Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/134 ze dne 17. 5. 2018

Individuální účelové neinvestiční dotace v oblasti kultury v roce 2018
výše částek přesahující 200.000,- Kč jednomu a témuž subjektu za rok
Poř.
č.

Žadatel

Název projektu

Celkové
Požadovaná Rozpočtová Doporučení
náklady
částka
položka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
2 420 000
1 000 000
5222
500 000

Rada

ZHMP

45 Jednota kominíků v Praze,
Oslavy 150 let výročí Jednoty
500 000
500 000
Minská 771/10, 101 00 Praha 10, kominíků v Praze
IČ:00443590
Akce se koná u příležitosti výročí 150 let Jednoty kominíků v Praze. Cílem akce je oslavit práci kominíků v Praze a přiblížit řemeslo lidem a zmapovat historii pražské
Jednoty kominické za 150 let. Na základě jednání s pražským arcibiskupstvím proběhne v rámci akce slavnostní bohoslužba pro kominíky v katedrále sv. Víta na
Pražském hradě za účasti arcibiskupa Dominka Duky. Následuje průvod Prahou a oslavy v parku Kampa. Záštitu nad akcí převzala primátorka hl. m. Prahy Adriana
Krnáčová a pan radní Libor Hadrava. V případě podpory bude dotace použita na úhradu výstavy o historii kominíků v Praze (plán žadatele je, aby výstava zůstala na
Kampě následující 3 měsíce po akci), podium a technické vybavení pro konání akce (ozvučení, osvětlení, toalety, stánky pro prezentaci středních škol, lavice na sezení
pro veřejnost), atrakce pro děti, pomocný personál na zajištění průvodu městem, zapůjčení historických veteránů do průvodu a na výstavu v Kampa parku. Žadatel dosud
nežádal o podporu HMP v oblasti KUL. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.
46 Divadlo v Řeznické, o.p.s.,
Přehlídka současného amerického
850 000
550 000
5221
400 000
400 000
400 000
Řeznická 662/17, 110 00 Praha 1, dramatu, besedy s autory, překladateli
IČ:28190602
a zástupci americké reprezentace v
České republice a premiéra inscenace
Relativita (Relativity) – Mark St.
Germain
V roce 2018 se uskuteční oslavy 100. výročí americko-českých vztahů. Divadlo v Řeznické v rámci této události připraví ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v České
republice a s Americkým kulturním centrem v Praze týdenní přehlídku současného amerického dramatu, besedy s autory, překladateli a zástupci americké reprezentace v
České republice. Na konci roku 2017 se objevila jedinečná příležitost realizovat tuto přehlídku a v rámci přehlídky a současně aktuálně k výročí narození výrazné
vědecké osobnosti, nositele Nobelovy ceny, zakladatele moderní fyziky a tvůrce speciální teorie relativity - Alberta Einsteina, který několikrát přednášel i v Praze na
univerzitě - novou hru Relativita od amerického autora Marka St. Germaina. Tato divadelní hra měla premiéru v květnu 2017 v Northligt Theatre Florida, kde ji jako
světovou premiéru odstartovala NNPN (National New Play Network – Národní aliance neziskových divadel, která podporuje současnou dramatickou tvorbu), a od té
doby je v USA úspěšně uváděna. Inscenace bude uvedena v listopadu 2018 v Divadle v Řeznické v české premiéře. V případě podpory bude dotace použita na realizaci
inscenace, a také na základní pokrytí některých nákladů spojených s přehlídkou současného amerického dramatu, besedy s autory, překladateli a zástupci americké
reprezentace v České republice. 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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Poř.
č.

Žadatel

Název projektu

50 Pražské Benátky s.r.o., Platnéřská Svatojánské slavnosti NAVALIS
191/4, 110 00 Praha 1,
2018
IČ:25759051

Celkové
Požadovaná Rozpočtová Doporučení
náklady
částka
položka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
5 800 000
3 800 000
5213
2 500 000

