 
dílčích akcí (udílení cen, tisková konference, putovní výstava 5x, internetová soutěž, autorská čtení a dílny) v období duben - květen 2015 a je situován zejména do 
Novoměstské radnice na Praze 1. Dosavadní podpora projektu v oblasti KUL v uplynulých 3 letech: žadatel není evidován mezi příjemci finanční podpory HMP. Projekt 
neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Cílem akce je přiblížit veřejnosti jinak uzavřené prostory strategického státního podniku ČR. Zpřístupnit opravárenské areály v Malešicích, Kbelích a seznámit veřejnost s 
opravovanou a provozovanou leteckou technikou. To vše při příležitosti důležitého výročí podniku, který sleduje strategické zájmy státu v oblasti obrany a bezpečnosti a 
rozvoje schopností Armády ČR a dalších ozbrojených bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému. Partnerství by bylo symbolickým propojením činnosti 
podniku a vývoje města za poslední století. Dosavadní podpora projektu v oblasti KUL v uplynulých 3 letech: žadatel není evidován mezi příjemci finanční podpory HMP. 
Při podpoře projektu bude finanční částka poskytnuta v režimu "de minimis". Limit v režimu "de minimis" - žadateli zbývá 150 401,32 €.

Projekt má termín konání na území hl. m. Prahy 19.4.2015. V jeho rámci se uskuteční Pochod dobré vůle centrem Prahy na trase ze Staroměstského náměstí do 
Valdštejnské zahrady, jehož účastníci vyjádří odhodlání neponechat prostor antisemitským projevům a bránit tradiční demokratické hodnoty naší společnosti. Dále se 
uskuteční od 15.00 hodin ve Valdštejnské zahradě 12. ročník veřejného setkání (za účasti pamětníků holocaustu, umělců, politiků, velvyslanců Státu Izrael a Spolkové 
republiky Německo).  Část projektu se pak koná dne 20.4.2015 v Terezíně (tuto část konanou mimo území hl. m. Prahy, nelze finančně podpořit). Dosavadní podpora 
projektu HMP v oblasti KUL v uplynulých 3 letech: 2012 – 180.000,- Kč (partnerství), 2013 – 200.000,- Kč (partnerství), 2014 – 180.000,- Kč (partnerství). Projekt 
neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.
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Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Rozpočtová 
položka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
22 1702274/2014 Česká jazzová společnost, Radlická 

2487/99, Smíchov, 150 00 Praha, 
IČO:44851065

Czech Jazz Workshop 2015 1 034 000 250 000 5222 0 0

23 1702291/2014 PIAF, a.s., Praha 2 - Nové Město, Karlovo 
náměstí 285/19, PSČ 120 00, 
IČO:29024978

Prague International Advertising 
Festival - PIAF

5 000 000 1 000 000 5213 0 0

Žádost o podporu mezinárodní letní jazzové školy pro hudebníky, kteří se chtějí zdokonalit v oboru interpretace, kompozice a teorie jazzu a spřízněných žánrů. Jedná se o 
18. ročník akce, která se koná v termínu 1. - 9.8.2015 a na které se podílejí lektoři z ČR a několika dalších zemí. Navštěvují ji studenti z celé Evropy, USA a Asie, ale 
nejvíce zastoupeni jsou čeští studenti. Součástí projektu jsou také večerní koncerty (společná vystoupení lektorů a studentů) a závěrečný studentský koncert. Projekt 
talentovaným studentům umožňuje získat kvalitní "řemeslné" dovednosti, obecně pak vychovává novou generaci mladých jazzových hudebníků. Dosavadní podpora 
projektu v oblasti KUL v uplynulých 3 letech: 2012 - žádost vyřazena, 2013 - 120.000,- Kč (grant),  2014 - 120.000,-  Kč (grant). V případě podpory by se u projektu 
uplanila bloková výjimka a podpora by byla poskytnuta na kulturní účel dle čl. 53, odst. 2, písm. d) Nařízení**, a to za splnění podmínek odst. 3, písm. b), odst. 5, písm. b), 
d), e), f), odst. 7 (ex ante na základě odůvodněných předpokladů) a odst. 8 Nařízení**.

Mezinárodní festival reklamy PIAF byl založen v roce 2010 s ambicí vybudovat prestižní mezinárodní událost na podporu kreativního komunikačního průmyslu, jehož 
součástí je také prezentace Prahy jako atraktivního místa pro tvorbu reklamy, filmu apod. Třídenní festival se skládá z několika částí - dvoudenní konference (témata: 
inovace v oboru, komunikace státu a jeho institucí ad.), vyhodnocení mezinárodní soutěže, v jejíž porotě zasednou zahraniční odborníci, předání cen vítězům a přehlídka 
jejich prací. Veřejnosti pak bude otevřen večerní program Shots In The Dark. Cílem projektu je přivést do Prahy zahraniční odborníky na komunikaci a reklamu a 
zprostředkovat tak výměnu zkušeností v oboru, např. formu komunikace velkých evropských měst a veřejných institucí, které by mohly být pro Prahu inspirativní. 
Konference se koná 25. - 27. 5. 2015 ve Veletržním paláci v Praze. V případě podpory by se u projektu uplanila bloková výjimka a podpora by byla poskytnuta 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**.



