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Ceny v oblasti kultury a umění 
 
1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 
 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. 
 termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku 
 celkové náklady: 546 250 Kč 
 požadovaná částka: 200 000 Kč (odměna pro laureáta v hodnotě odpovídající 10 000 

USD) 
 doporučení výboru: 200 000 Kč 
 
2) Cena Jiřího Ortena  
 projekt organizuje: Svaz českých knihkupců a nakladatelů, o.s. 
 termín předání ceny: každoročně v době konání veletrhu Svět knihy 
 celkové náklady: 214 000 Kč 
 požadovaná částka: 50 000 Kč (odměna pro vítěze) 
 doporučení výboru: 50 000 Kč 
 
3) CENA PRAHA FOTOGRAFICKÁ  

projekt organizuje: Společnost přátel fotografie 
termín předání ceny: červen 2013 
celkové náklady: 750 000 Kč  
požadovaná částka: 380 000 Kč 

 doporučení výboru: 150 000 Kč 
 

4) Jubilejní XX. ročník celostátní soutěže volné grafiky „Grafika roku 2013“ a 
XIX. ročník Ceny Vl. Boudníka 

 projekt organizuje Občanské sdružení INTER-KONTAKT-GRAFIK 
 termín ukončení projektu: IV. čtvrtletí roku 
 celkové náklady: 635 000 Kč 
 požadovaná částka: 250 000 Kč 
 doporučení výboru: 250 000 Kč 
 
5) CZECH PRESS PHOTO 2013  

projekt organizuje: CZECH PHOTO o. p. s. 
termín ukončení projektu: listopad 2013 
celkové náklady: 4 400 000 Kč 
požadovaná částka: 2 000 000 Kč 

 doporučení výboru: 500 000 Kč 
 

6) XIII. ročník udílení cen Ď, dík mecenášům, dobrodincům a morálním vzorům 
 projekt organizuje: Richard Langer 
 termín pražské části (finále): 20.6.2013 
 celkové náklady: 800 000 Kč 
 požadovaná částka: 670 000 Kč 
 doporučení výboru: 300 000 Kč 
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Celoměstské/krajské soutěže a přehlídky neprofesionálního umění 
 
1) Otvírání 2013 (pražská přehlídka dětského divadla) 
 termín konání: 23.-24.3.2013 
 věkové vymezení účastníků: děti 
 pořádá: Sdružení pro tvořivou dramatiku 
 navazuje celostátní přehlídka Dětská scéna ve Svitavách 
 celkové náklady: 40 000 Kč 
 požadovaná částka: 20 000 Kč 
 doporučení výboru: 20 000 Kč  

 
2) Pražský kalich 2013 (krajská recitační přehlídka jednotlivců, kolektivů a divadel poezie) 

termín konání: 6. – 7.4.2013 
věkové vymezení účastníků: 15-35 let 
pořádá: O. S. PŘESAH 
navazuje celostátní přehlídka Wolkrův Prostějov 
celkové náklady: 83 000 Kč 
požadovaná částka: 60 000 Kč 
doporučení výboru: 60 000 Kč 
 

3) Pražské poetické setkání 2013 (krajské kolo přehlídky dětských recitátorů a recitačních 
kolektivů) 
termín konání: 20.-21.4.2013 
věkové vymezení: do 15 let 
pořádá: O. S. PŘESAH 
navazuje celostátní přehlídka Dětská scéna ve Svitavách 
celkové náklady: 80 000 Kč 
požadovaná částka: 50 000 Kč 
doporučení výboru: 50 000 Kč 
 

4) POPAD 2013 (pražská oblastní přehlídka amatérského divadla) 
termín konání: 1.-3.3.2013 
věkové vymezení: všechny věkové kategorie 
pořádá: Amatérská divadelní asociace 
navazují: - národní přehlídka činoherního a hudebního divadla ve Volyni 
   - národní přehlídka divadla pro děti Popelka Rakovník 
celkové náklady: 120 000 Kč 
požadovaná částka: 80 000 Kč 
doporučení výboru: 80 000 Kč 
 

5) Festivalová postupová přehlídka dětských skupin scénického tance pro hl. m. 
Prahu 
termín konání: 5.-7.4.2013 
věkové vymezení: děti 
pořádá: ART CALIBRE, občanské sdružení 
navazuje celostátní přehlídka dětského scénického tance v Kutné Hoře 
celkové náklady: 110 000 Kč 
požadovaná částka: 50 000 Kč 
doporučení výboru: 50 000 Kč 
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6) Festivalová postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých pro hl. m. 
Prahu a St. kraj 
termín konání: 10.-12.5.2013 
věkové vymezení: mládež a dospělí 
pořádá. ART CALIBRE, občanské sdružení 
navazuje národní přehlídka scénického tance v Jablonci nad Nisou 
celkové náklady: 124 000 Kč 
požadovaná částka: 55 000 Kč 
doporučení výboru: 55 000 Kč 
 

7) Krajská soutěž amatérského filmu 
termín konání: květen 2013 
bez věkového omezení 
pořádá: Český klub kinoamatérů – videoklub 
navazuje Český videosalon v Ústí nad Orlicí 
celkové náklady: 35 000 Kč 
požadovaná částka: 25 000 Kč 
doporučení výboru: 25 000 Kč 
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Akce konané z přímé iniciativy hl. m. Prahy 
 
1) projekt: Sen letní noci 2013 

žadatel: Louka Lu, s. r. o. 
celkové náklady: 6 800 000 Kč 
požadovaná částka: 6 165 000 Kč 
důvod předložení: projednání možnosti podpory při partnerství navrhla grantová 

komise 
stanovisko GK: Unikátní akce která má bohužel neúnosný způsob financování. 

