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Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1520 ze dne 23. 6. 2015

Akce konané z přímé iniciativy hlavního města Prahy
Poř. 

č.
Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Rozpočtová 
položka

Doporučení 
výboru* 

Rada 
HMP

Kč Kč Kč Kč 
45 203065/2015 Nadační fond Festival spisovatelů Praha, 

Praha 1, Revoluční 28, PSČ 110 00, 
IČO:66004977

25. ročník mezinárodního Festivalu 
spisovatelů Praha

8 560 000 2 475 000 5229 900 000 900 000

78 783281/2015 Galerie Ferdinanda Baumanna z.s., Štěpánská 
622/36, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
IČO:22863591

5. Festival Performance 150 000 60 000 5222 0 0

Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury v roce 2015

Významný projekt, který umožňuje každoročně pražské veřejnosti setkání a rozhovory se spisovateli, kteří do Prahy na pozvání Festivalu spisovatelů Praha zavítají. Jedná se o 
světově známé spisovatele, včetně nositelů Nobelovy ceny. Pořady festivalu mají živý internetový přenos, který mohou online nebo prostřednictvím webového archivu sledovat 
diváci na celém světě. Každý ročník festivalu má určité téma, pro letošní ročník bylo zvoleno téma "strach" (jako nejstarší lidský pocit). Diskutovat budou spisovatelé z Iráku, 
Afganistanu, Izraele, Maroka, Francie, Ruska, USA. Konání Festivalu spisovatelů Praha přispělo hlavnímu městu Praze mj. k získání titulu UNESCO kreativní město literatury. 
Festival spisovatelů Praha je dlouhodobě hl. m. Prahou podporován, a to jako jedna z nejvýznamnějších kulturních akcí v oblasti literatury, která má řadu doprovodných aktivit. 
Jubilejní 25. ročník se koná v termínu 5. - 11.11.2015.

Cílem tohoto festivalu je propojení zúčastněných umělců a také představení veřejného prostoru pasáže, kde je Galerie Ferdinanda Baumanna. Projekt představí současné umění a 
zároveň poukáže na sociální problémy globalizované společnosti. Hlavním tématem projektu je HLAD. Téma v sobě skrývá mnoho aspektů a pořadatel chce upozornit na jeho 
podoby sociální, ekologické a psychologické. Letos festival propojí umělce metropole Prahy a Stockholmu. Při partnerství hl. m. Prahy v oblasti kultury by bylo možné podpořit 
pouze část projektu, která se koná v Praze a má termín konání 22. - 24.5.2015. Žadatel získal podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2012 – 90.000 Kč, 2013 – 
60.000 Kč, 2014 - 0 Kč. V případě podpory by se u projektu uplatnila 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.** Avšak žadatel v roce 2015 je 
příjemcem grantu na celoroční činnost ve výši 80.000 Kč a v popisu projektu, který posuzovala grantová komise, je Festival Performance zahrnut. Partnerství nelze podle 
závazných zásad grantového řízení přijmout.

Dosavadní podpora projektu v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2012 - 3.000.000,- Kč (partnerství), 2013 - 300.000,- Kč (grant) - 2.000.000,- Kč dar hl. m. Prahy), 2014 - 
300.000,- Kč (partnerství) + 1.000.000,- Kč dar primátora hl. m. Prahy. Projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

výše částek do 2.000.000,- Kč jednomu a témuž subjektu za rok
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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 
79 821772/2015 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

426 800 193 800 5229 0 0

80 848723/2015 UMĚNÍ BEZ BARIÉR, Náplavní 2010/7, 
Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO:68383622