Vysvětlivky:
* 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 1/6

Poř. 
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Kč Kč Kč Kč
25 1702653/2014 DOX PRAGUE, a. s., Praha 7, Poupětova 

793/1, PSČ 170 00, IČO:27177718
Výstava ART BRUT LIVE 5 678 500 2 800 000 5213 0 0

26 1702657/2014 Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska, 
Bělohorská 165/10, Střešovice, 169 00 
Praha 6, IČO:15890228

II. Sochařské sympozium 557 500 557 500 5222 440 000 440 000

Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska usiluje o zachování sochařských tradic a jejich rozvoj, proto pořádá sochařské soutěže, výstavy a v poslední době sympozia. Ta 
zvyšují zájem veřejnosti o výtvarné umění a podporují interakci kultury s veřejností. Celý projekt bude mít kromě výtvarné hodnoty soch také funkci osvětovou. 
Návštěvníci sympozia uvidí jak vzniká socha a mohou o tomto procesu s autory diskutovat. Vzniklé artefakty oživí a zkultivují prostor městské části. Zájemci předloží 
prostorovou, nebo alespoň kresebnou skicu uvažovaného díla. Porota bude složena z profesionálních sochařů. Vybere podle návrhů pět uchazečů. Pořadatel podle 
požadavků autorů zajistí kámen, dopravu, pracovní zázemí, ubytování a stravování, rovněž tak propagaci sympozia v médiích a vydání katalogu. Sochaři mají na vytvoření 
soch 1 měsíc /16.5.2015 - 16.6.2015/. Katalog bude dokumentovat výsledky sympozia, vydán bude do čtrnácti dnů po ukončení sympozia. Dosavadní podpora projektu v 
posledních třech letech v oblasti KUL: 2014 - 500.000 Kč - (při partnerství I.sochařské sympozium Lysolaje). 
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**.

Podpora žadatele v posledních třech letech v oblasti KUL: 2012 - 5.000.000 Kč,- (grant na kontinuální činnost DOX )+ 200.000,- Kč - (partnerství  k výstavě), 2013 - 
6.651.000,- Kč (grant na kontinuální činnost DOX), 2014 víceletý grant na činnost (7.000.000,- Kč) + 1.900.000,- Kč - (partnerství k výstavě) + 60.000,- Kč - (grant na 
dílny pro děti), 2015 - do roku 2017 pokračuje víceletý grant na činnost (7.000.000,- Kč ročně). V případě podpory by se u projektu uplanila bloková výjimka a podpora by 
byla poskytnuta 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**.

Výstava ART BRUT LIVE je příležitostí zviditelnit pro Prahu díla respektovaných zahraničních tvůrců z oblasti art brut, z nichž většina bude v České republice vystavena 
vůbec poprvé. Výstavu realizuje Centrum DOX na vlastní náklady ve spolupráci s o.s. ABCD, sesterskou organizací stejnojmenné asociace sídlící v Paříži, sdružující 
specialisty na art brut. První část výstavy bude tvořit výběr z jedné z nejvýznamnějších sbírek art brut na světě známého francouzského sběratele Bruno Decharma. Druhá 
část výstavy pak představí portrétní snímky uznávaného švýcarského fotografa Maria del Curto, zachycující autory děl z Decharmovy sbírky v jejich autentickém prostředí. 
Některá z jeho děl budou mít na výstavě v Praze světovou premiéru. K výstavě bude připravena řada doprovodných programů pro širokou veřejnost i speciální vzdělávací 
programy pro školy všech stupňů. 
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Poř. 
č.
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Rozpočtová 
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výboru* 
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Kč Kč Kč Kč
27 1702704/2014 Bohemian Music Agency s.r.o., Praha 9 - 

Kyje, Lipnická 1448, PSČ 198 00, 
IČO:24807940

Hollywood in Prague - Festival 
Filmové hudby

9 685 400 5 500 000 5213 0 0

28 1702727/2014 Muzeum a archiv populární hudby, 
Bělohorská 201/150, Břevnov, 169 00 
Praha, IČO:68405596

Projekty Popmusea 2015. Výstavy a 
doprovodné akce o proměnách 
hudební scény v srdci Evropy.

1 995 000 600 000 5222 0 0

30 1719292/2014 Jarmila Vašáková CARAMELKA V PRAZE 93 000 28 000 5212 28 000 28 000

Sběr, archivace a zpřístupnění dokumentů a informací z oblasti historie české, resp. československé populární hudby, tj. fotografií, plakátů, tiskovin, nahrávek, hudebních 
nástrojů a přístrojů. Zpracovávání databází, pozůstalostí apod. V průběhu roku 2015 se chystá opět několik výstav z archivních materiálů, spojených s investigativní 
činností. Popmuseum je jedinou institucí svého druhu u nás a jeho činnost je tedy mimořádná a nezastupitelná. Je požádáno o podporu celoroční činnosti Popmusea, které 
sídlí v KC Kaštan na Praze 6. Žadatel získal na svůj projekt podporu HMP v oblasti KUL v posledních třech letech: 2012 – 600.000,- Kč (partnerství), 2013 – 450.000,- Kč 
(grant) , 2014 – 450.000,-  Kč (grant). V případě podpory by se u projektu uplanila bloková výjimka a podpora by byla poskytnuta na kulturní účel dle čl. 53, odst. 2, písm. 
a), d) Nařízení**, 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 Nařízení**.

Jedná se o sérii šesti koncertů filmové hudby interpretovanou klasickým symfonickým orchestrem Bohemian Symphony Orchestra Prague. Koncerty budou tematicky 
zaměřeny - např. Fantasy večer, Best of Hollywood Love Story atd., mají se konat ve Smetanově síni Obecního domu v září a říjnu 2015. Součástí projektu jsou také 
veřejné generální zkoušky, na které budou pozváni žáci základních a studenti středních škol. Cílem těchto zkoušek je ukázat mladým lidem, že i klasické těleso může 
interpretovat jim důvěrně známou hudbu. Dosavadní podpora projektu v oblasti KUL v uplynulých 3 letech: žadatel není evidován mezi příjemci finanční podpory HMP. V 
případě podpory by se u projektu uplanila bloková výjimka a podpora by byla poskytnuta 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**.