Rada

2 500 000

ZHMP

2 500 000

Svatojánské slavnosti NAVALIS jsou nápodobou původního barokního vodního představení, které se v Praze na Vltavě konalo od počátku 18. století. Novodobými
slavnostmi, kterými pořadatel od roku 2009 navazuje na tradici jedné z mála pražských oslav, kterými chce obnovit jejich slávu a především uctít kult života a
mučednické smrti právě Jana Nepomuckého. Přiblížením duchovního poselství sv. Jana Nepomuckého široké veřejnosti jsou Svatojánské slavnosti NAVALIS
jedinečnou příležitostí připomenout nejen obyvatelům Prahy, ale i návštěvníkům města z cizích zemí, slávu reprezentativního sídla České republiky. Svatojánské
slavnosti NAVALIS rok od roku od jejich obnovení vstupují do povědomí Pražanů jakožto důležitá událost roku usilující o dosažení takového věhlasu, jaký má
například benátský karneval. Cílem pořadatelů je, aby se stal turistickým cílem poutníků a turistů z celého světa. Akce se zúčastní gondoliéři z Benátek, Bavorska,
loďaři z Chorvatska a Spojených států amerických, bude celebrována mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěch, poté se vydá procesí na Karlův most, kde bude
zakončena oslava vodními slavnostmi na Vltavě - rej lodí, plavidel, koncert barokní hudby, světelné spectaculum. Požadovaná částka po HMP činí 88 % celkových
nákladů. Požadovaná částka činí 65,5 % 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. Písm. b), odst. 5 písm. d), e), f), odst. 7 (ex ante na základě odůvodněných předpokladů)
a odst. 8 (80 %) Nařízení**.
55 Czech Top Photo, Slezská
TOUHA PO VĚČNOSTI - PÉTER
1 320 000
942 000
5222
750 000
750 000
750 000
2191/134, 130 00 Praha 3,
KORNISS - proměny tradičního
IČ:06621635
života střední Evropy - výstavní
přehlídka (fotografická výstava,
projekce filmových dokumentů,
přednášky a besedy pro veřejnost,
komentované prohlídky pro školy)
Výstava jednoho z největších současných fotografů, Pétera Kornisse, držitele Pulitzerovy ceny, Kossuthovy ceny a maďarského titulu „Národní umělec“, konaná ve
spolupráci s Velvyslanectvím Maďarska a Národní galerií v Budapešti. U příležitosti umělcových osmdesátin je věnována jeho unikátnímu projektu zaměřenému na
postupnou proměnu života tradičního venkova střední Evropy – maďarského, slovenského, rumunského, českého. Garantem výstavy je Czech Top Photo, z. s., ve
spolupráci s Národní galerií v Budapešti a Velvyslanectvím Maďarska v ČR, kurátorkou výstavy je Daniela Mrázková. Výstava je zařazena do výstavního plánu v
Křížové chodbě a Rytířském sále Staroměstské radnice v termínu 3. 5. – 28. 6. 2018, schváleného Výborem* dne 6. 12. 2017. V případě podpory projektu bude dotace
použita na instalaci / deinstalaci výstavy, paneláž, architektonické řešení expozice, honorář kurátora a grafika, personální zajištění, produkci, PR a tiskoviny. Nad
projektem převzala záštitu paní primátorka. Požadovaná částka činí 71 % způsobilých nákladů. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářkou
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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Poř.
č.

Žadatel

Název projektu

68 ZAHORIAN & VAN ESPEN z.s., Prezentace českého vizuálního umění
Šmeralova 137/3, 170 00 Praha 7, na významném fóru - LOOP
IČ:05695937
Barcelona

Celkové
Požadovaná Rozpočtová Doporučení
náklady
částka
položka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
372 000
222 000
5222
222 000

Rada

222 000

ZHMP

222 000

LOOP je významná evropská platforma prezentující umělecká videa a film. V říjnu 2018 proběhne fórum pro cca 15.000 návštěvníků, na kterém se představí přes 40
evropských galerií. Cílem projektu je zde vystavit umělecké dílo/video Adély Babanové, která má potenciál prosadit se na evropské scéně. Pronájem výstavního
prostoru - kóje je 270.000 Kč. V případě podpory bude dotace použita na poplatek za účast na fóru včetně úhrady výstavního prostoru - kóje. Žadatel na svoji činnost
podporu HMP v oblasti KUL dosud nežádal. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis - žadateli zbývá 199.618,29 EUR.
72 Společnost Franze Kafky, z.s.,
Činnost Společnosti Franze Kafky
Široká 65/14, 110 00 Praha 1, IČ: 2018
00570745

1 575 000

900 000

5222

400 000

400 000

400 000

Hlavním cílem činnosti Společnosti Franze Kafky je reprezentovat osobnost a dílo Franze Kafky a být kontaktním místem při získávání informací pro celý svět,
podporovat vzdělávání, informovanost a kulturní pospolitost, aktivně se účastnit kulturního dění v Praze, umožnit přístup veřejnosti k informacím o Franzi Kafkovi a
dalších autorech zejména z česko-německo-židovské kulturní oblasti, a přispívat k rozvoji cestovního ruchu v Praze. Projekt bude realizován převážně v sídle SFK v
Široké 14 na Praze 1. Žadatel dosud nežádal o záštitu HMP. V případě podpory bude dotace použita na: provoz, honoráře, překlady a tlumočení, produkci, dohody o
provedení práce, IT služby, technické zabezpečení a propagaci. Požadovaná částka činí cca 57 % 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**.

Tabulka celkem:

12 337 000

7 414 000

Vysvětlivka:
* Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy
** Aplikace Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014

4 772 000

4 772 000

4 772 000
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