X. ročník mezinárodního festivalu 
MENE TEKEL - festivalu proti 
totalitě, zlu, násilí, pro paměť 
národa (příprava)

3 030 000 450 000 5222 300 000 300 000

Žadatel o partnerství připomene v roce 2015 básníka R. M. Rilka (narozen 4.12.1875 v Praze, zemřel jako občan Československa 30.12.1926 ve Švýcarsku), a to formou odhalení 
připomínky Pocta Rilkovi, vycházející z žulového bloku, na který bude vyryta dvojjazyčně citace závěrů Rilkovy Deváté elegie: Pohleď, vždyť žiji. Z čeho?  Ani dětství ani 
budoucna/mi neubývá... Přemíra bytí/ tryská mi ze srdce. Evropská Nadace R.M.R. žádá o partnerství při realizaci této umělecké připomínky. Jejím autorem je ak. arch. Miroslav 
Vochta, termín odhalení je 10.6.2015  v Praze 7, na Řezáčově náměstí, a to při příležitosti 140 let od narození R.M.Rilka. Žadatel v posledních třech letech  v oblasti KUL 
podporu nezískal. V případě podpory by se u projektu uplatnila 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.** 

Cílem nekomerčního  vícežánrového projektu je podpora lidských práv a připomenutí novodobé historické zkušenosti. Festival zahrnuje dny dialogu o dramatickém úseku 
novodobých dějin – přináší uměleckou reflexi totality, zla a násilí. Hlavním tématem jubilejního X. ročníku festivalu je "Společenský, kulturní a duchovní život mladé generace v 
době nesvobody."  V prostorách Univerzity Karlovy, Městské knihovny, v katedrále sv. Víta, Chrámu Panny Marie Sněžné, v Národním divadle,  v kině Ponrepo, ale i na 
Vrchním soudu či ve vazební věznici  se ve dnech 22.2. - 3.3.2016 uskuteční tematicky zaměřené a dramaturgicky propojené akce - výtvarná soutěž žáků a studentů, výstava, 
rekonstrukce politického procesu, scénická zpracování tématu, filmové projekce, konference, besedy, literární scénický večer a další pořady . Akce budou volně přístupné. 
Garantem festivalu, který se tradičně koná pod záštitou rektora Univerzity Karlovy a světícího pražského biskupa, je Konfederace politických vězňů, odborným garantem je Ústav 
pro studium totalitních režimů. Záštitu nad festivalem pravidelně přijímá i primátor hl. m. Prahy. 

Představitelé uvedených institucí 30.9.2009 podepsali memorandum o spolupráci při pořádání tohoto festivalu. Město festival podporuje od úvodního ročníku formou partnerství - 
podporu v posledních letech dělí na fází přípravy (vždy rok před konáním) a realizace. Přehled příspěvků za poslední 3 roky: 2013 - 500.000 Kč (realizace) + 450.000 Kč 
(příprava VIII. ročníku), 2014 - 500.000 Kč (realizace VIII. ročníku) a 300.000 Kč (příprava IX. ročníku), 2015 - 300.000 Kč ( realizace IX. ročníku). 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 
81 859536/2015 Petrov music, s.r.o., Karasovská 832/5, 

Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO:02944367
Koncert Vadim Petrov a Varhan 
Orchestrovič Bauer "Symfonická 
báseň Pražský hrad"

1 355 000 250 000 5213 0 0

82 873953/2015 Bohemia JazzFest, o.p.s., Pařížská 203/19, 
Josefov, 110 00 Praha 1, IČO:27382354

Bohemia JazzFest 2015 4 240 000 100 000 5221 0 0

83 875351/2015 Spolek výtvarných umělců "MÁNES", 
Spálená 82/4, Nové Město, 110 00 Praha, 
IČO:00269824

Krajina v díle současných členů 
S.V.U. Mánes

87 120 86 000 5222 50 000 50 000

Jedná se o 2. ročník koncertů hudebního skladatele Vadima Petrova. Místo konání Smetanova síň Obecního domu.  Dne 7.12.2015 projekt poprvé představí symfonickou báseň 
Pražský hrad a další skladby pro symfonický orchestr. Dirigentem je Varhan Orchestrovič Bauer (Okamžitý filmový orchestr). Moderátorem je Alfréd Strejček. Partnerem 
koncertu bude ČT a ČRo. Žadatel dosud není evidován mezi příjemci finanční podpory HMP v oblasti KUL. V případě podpory by se u projektu uplatnila 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.** 

10. jubilejní ročník projektu, koncerty se konají na Staroměstském náměstí 13., 14. a 15.7.2015. V případě podpory by se u projektu uplatnila 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.** Avšak projekt je podpořen grantem ve výši 385 tis. Kč a Zásady pro poskytování JEDNOLETÝCH i VÍCELETÝCH účelových dotací - grantů 
hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2015, schválené jako Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 442 ze dne 18. 3. 2014, uvádí: Příjemce grantu hl. m. Prahy nemůže podle 
platných zásad grantového řízení na tentýž grantem podpořený projekt požadovat finanční podporu hl. m. Prahy jinou formou.  Partnerství nelze přijmout.