Taneční soubor Caramelka vznikl v roce 2000 jako taneční country skupina pro děti ve věku 6-8 let. V současné době se soubor věnuje kromě country tance také stepu a 
dalším tanečním stylům. Věková kategorie tanečníků se rozšířila až do 21 let. V rámci projektu "Caramelka v Praze" bude divákům představena nová tvorba souboru i starší 
oblíbená vystoupení. Na projektu se budou hudebně podílet studenti Pražské hudební konzervatoře, kteří tanečníkům vytvoří živý hudební doprovod. Cílem akce je obohatit 
kulturní program Prahy v oblasti lidových amerických tanců i současných tanečních stylů a podpořit mladé talenty. Projekt se uskuteční 29. 11. 2015 v sále Městské 
knihovny (Praha 1). Soubor Caramelka vystupuje velmi často na festivalech, soutěžích a dalších kulturních akcích. Žadatelka nezískala podporu HMP v oblasti KUL v 
posledních 3 letech. 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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31 1720831/2014 Agnes Vrbická Mikschová MOTOL MOTOLICE 2015 511 200 200 000 5212 0 0

35 1786671/2014 MIRACLE FILM s.r.o., Praha 1 - Malá 
Strana, Újezd 450/40, PSČ 11801, 
IČO:61505811

Interaktivní výstava k loutkovému 
filmu Malá z rybárny

2 896 300 250 000 5213 0 0

37 1830392/2014 IUVENTA, občanské sdružení umělecky 
nadaných dětí a mládeže, Uruguayská 
437/4, Vinohrady, 120 00 Praha, 
IČO:69342695

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

886 000 606 000 5222 200 000 200 000

Veřejností vyhledávaný koncertní projekt, který  oživuje území Trojské kotliny v období měsíců květen až září. Vznikl za součinnosti pořadatele (žadatele o finanční 
podporu) se ZOO Praha, Botanickou zahradou hl. m. Prahy a Trojským zámkem. Přispívá ke zvýšení návštěvnosti uvedených městských organizací prostřednictvím 
koncertů vážné hudby konaných v netradičním prostředí. Jedná se o jubilejní ročník tohoto projektu. Zahrnuje 20 koncertů o nedělích, kdy 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. Dosavadní podpora projektu v oblasti KUL v uplynulých 3 letech: 2012 - 
280.000,- Kč (partnerství), 2013 - 300.000,- Kč (partnerství), 2014 - 300.000,- Kč (partnerství). Projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými 
státy EU.

Interaktivní výstava k uvedenému loutkovému filmu bude otevřena 3.4.2015 v Malostranské besedě a potrvá do 28.6.2015. Bude předcházet slavnostní premiéře filmu a 
doprovázet jeho kinodistribuci. Loutkový film "Malá z rybárny" je moderní adaptací pohádky H. Ch. Andersena "Malá mořská víla", jejíž příběh je posunut do současnosti. 
Výstava na rozloze 400 m2 nabídne artefakty z loutkového studia Jana Baleje, originální filmové loutky a dekorace, interaktivní workshopy, semináře a informace z historie 
animace.  Výstava je pro návštěvníky všech generací s důrazem na rodiny s dětmi. Dosavadní podpora žadatele v oblasti KUL v uplynulých 3 letech: Žadatel není evidován 
mezi příjemci finanční podpory HMP. V případě podpory by se u projektu uplanila bloková výjimka a podpora by byla poskytnuta 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**.

Charitativní koncert, na kterém každoročně vystupuje Dan Bárta a Illustratosphere a další umělci, např. Tata bojs, Anna K., Ondřej Brzobohatý...100% částka ze vstupného 
a darů putuje nadaci Národ dětem, která plně podporuje oddělení dětské onkologie a hematologie. Za předcházejících 8 ročníků se podařilo vybrat cca 1.200.000 Kč. 
Dosavadní podpora projektu v oblasti KUL v uplynulých 3 letech: 2012 - 100.000,- Kč (partnerství), 2013 - nežádáno, 2014 - 0,- Kč (partnerství). Projekt neovlivňuje 
hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.
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Kč Kč Kč Kč
39 35612/2015 AGENTURA-CI5 s.r.o., Kostelec nad 

Labem, Neratovická 241/2, PSČ 27713, 
IČO:27159434

"DRILL FEST ARMY CZ" 320 000 150 000 5213 0 0

40 35605/2015 AGENTURA-CI5 s.r.o., Kostelec nad 
Labem, Neratovická 241/2, PSČ 27713, 
IČO:27159434

70. VÝROČÍ ČESKÉHO 
NÁRODNÍHO A PRAŽSKÉHO 
POVSTÁNÍ, JAKO AKT 
UKONČENÍ VÁLEČNÝCH 
OPERACÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY 
V EVROPĚ

501 000 250 000 5213 250 000 250 000

41 58197/2015 Tomáš Čechal Rejchovy komorní slavnosti, 16. 
ročník

590 000 402 000 5212 0 0

Vzpomínková akce na Staroměstském náměstí dne 5. května 2015 v 9,20 hod. až 11,00 hod., kterou organizují Svaz bojovníků za svobodu, Československá obec 
legionářská, Vojenský historický ústav Praha, Krajské vojenské velitelství hl. m. Praha, a to za výkonné produkce Agentury CI-5 (žadatele o partnerství). Akce bude časově 
navazovat na akci u Českého rozhlasu. Po ukončení hlavní akce na Staroměstském náměstí se rozjedou dvojice vozidel s doprovodem policejního motocyklisty na 11 
městských částí, kde bude akce pokračovat u pomníčků a památníků (kladení věnečků, složení pocty, zanechání čestné stráže). Dosavadní podpora žadatele v oblasti KUL 
v uplynulých 3 letech: 2014 - 250.000,- Kč na dva projekty (partnerství). Projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Cyklus 7 komorních a 7 vokálně-instrumentálních koncertů v prostorách Colloredo-Mansfeldského paláce či na jeho nádvoří. Koncerty se budou konat během třetích a 
čtvrtých sobotních odpolední v období  duben - říjen 2015 (vždy ve 14 hodin). V letošním roce budou provedena některá méně známá díla Jakuba Jana Ryby (1765 - 1815), 
a to u příležitosti jeho dvojitého výročí. Dlouhodobým cílem tohoto projektu je připomenutí děl neznámých (nalezených v archívech) nebo děl zřídka provozovaných v 
novodobých premiérách.Dále pak pravidelně zpřístupnit historické prostory profesionálnímu hudebnímu umění a přivést do těchto prostor další návštěvníky, zejména do 
objektů vlastněných hl. m. Prahou. Dosavadní podpora projektu v oblasti KUL v uplynulých 3 letech: 2012 - 100.000,- Kč (partnerství), 2013 - 0,- Kč (grant), 2014 - 
100.000,-  Kč (partnerství). V případě podpory by se u projektu uplanila bloková výjimka a podpora by byla poskytnuta 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**.