V minulých letech byl projekt realizován v kategorii Partnerství, jeho přesun 
do grantů bez plnohodnotného navýšení financí v grantovém systému byl 
zásadním zásahem do rozvahy přidělování prostředků projektům obecně. 
Projekt požaduje totiž více než polovinu z 11 milionů vyhrazených pro daný 
hudební okruh, podpora v požadované výši je nerealistická. V současném 
stavu lze žádost z grantového systému podpořit jen částkou oproti minulým 
ročníkům velmi omezenou. Domníváme se však, že obecným zájmem Prahy 
je tento výjimečný projekt realizovat a za optimální považujeme jej převézt 
zpět do Partnerství v kategorií projektů, k nimž partnerství hl. m. Praha samo 
iniciuje na základě sledování kulturního dění. 

v grantovém řízení projekt obdržel 63 bodů 
dosavadní podpora: 2010 - 1.000.000 Kč, 2011 - 2.000.000 Kč, 2012 - 

1.500.000 Kč. 
doporučení výboru: v tomto roce nebyla navržena finanční podpora 

 
2) projekt: III. odboj – Komunistická totalita – nejhrůznější období v dějinách 

českého národa 
žadatel: Publicum commodum o. s. 
celkové náklady: 1 400 000 Kč 
požadovaná částka: 950 000 Kč 
důvod předložení: usnesení Výboru k bodu 5. (11. řádné zasedání dne 9.1.2013) 
stanovisko GK: Zajímavý paměťový projekt, který však není dostatečně zajištěn ani 

prezentován. Komise nedoporučuje poskytnout grant. 
v grantovém řízení projekt obdržel 51 bodů 
dosavadní podpora žadatele: 2010 - 850 000 Kč, 2011 - 1 000 000 Kč, 2012 - 800 000 

Kč. 
doporučení výboru: 800.000 Kč 

 
3) projekt : SIGNAL – festival světla 

žadatel: FRESH FILMS, s.r.o. 
celkové náklady: 22 687 000 Kč 
požadovaná částka: 7 000 000 Kč 
důvod předložení: usnesení Výboru k bodu 5. (11. řádné zasedání dne 9.1.2013) 
stanovisko GK: Ambiciózní projekt nového typu velkoměstského festivalu. Dá se 

předpokládat, že díky zvolené strategii se festival stane nejen atraktivním 
cílem vycházek za kulturou občanů hlavního města, ale může cíleně do 
Prahy nalákat i zahraniční turisty. Komise doporučuje poskytnout grant. 

v grantovém řízení projekt obdržel 81 bodů a návrh grantu ve výši 300 000 Kč 
dosavadní podpora žadatele: 2010 - 300 000 Kč, 2011 - 450 000 Kč, 2012 - 470 000 

Kč. 
V limitu „de minimis“ žadateli zbývá 197 654,33 € (tj. při kurzu 25,60 Kč cca 

5.059.950 Kč) 
doporučení výboru: řešit podporu v oblasti cestovního ruchu 
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4) projekt: VII. ročník mezinárodního festivalu MENE TEKEL – festivalu proti 

totalitě, zlu, násilí, pro paměť národa (druhá část – realizace VII. ročníku festivalu 
v roce 2013) 
žadatel: UMĚNÍ BEZ BARIÉR, občanské sdružení 
celkové náklady: 3 030 000 Kč 
požadovaná částka: 500 000 Kč 
důvod předložení: usnesení Výboru k bodu 5. (11. řádné zasedání dne 9.1.2013) 
stanovisko GK: Už samotný fakt, že festival nikdy nedostal grant, ale musel čerpat 

peníze z partnerství, naznačuje, že se jedná spíše o projekt pro projekt, než 
o funkční mechanismus. Komise nedoporučuje poskytnout grant. 

v grantovém řízení projekt obdržel 55 bodů 
na přípravu VII. ročníku již bylo v roce 2012 přiděleno 450 000 Kč. 
dosavadní podpora žadatele: 2010 - 700 000 Kč, 2011 - 850 000 Kč, 2012 celkem 

1 100 000 Kč. 
doporučení výboru: 500.000 Kč 

 
5) projekt: Hudební procházky 8. ročník – cyklus koncertů v Trojském zámku, 

Botanické zahradě a ZOO 
žadatel: IUVENTA, občanské sdružení umělecky nadaných dětí 
celkové náklady: 886 000 Kč 
požadovaná částka: 606 000 Kč 
důvod předložení: usnesení Výboru k bodu 5. (11. řádné zasedání dne 9.1.2013) 
stanovisko GK: Hudební procházky jsou projektem, který je zacílen a spojen s 

lokalitou Tróje. Záměr je chvályhodný s garantovanou uměleckou úrovní. 
Avšak vzhledem k lokálnímu zaměření a omezeným prostředkům v 
grantovém systému, projekt k podpoře nedoporučen. 

v grantovém řízení projekt obdržel 59 bodů 
dosavadní podpora projektu: 2010 – 300 000 Kč, 2011 – 200 000 Kč, 2012 – 280 000 

Kč 
doporučení výboru: 300.000 Kč 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




