
Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/136 ze dne 17. 5. 2018

výše částek přesahující 200.000,- Kč jednomu a témuž subjektu za rok
Poř. 

č.
Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Rozpočtová 
položka 

Doporučení 
výboru* 

Rada ZHMP

Kč Kč Kč
80 ČESKÝ ROZHLAS,  

Vinohradská 1409/12, 120 00 
Praha 2, IČ: 45245053 

Český rozhlas - „1968“ 3 850 000 1 300 000 5229 500 000 500 000 500 000

84 MDA RIDE z. s., Zubatého 
330/10, 150 00 Praha 5, 
IČ:26564424 

10. ročník MDA RIDE 600 000 250 000 5222 250 000 250 000 250 000

Individuální účelové neinvestiční dotace v oblasti kultury v roce 2018

MDA RIDE je společnost lidí, kteří se rozhodli pomáhat v České republice lidem s nervosvalovým postižením, známým jako svalová dystrofie. Předložený projekt se 
skládá z charitativního koncertu a vyjížďky motocyklů všech značek a velikostí, které se účastní nemocní svalovou dystrofií v postranních vozících nebo ve vozech 
partnerů. Během charitativního koncertu vystoupí například kapela Eddie Stoilow či Petr Vondráček & Lokomotiva. Akcí provázejí moderátoři Zdeněk Podhůrský a 
Majkl Veber. V rámci projektu se uskuteční veřejná sbírka, jejíž výtěžek jde na pomoc lidem s nervosvalovým postižením. Projekt se bude konat na Václavském 
náměstí. V případě udělení bude dotace použita na zajištění provozu akce. Nad tímto projektem převzal záštitu radní hl. m. Prahy Libor Hadrava. 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.

Připravovaná událost bude nejvýznamnější a nejrozsáhlejší v rámci 50. letého výročí okupace Československa, kdy účast Československého rozhlasu měla historickou 
roli. Charakter události, která se bude konat v den 50. výročí srpnové invaze do Československa v roce 1968, je hudební koncert s dalšími uměleckými prvky. 
Hudební aranže a kapela budou řízeny Petrem Maláskem, na programu se budou podílet SOČR, La Putyka, Signál festival, z interpretů např. Vojtěch Dyk, Matěj 
Ruppert, Karel Gott, David Koller, Lucie Bílá, Aneta Langerová, nevidomá Ráchel Skleničková, Marta Kubišová a další. Touto událostí bude vrcholit dlouhodobý 
projekt Českého rozhlasu, který bude figurovat ve vysílání stanic Českého rozhlasu již od února 2018. V rámci tohoto projektu odvysílá Českých rozhlas na všech 
svých stanicích několik stovek reportáží a živých vstupů. Mimo jiné i dvanáctihodinové vysílání minutu po minutě padesát let starých událostí ze srpna 1968. Samotný 
koncert živě odvysílají stanice ČRo Radiožurnál (833 denní poslech, 1493 týdenní poslech) i Dvojka (361/523). Samozřejmostí je množství vstupů a reportáží z 
příprav. Vstupy z koncertu chystá i Česká televize, je očekávána účast i dalších televizí a jiných médií. Koncert bude také živě streamován na sociálních sítích, 
Youtube kanálu a webu Radiožurnálu. V případě zájmu lze realizovat sdílení i ze strany adekvátních komunikačních kanálů hlavního města Prahy. Z koncertu je 
plánován audiozáznam na CD. Akce je otevřena široké veřejnosti bez nároku na vstupné a bude na symbolickém místě - Václavském náměstí v Praze. Z podpory 
HMP bude hrazen podíl na technickém zabezpečení akce (stage, bezpečnostní zajištění, ad.) a částečně honoráře vystupujících umělců. Výše požadované dotace činí 
34 % 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 1



Poř. 
č.

Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Rozpočtová 
položka 

Doporučení 
výboru* 

Rada ZHMP

Kč Kč Kč
86 Slovensko-český klub, z. s., 

Anastázova 15/6, 169 00 Praha 
6, IČ:65398777 

Slovenský dům v Praze v 
jubilejním roce 2018

3 470 000 1 600 000 5222 500 000 500 000 500 000

88 Hendaver, z.s., Svatoňovická 
587, 190 12 Praha 9, 
IČ:27048730 

MENTAL POWER PRAGUE 
FILM FESTIVAL

1 800 000 800 000 5222 600 000 600 000 600 000

91 ARCHITECTURA, z.s., 
Betlémské náměstí 169/5a, 110 
00 Praha 1, IČ:27017923 

LÉTO NA NÁDRAŽÍ 1 300 000 650 000 5222 500 000 500 000 500 000

LÉTO NA NÁDRAŽÍ je multižánrový festival zaměřený na propojení umění, kultury a aktuálních společenských témat s historicky cennou a návštěvnicky populární 
budovou žižkovského nádraží. Od 15. 6. do 30. 9. 2018 zde bude představena řada pražských i mimopražských projektů nejrůznějších žánrů, které se budou tematicky 
vztahovat k industriální topografii Prahy či významu železnice a dopravy v české kultuře. Součástí festivalu budou i akce spojené s oslavou 100. výročí české a 
československé samostatnosti. V případě podpory projektu bude dotace použita na produkční zabezpečení festivalu včetně propagace a honorářů vystupujících 
umělců. Výše požadované dotace činí 50 % 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**.