Dne 24.6.2015 se na Staroměstském náměstí uskuteční u příležitosti Dne ozbrojených sil Festival exhibičních vystoupení čestných stráží spojeneckých armád  se zahraniční 
účastí armád USA, Německa, Slovenska, Polska, Rakouska a Slovinska (bylo odesláno pozvání pro Britskou Královskou Gardu). Diváci budou moci na jednom místě 
zhlédnout  a ocenit dvacetiminutová exhibiční vystoupení představující nevšední mistrovství drillu různých čestných stráží. Dosavadní podpora projektu v oblasti KUL 
v uplynulých 3 letech: 2014 - 150.000,- Kč (partnerství). Projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.
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Kč Kč Kč Kč
42 149378/2015 Art Prague Centrum, s.r.o., Praha 2, 

Římská 1317/32, PSČ 120 00, 
IČO:27238881

ART PRAGUE 2015 - 14. ročník 
přehlídky současného výtvarného 
umění s mezinárodní účastí

980 000 268 000 5213 80 000 80 000

43 183209/2015 Karel Wolf Mezinárodní festival KOLEM 
SVĚTA

535 000 100 000 5212 0 0

Přehlídka, která se koná v Kafkově domě ve dnech 23. - 29.3.2015 a které se zúčastní 30 soukromých galerií, včetně zahraničních (Německo, Francie, Japonsko, 
Portugalsko, Slovensko). Představí současné výtvarné umění, současné trendy především v oblasti malby a plastiky. Program zúčastněných galerií bude zdokumentován v 
dvojjazyčném katalogu s širokým obrazovým materiálem.Značná pozornost bude věnována mladému umění. Projekt se v minulých ročnících setkal se zájmem galeristů, 
odborné i laické veřejnosti. Umožňuje v krátkém časovém úseku prohlídku mnoha uměleckých děl (až 250 autorů). Má propagaci a reklamu, včetně živých vstupů v TV. 
Pořadatel usiluje o propagaci této přehlídky v zahraničí. Projekt má doprovodný program - diskuse, odborná přednáška, workshop. Dosavadní podpora žadatele v oblasti 
KUL v uplynulých 3 letech: 2012 - 50.000,- Kč (grant,) 2013 - 80.000,- Kč (grant), 2014 - 120.000,-  Kč (grant) - vždy na projekt Prague Photo Festival. 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**.

Festival KOLEM SVĚTA založil v roce 2003 fotograf a cestovatel Karel Wolf za účelem prezentace filmové a fotografické tvorby filmařů a fotografa se zaměřením na 
světové dědictví UNESCO, unikátní přírodu naší planety Země a na současnou životní situaci lidí v rozvojových zemích. Festival se tradičně a úspěšně konal dvakrát ročně 
po dobu 10 let v kulturním domě a Multikině Ládví v Praze. V roce 2014 byl přesunut do reprezentativních prostor Národního domu na Smíchově s termínem konání 14. - 
15.3.2015. Programu festivalu se účastní více než 70 hostů a účinkujících nejenom z České republiky, ale také ze zahraničí (Anglie, Německo, Rakousko, USA, Indonésie, 
Etiopie, Nepál, Indie). Festival svým programem prohlubuje lidskou a rasovou sounáležitost, lásku k přírodě a kreativní tvorbu mladých neprofesionálních filmařů a 
fotografů. Program festivalu je rozdělen do několika sálů a sekcí. Více než 50 hodinových projekcí probíhá po dobu dvou dnů ve třech promítacích sálech. 
V dalších sálech je: 1. etnická kuchyně provozovaná cizinci dlouhodobě žijícími v České republice, 2. prezentace neziskových organizací působících v rozvojových zemích, 
3. workshopy a dílny s tradičními řemesly (indonéská batika, tetování henou, apod.), 4. taneční workshopy a vystoupení několika tanečních skupin. Dosavadní podpora 
žadatele v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2014 - 0 Kč. V případě podpory tohoto projektu by byla finanční částka poskytnuta v režimu "de minimis". Limit v 
režimu "de minimis" - nečerpán.
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Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Rozpočtová 
položka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
44 193917/2015 Porte, Jaselská 348/3, Dejvice, 160 00 

Praha, IČO:22908331
MĚSTOSVĚT 942 000 370 000 5222 100 000 100 000

46 213783/2015 ČFTA produkce, s.r.o., Karlovo náměstí 
285/19, Nové Město, 120 00 Praha 2, 
IČO:02132532

22. Český lev - ceny České filmové 
a televizní akademie za rok 2014

9 325 240 1 000 000 5213 0 0

47 250177/2015 Nari Models, spol. s r.o., Velvary, Velká 
Bučina 56, okres Kladno, PSČ 273 24, 
IČO:26426188

Mezinárodní pěvecký festival 
Diamonds Voice

756 400 200 000 5213 0 0

Festival se koná v termínu 26.11. - 2.12.2015 a je určen mladým zpěvákům z celého světa. Má část pro děti a část pro dospělé. V jeho průběhu členové mezinárodní poroty 
a soutěžící mají časový dostávají prostor i na poznání Prahy. Festival je zároveň charitativní - dobrovolné vstupné ze tří soutěžních večerů je věnováno na boj a prevenci 
proti AIDS. Gala koncert se koná pod názvem "Červená stužka a My" vždy v předvečer Světového dne boje proti AIDS (30.11.), v kapli Betlémské. Hlavní město Praha v 
minulých letech podpořilo v oblasti KUL galakoncert "Červená stužka a my": 2012 - 40.000,- Kč (partnerství), 2013 - 30.000,- Kč (grant), 2014 - nepožádáno. Projekt 
neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. 

22. Český lev - výroční ceny České filmové a televizní akademie každoročně oceňují nejlepší filmy z celoroční produkce hraných i dokumentárních filmů, a to z pohledu 
filmových tvůrců. Členy akademie je v současné době  242 osob z řad držitelů Českého lva, vícekrát nominovaných a dalších filmových profesionálů. Slavnostní večer má 
termín konání 21.2.2015 v Rudolfinu, režiséry jsou Michael Čech a Jan Svěrák. Slavnostní předávání cen přenáší Česká televize. Hodnocení je sledováno veřejností a o 
oceněné filmy je pak divácký zájem v kinech, lze z toho soudit, že výroční ceny jsou veřejností vnímány jako známka kvality. Tento projekt dosud podporu HMP nezískal. 
V případě podpory by se u projektu uplanila bloková výjimka a podpora by byla poskytnuta 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**.

Výstava a doprovodné programy věnovaná ilustrátorům dětských knih. Seznámí s dílem 18 českých ilustrátorů, z nichž někteří se proslavili po celém světě. Ilustrátoři jsou 
vybráni napříč generacemi a projekt je tematicky vymezen fenoménem "velkoměsta" jako soběstačné druhé přírody, struktury, která tepe vlastním životem  a nahrazuje 
často život přirozený.  Na projektu spolupracuje řada partnerů (památník národního písemnictví, Městská knihovna v Praze, Celé česko čte dětem, Rosteme s knihou aj.). 
Tato výstava je nadregionálního významu. Má termín konání 9.4. - 30.6.2015 v Galerii Villa Pellé (Praha 6). Doprovodí ji tvůrčí dílny, besedy a přednášky, animované 
projekce, nakladatelská odpoledne. Dosavadní podpora žadatele v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2012 - na 4 projekty celkem 500.000,- Kč (partnerství), 2013 - 
100.000,- Kč (grant), 2014 -  na 2 projekty celkem 130.00 0 Kč (granty). 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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Kč Kč Kč Kč
48 251038/2015 Památník národního písemnictví, Praha 1, 

Hradčany, Strahovské nádvoří 132/1, PSČ 
118 38, IČO:00023311

Zpráva o knize -Výstava k 50. 
výročí soutěže Nejkrásnější české 
knihy roku

2 454 468 230 000 5229 0 0

49 251819/2015 Milan Steigerwald Faust - rockopera 1 414 700 700 000 5212 200 000 200 000

50 256104/2015 Pražská paroplavební společnost, a.s., 
Praha 5, Hořejší nábř. 17/N, PSČ 150 00, 
IČO:45316571

150 LET PAROPLAVBY V 
PRAZE

6 529 000 2 979 000 5213 0 0

Obsahem projektu je divadelní hudebně-dramatického provedení díla na motivy Goetheova klasického dramatu. Autory hudby jsou Milan Steigerwald a Pavla Forest, 
autorkou libreta, scénáře a scénografie je Pavla Forest. Projekt zahajuje nový cyklus rockových oper, realizovaných v RockOpeře Praha, Komunardů 1, Praha 7. Jde o 
originální propojení hudebních protipólů - klasické (operní) tvorby a rocku a fyzického divadla. Úzkou spoluprací s oddělením rockové opery Mezinárodní konzervatoře 
zvyšuje realizující kolektiv svou uměleckou úroveň a sdružuje kolem sebe stále větší okruh publika, rozšiřuje  tým spolupracovníků z ČR i ze zahraničí. Důležitým prvkem 
je i výtvarná prezentace scény, výchova mladé studentské nejen rockové generace a také například spolupráce s ČT2 při prezentaci rockových oper. Dosavadní podpora 
žadatele HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2012 - 500.000,- Kč (partnerství), 2013 - 300.000,- Kč (partnerství), 2014 - 0,- Kč. U 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**.  

Žadatel by se jako příspěvková organizace nemohl ucházet o podporu v grantovém řízení. Finanční podpora HMP by byla využita na zajištění výstavního fundusu, 
propagaci a katalog výstavy. Žadatel není evidován mezi příjemci finanční podpory HMP v oblasti KUL v posledních třech letech. V případě podpory by se u projektu 
uplanila bloková výjimka a podpora by byla poskytnuta na kulturní účel dle čl. 53, odst. 2, písm. a), d) Nařízení**, 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 Nařízení**.