Jedná se o mezinárodní filmový festival uvádějící filmy, ve kterých hrají výhradně lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Hlavní myšlenkou festivalu je 
vytvořit podmínky pro uměleckou seberealizaci lidí s postižením a podílet se tak na jejich duševním rozvoji. Tato kulturní akce vznikla proto, aby umožnila lidem s 
postižením vybočit z kolejí všedního života a umožnila jim zažít chvíle umělecké tvorby a posílit tak jejich sebevědomí a místo ve společnosti. Hlavním partnerem 
festivalu je Národní rada osob se zdravotním postižením ČR a jeho tváří je herečka Tereza Voříšková. Akce se uskuteční v divadlech La Fabrika a Palace. V případě 
udělení bude dotace použita na ubytování pro účastníky, ceny pro výherce, pronájmy prostor a aparatury, honoráře doprovodné kapely a umělců. Na tento ročník 
festivalu dosud nebylo zažádáno o záštitu HMP, avšak v roce 2017 nad akcí převzala záštitu primátorka hl. m. Prahy. 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**.

Slovenský dům v Soukenické ul. předkládá kulturní program k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu (výstavy, film, divadlo, hudba, literární a 
folklórní pořady). V případě podpory bude dotace využita na: instalaci výstav, autorské honoráře, cestovní výdaje, grafické práce, předtiskovou přípravu, tisk, 
propagaci, pronájem sálu, ozvučení a osvětlení. 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 2



Poř. 
č.

Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Rozpočtová 
položka 

Doporučení 
výboru* 

Rada ZHMP

Kč Kč Kč
100 Containall o.p.s., Nad dolíky 

112/12, 165 00 Praha 6, 
IČ:01343939 

Kulturní centrum Containall - 
Stromovka

1 420 000 700 000 5221 500 000 500 000 500 000

101 Renée Nachtigallová, Podle 
lomu 27/6, 155 00 Praha 5, 
IČ:41765958 

Opera v Šárce 2018 - Prodaná 
nevěsta

1 360 000 500 000 5212 400 000 400 000 400 000

Tabulka celkem: 13 800 000 5 800 000 3 250 000 3 250 000 3 250 000

Obsahem projektu je provoz Kulturního centra Containall v areálu parku Stromovka po dobu letní sezony roku 2018 (květen - říjen). Cílem projektu je navázat na 
předchozí činnost centra na Malé Straně a zpestřit letní kulturní scénu Prahy. Bude realizováno 25 filmových projekcí, prezentace a podpora neziskových organizací, 
akustické koncerty, přednášky, vystoupení stand-up comedy. Výše požadované dotace činí 49 % způsobilých nákladů. Využití dotace: autorské honoráře, propagace, 
doprava, ozvučení a osvětlení, produkce projektu. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy 
EU.

Přírodní amfiteátr v Šárce vznikl v roce 1913 jako letní scéna Národního divadla a prakticky se zde hrálo s výjimkou válečného omezení až do roku 1922, kdy z 
ekonomických důvodů byl projekt zastaven a divadlo zaniklo. Díky nadšencům z Národního divadla a z Originálního hudebního divadla Praha za podpory městské 
části Praha 6 a dalších významných institucí a podnikatelského sektoru byla v roce 2005 bývalá existence divadla připomenuta opětovným provedením opery Prodaná 
nevěsta. Od té doby zde jednou ročně, první neděli v září, probíhá představení některé klasické české opery. Zatím to byly Prodaná nevěsta, Jakobín, Dalibor, 
Hubička, Čert a Káča. V roce 2010 byla uvedena opera Libuše, kde hlavní roli ztvárnila Eva Urbanová. Počet návštěvníků byl odhadován na rekordních 14.000 lidí. 
V roce 2013 byla opět provedena Prodaná nevěsta (100. výročí letní scény) za rekordní návštěvnosti odhadované na 17.000 diváků. Vstupy na operu jsou bezplatné, 
diváci z celé Prahy i mimopražští sedí na přinesených dekách. I přesto (nebo možná právě proto) je zájem veliký. 2. září 2018 bude realizováno provedení opery 
Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Z podpory HMP bude hrazen podíl na pokrytí nákladů spojených přípravou, propagací, honoráře, realizace. Je požadováno 37 
% z celkových předpokládaných nákladů projektu. 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 3