Rozsáhlý výstavní projekt  konaný za výrazné finanční podpory Ministerstva kultury ČR a podpory Městské části Praha 6.. Partnery jsou dále ČT, ČRo, Literární noviny aj. 
Cílem je představit knihu jako živé médium u příležitosti jubilejního 50. výročí soutěže o Nejkrásnější české knihy roky, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury 
ČR a Památník národního písemnictví. Výstavní projekt má tři pilíře: (1) představení vítězných publikací za 50 let historie trvání soutěže, (2) snímání obrazu vítězných 
knih, jejich převod do digitální podoby, videomapping výstavních prostor, přenos zpracovaných dat na funkční web soutěže, (3) nastínění budoucnosti knihy, prezentace 
kontextu, ambicí autorů a designérů třídit a zaznamenávat data do tištěných i o-line řetězců (knihy, on-line knihy, blogy apod.). Zároveň budou při příležitosti této výstavy 
představeny oceněné knihy v aktuálním 50. ročníku soutěže. Výstupem bude i katalog, průvodce výstavou a publikace Zpráva o knize. 
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Kč Kč Kč Kč

51 294849/2015 "Evropský institut kulturních a mírových 
studií", U Rajské zahrady 965/6, Žižkov, 
130 00 Praha, IČO:22759859

benefiční koncert - Nechte 
maličkých přijíti ke mně

190 500 50 000 5222 0 0

52 304809/2015 Martina Dimmerová 12. ročník festivalu divadla a hudby 
Vyšehraní 2015 "…jak to zní po 
přízni…"

1 800 000 490 000 5212 250 000 250 000

54 358100/2015 LIVINGSTONE s.r.o., Dominikánské 
náměstí 187/5, Brno-město, 602 00 Brno, 
IČO:26248051

Cestovatelské středy 596 000 300 000 5213 0 0

Tento koncert proběhne v rámci Týdne komunikace osob se sluchovým postižením dne 24.9.2015 v kostele Nejsvětějšího srdce páně na Jiřího z Poděbrad. Účinkovat bude 
Harmonia Mozartiana Pragensis. Cílem projektu je osvěta o sluchovém postižení a také získání finanční podpory na projekt MALUJEME VŠICHNI a MUZIKOTERAPIE 
PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ. Žadatel dosud podporu HMP nezískal. Projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. 

Vyšehraní je jedním z tradičních festivalů kulturně oživujících prostor NKP Vyšehrad. Festival je multižánrovou přehlídkou, jehož dvanáctý ročník se uskuteční v termínu 
30.4. - 22.6.2015. Dramaturgie se v tomto roce inspirovala příbuzenskými propojeními a rodinnými vazbami interpretů. Festival proto získal podtitul „jak to zní po přízni“. 
Program nabízí široké spektrum koncertů a divadelních představení, vzdělávacích pořadů, workshopů, přehlídek a výstav. Dle pořadatelů se letošní ročník snažil vyhovět 
požadavkům pedagogů mateřských a základních škol, kteří si se svými žáky festival oblíbili, a rozšířil nabídku dopoledních akcí. Festival i v tomto roce spolupracuje s 
nadací Jedličkova ústavu. Dosavadní podpora projektu v oblasti KUL v uplynulých 3 letech: 2012 - 280.000,- Kč (partnerství), 2013 - 300.000,- Kč (partnerství), 2014 - 
250.000,- Kč (partnerství). Projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.  

V létě 2015 vyvrcholí oslavy 150. výročí založení PPS velkým výstavním projektem v prostorách Národního technického muzea. Budou prezentovány veřejnosti dosud 
neznámé a unikátní filmové záběry z vltavských nábřeží, cenné umělecké předměty reflektující paroplavbu a dokumenty o jednom z nejstarších doposud existujících 
pražských podniků. Projekt zahrne také kulturní a vzdělávací program na řece Vltavě, událostí bude připlutí historického parníku "Diesbar" (s parním strojem z roku 1840, 
původně českého parníku Bohemia) z Drážďan a jeho plavba pro veřejnost. Vodní slavnost bude spojena s koncertem na hladině Vltavy, budou vydány publikace. Žadatel 
uvádí, že v projektu jde ve velké většině o nekomerční a nevýdělečné aktivity, které osloví i zahraniční návštěvníky Prahy. žadatel není evidován mezi příjemci finanční 
podpory HMP v oblasti kultury v uplynulých 3 letech. Při podpoře projektu bude finanční částka poskytnuta v režimu "de minimis". Limit v režimu "de minimis" - 
nečerpán. 
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Poř. 
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výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč

55 398960/2015 Miloš Wichterle RENCONTRES - VIII. ročník 237 500 162 500 5212 0 0

57 448986/2015 PP Production, s.r.o., Praha 5, Švédská 
1156/25, PSČ 150 00, IČO:44794045

Magnesia Litera 2015 1 362 000 300 000 5213 30 000 30 000

Přednáškový cyklus konaný v termínu 14.1. - 10.6.2015 v Národním muzeu, Nové budově bývalého FS a ve spolupráci s Národním muzeem. Každou středu jsou zde 
nabídnuty obyvatelům Prahy promítání spojená s besedou o zajímavých cestovatelských destinacích. Diskutuje se pak o různých tématech (cestování, světové kultury a 
náboženství, charita, environmentální témata, politika, sport, kultura aj.). Občané se zde mohou v atraktivním prostředí setkat se zajímavými osobnostmi (umělci, sportovci, 
cestovatelé, politici, podnikatelé), často je nabídnuto také kulturní vystoupení. Projekt se koná již šestým rokem, průměrná návštěvnost přednášek  je kolem 200 osob, 
některé akce mají plnou obsazenost sálu (cca 500 míst). Akce začínají v 19.00 hodin a jsou zajímavou kulturní příležitostí pro nejširší veřejnost. Dosavadní podpora 
žadatele HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: žadatel podal žádost o finanční podporu poprvé. Projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými 
státy EU.

Rada HMP schválila tomuto projektu grant pouze ve výši 30 tis. Kč.V případě podpory by se u projektu uplanila bloková výjimka a podpora by byla poskytnuta 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**.

Projekt vznikl na podporu propagace dechových nástrojů a jejich popularizaci mezi veřejností. V 8. ročníku cyklu RENCONTRES bude v průběhu roku 2015 uspořádáno 
osm koncertů, kde budou účinkovat zejména dechové soubory, např. Pražské dechové kvinteto, Kvarteto lesních rohů, Musica per tre, Antonín Rejcha Quintet, Ventova 
dechová harmonie, Trio Iuventa a další. Koncerty proběhnou každý první čtvrtek v měsíci v období od dubna 2015 do listopadu 2015 v prostorách Colloredo-
Mansfeldského paláce v Praze (Karlova ulice 189/2). Tento projekt získal podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2012 – 100.000 Kč, 2013 – 100.000 Kč, 
2014 – 100.000 Kč. Na rok 2015 Grantová komise zhodnotila projekt takto: Projekt se slibnou náplní, ale neujasněnou strukturou rozpočtu, požadující grant ve výši 2/3 
celkových nákladů. Podpora je požadována na cyklus 8 koncertů pořádaných v Colloredo-Mansfeldském paláci v Praze. Každý koncert je recitálem konkrétního českého 
dechového komorního souboru, v dramaturgii převažuje česká tvorba. Zúčastněné soubory jsou garancí dobré umělecké kvality koncertů, které jsou svým zaměřením 
určitým protipólem komerčním hudebním aktivitám zaměřeným na turisty. Přidělení grantu doporučujeme.



Vysvětlivky:
* 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 1/15

Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Rozpočtová 
položka

Doporučení 
výboru* 
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58 441624/2015 Spolek pro rozvoj komorní hudby, 
Půlkruhová 813/34, Vokovice, 160 00 
Praha, IČO:01524569

2. ročník mezinárodní soutěže 
komorní hudby Antonína Dvořáka

495 000 290 000 5222 0 0

60 456761/2015 Film & Sociologie, s.r.o., Praha 2, Pod 
Zvonařkou 10, PSČ 120 00, 
IČO:27455645

9. ročník Ceny Pavla Kouteckého 829 940 100 000 5213 0 0

61 469087/2015 ARCHITECTURA, Betlémské náměstí 
169/5A, Staré Město, 110 00 Praha, 
IČO:27017923

LANDSCAPE FESTIVAL PRAHA 
2015

1 800 000 700 000 5222 300 000 300 000

Projekt přispívá k propagaci kvalitní literatury. Využívá k tomu období přípravy i vlastního udílení cen Magnesia Litera, které založilo a vyhlašuje Občanské sdružení 
Litera. Na projektu se podílí řada dalších institucí. V každé etapě projektu je oslovena veřejnost. Od chvíle, kdy jsou nominovány knihy, se konají autorská čtení a probíhá 
reklamní kampaň na nominované knihy. V 14.4.2015 se koná slavnostní večer s vyhlášením vítězů  na Nové scéně Národního divadla s přímým přenosem ČT Art. Následně 
pokračuje propagace vítězných knih a autorů. Na tento projekt, který je významnou událostí v oboru literatury, žadatel získal podporu HMP v oblasti KUL : 2012 - 80.000,- 
Kč (grant), 2013 - 20 000,- Kč (grant), 2014 - 50.000,- Kč (grant). 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**.

Druhý ročník soutěže komorní hudby konané v mezinárodním rozsahu. Cílem vzniku projektu v loňském roce bylo založit tradici v propagaci a šíření odkazu A. Dvořáka v 
oblasti komorní hudby, podporovat mladá komorních uskupení a jejich členy a v neposlední řadě prezentovat Prahu jako hudební a kulturní metropoli světového významu. 
Jedná se o soutěž pro studenty konzervatoří či vysokých hudebních škol (věkový limit 32 let), která se koná ve dnech 24. - 28. 6. 2015.  Žadatel o partnerství zvýrazňuje 
jedinečnost této akce na poli komorní hudby v ČR. Byl v roce 2014 poprvé příjemce finanční podpory HMP v oblasti KUL (na 1. ročník této soutěže) ve výši 200.000,- Kč 
(partnerství). V případě podpory by se u projektu uplanila bloková výjimka a podpora by byla poskytnuta 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**.

Prestižní filmové ocenění pro nejlepší (osobitý) český dokumentární film za uplynulý rok. Vítěz obdrží mj. finanční částku ve výši 100 tis. Kč, a to na slavnostním večeru 
8.6.2015 v divadle Archa. Tomuto večeru předcházejí veřejné projekce nominovaných filmů (cca 10 filmů) na nestandardních místech Prahy, které zpestřují a oživují 
kulturní život. Jedinečnost ceny spočívá jednak v odkazu výborného filmaře, jednak v uvedeném zaměření výhradně na český dokumentární film.  Akce bude probíhat od 
15.3. do 9.6. 2015. Žadatel získal na svůj projekt podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2012 – 100.000,- Kč (grant), 2013 – 30.000,- Kč (grant), 2014 – 0 
Kč, na rok 2015 schválen grant ve výši 20.000,- Kč. V případě podpory by se u projektu uplanila bloková výjimka a podpora by byla poskytnuta 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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Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Rozpočtová 
položka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč

62 490717/2015 Dvojka sobě, Na bojišti 1733/12, Nové 
Město, 120 00 Praha, IČO:26584158

Vltava 2015 2 579 000 1 675 000 5222 0 0

63 490055/2015 Občanské sdružení Letí, Čapkova 224/4, 
Michle, 140 00 Praha, IČO:27009858

Nákladové nádraží Žižkov 2014 - 
Nádraží LETÍ

1 050 000 600 000 5222 300 000 300 000

Modifikovaný projekt Živé břehy/Vltava 2015 rozvíjí kulturní a sociální oživení pravobřežní vltavské náplavky na Rašínově nábřeží. Již sedmým rokem zde nabídne 
výtvarné umění (venkovní instalace i galerijní výstavy) s hudbou a divadlem. Projekt se postupně rozvinul do formy multioborového festivalu. Na místě s velkým pohybem 
osob uskuteční od května do podzimu roku na 30 výstav, desítky hudebních produkcí a cca 10 divadelních představení. Žadatel uvádí, že jeho projekt významně zhodnocuje 
prostor náplavky, má význam pro Prahu i ČR, přivádí Praze turisty. Žadatel získal na tento projekt podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2012 – 200.000,- 
Kč, 2013 – 300.000,- Kč, 2014 - žádost o grant byla vyřazena. Na rok 2015 byl schválen grant ve výši 40.000,- Kč na projekt Vltava 2015. 

Vyjádření grantové komise: Celoroční projekt žadatele, který se zcela zásadně zasadil o oživení kulturního prostředí na pražské pravobřežní náplavce. Oblíbenému 
pražskému místu je třeba pro další léta připravit přijatelné podmínky, a i když by celé věci prospěla cílenější, soustavnější dramaturgie, jedná se jednoznačně o úspěšný a 
pro Prahu důležitý koncept. K žádosti o partnerství je přiložen průvodní dopis. V případě podpory by se u projektu uplanila bloková výjimka a podpora by byla poskytnuta 
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**.

Třetí ročník mezioborového projektu. Prezentuje veřejný prostor a krajinu pomoci média fotografie a výtvarného umění. Projekt má termín konání 25.6.-27.9.2015  
(Nákladové nádraží Žižkov). V loňském roce  uvádí žadatel návštěvnost cca 30 tis. osob během tří měsíců. Na programu se účastní profesionálové - architekti, umělci 
dobrovolníci, neziskové organizace, studenti. Snahou je zvyšovat povědomí o rozsahu a smyslu oboru krajinářské architektury ve vztahu k současné architektuře i 
veřejnému prostoru. Budou prezentovány i vzorové příklady především evropské krajinářské architektury. Projekt se koná pod záštitou náměstka primátorky hl. m. Prahy 
Matěje Stropnického, je součástí debat o kultivaci veřejného prostoru. Žadatel získal na tento projekt podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2012 – nežádali, 
2013 – 0 Kč (grant), 2014 – 150.000,- Kč (grant).  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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náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Rozpočtová 
položka

Doporučení 
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Rada HMP

Kč Kč Kč Kč

64 490052/2015 Nadace Prague Biennale, Praha 2, 
Budečská 3, PSČ 120 00, IČO:27179133

Prague Biennale 7 3 043 000 1 200 000 5229 100 000 0

65 1799850/2014 Miroslav Lipina Dopis se žádostí o podporu projektu 
k výročí 600. výročí smrti Mistra 
Jana Husa

neuvedeny neuvedena 5212 0 0

Celkem: 172 579 928 37 575 000 3 478 000 3 378 000

Sedmý ročník mezinárodní přehlídky současného umění. Jejím nejvýznamnějším cílem je prezentace, podpora a prosazování mladé české a slovenské umělecké scény v 
mezinárodním kontextu. Projekt má doprovodný program pro veřejnost: komentované prohlídky, speciální tematické večery, živá vystoupení site-specific umělců a 
performerů. Někteří z představených umělců budou vybráni na biennále v Číně a budou prezentování v síti Českých center v zahraničí. Přehlídka se koná 17.9.-26.10.2015. 
Projekt je připravován pro prostor pod kyvadlem na Letné. Dosavadní podpora projektu HMP v oblasti KUL: Biennale 6 (rok 2012 - 250.000,- Kč - partnerství na přípravu, 
rok 2013 - 500.000,- Kč grant), Biennale 7 (rok 2014 - vyřazená žádost o grant na přípravu projektu a příprava nepodpořena v partnerství, rok 2015 - nepřidělený grant). 

Činnost žadatele je podporována v oblasti KUL v posledních letech takto: dvouletý grant na činnost v období 2012-2013 (1.170.000,- Kč + 1.300.000,- Kč), dvouletý grant 
na činnost v období 2014 -2015 (1.600.000,- Kč + 1.600.000,- Kč), 2 jednoleté granty ročně na projekty - souhrnně: 2013 - 190.000 Kč, 2014 - 18.000,- Kč, 2015 - 
190.000,- Kč. 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**.

Žadatel od roku 2013 (po vyhlášení Nákladové nádraží Žižkov kulturní památkou) se podílí na oživení jeho prostor. Většina produkcí, které jsou zde uváděny pod 
hlavičkou Divadla LETÍ, vzniká přímo pro tuto příležitost. Cílem je prostor otevřít současnému umění, termín projektu je 2.6. - 31.10.2015. Věnovat se společensky 
palčivým problémům a reflektovat je formou současných her českých i zahraničních dramatiků. Představit současnou dramatiku v netradičním prostoru a oslovit diváky, 
kteří by do tradiční divadelní budovy jen obtížně hledali cestu. Odhalovat nové možnosti psaní a inscenování současných her, experimentovat a tak inspirovat i zavedené 
stálé scény. V žádosti je uvedeno, že činnost žadatele částečně pokrývá dvouletý grant HMP, do kterého projekt Nádraží LETÍ nebyl zahrnut, protože v době zpracování 
žádosti bylo Nákladové nádraží Žižkov teprve prohlášeno kulturní památkou a byly zahajovány přípravy budoucích ročníků. 

Jedná se o výstavu Jan Hus v českém soudobém umění, konanou v termínu 5. 6. - 31.7.2015 v německé Kostnici. Platné zásady umožňují přijetí partnerství hlavního 
města Prahy v oblasti kultury pouze k akcím konaným na území hl. m. Prahy. Při partnerství není finanční podpora této výstavy možná. 

Stanovisko grantové komise: Projekt s relativně dlouhou a kontroverzní historii, jehož možný přínos současnému umění a Praze se alespoň na základě posledního ročníku 
vyčerpal a přežil. Bienále nedokázalo získat zájem široké veřejnosti, zklamalo profesionály a dostalo se do existenční krize. Předkládaný projekt nedává žádné záruky 
restartu akce v rámci příštího ročníku. 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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