Projekt s termínem konání 4. - 30.8.2015 v Galerii S.V.U. Mánes Diamant. Kurátorem této výstavy je doc. Jiří T. Kotalík, CSc. Zúčastní se jí malíři, sochaři. sklářští výtvarníci a 
architekti zabývající se krajinnou tvorbou a zahradní architekturou. Jedná se o spolkovou výstavu, která bude předcházet dvěma dalším podzimním výstavám tohoto spolku: "Má 
vlast-Pocta české krajinomalbě " (v Jízdárně Pražského hradu) a "Má vlast" (v Galerii S.V.U. Mánes Diamant). Jmenované dvě výstavy budou zajištěny sponzory. O partnerství 
hl. m. Prahy je požádáno k výstavě "Krajina v díle současných členů S.V.U. Mánes". Soubor podzimních výstav jako celek i jeho jednotlivé části budou mít odpovídající 
propagaci a S.V.U. Mánes jimi i letos pokračuje ve své již desetileté veřejné kulturní činnosti v Praze. 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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Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
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Kč Kč Kč Kč 
84 876226/2015 Film & Sociologie, s.r.o., Praha 2, Pod 

Zvonařkou 10, PSČ 120 00, IČO:27455645
Pod kyvadlem 150 120 50 000 5213 0 0

85 918707/2015 "Divadlo Štěstí", Haškova 132/5, Holešovice, 
170 00 Praha, PSČ 170 00, IČO:22715070

BABIČKA: ŠŤASTNÁ TO 
BOŽENA

420 000 330 000 5222 50 000 0

86 914762/2015 Art Movement, o.s., Osadní 1466/5, 
Holešovice, 170 00 Praha, IČO:22833315

Příprava výstavy "David 
Cronenberg a jeho svět"

2 000 000 1 000 000 5222 0 0

Žadatel spolu s Galerií hl. m. Prahy zahájí v roce 2015 přípravu uvedené rozsáhlé výstavy Davida Cronenberga (kanadského režiséra, herce, scénáristy). V roce 2015 bude 
učiněna podstatná část práce na celé akci. Jedná se o retrospektivní výstavu, která se bude konat v Domě u Kamenného zvonu od 10.2. do 30.6.2016. Žadatel předpokládá 
vysokou návštěvnost výstavy a zájem veřejnosti domácí i zahraniční. V roce 2016 se bude žadatel ucházet o další finanční podporu tohoto projektu, a to na vlastní realizaci 
výstavy. Dosavadní podpora žadatele v oblasti KUL v uplynulých 3 letech: rok 2012 – celkem 250.000 Kč na projekt Civic Minds (partnerství) a katalog k výstavě Jiný vzduch 
(grant), rok 2013 – 150.000 Kč grant na projekt Jiný vzduch - situační dokument o pražské výstavě a životě v Praze surrealistické skupiny (1991 - 2012). Při partnerství získal 
podporu výstavy Tim Burton v Praze v celkové výši 2.900.000 Kč v období 2013-2014. 

Projekt zahrnuje divadelní adaptaci prózy s akcentem jejího duchovního a sociálního obsahu. V inscenaci, která vznikne v období srpen-prosinec 2015, budou vystupovat pouze 
ženy (včetně postavy Boženy Němcové). Ústředním tématem bude vášnivost a nespoutanost autorky v kontrastu ke klidu a rozvaze titulní hrdinky knihy. Projekt reaguje na 
skutečnost, že letos uplyne 160 let od prvního vydání Babičky (byla vydána v Praze). Inscenace vzniká ve spolupráci s Prof. Jaroslavou Janáčkovou, odbornicí na život a dílo B. 
Němcové, a ve spolupráci se Strašnickým divadlem, kde soubor hostuje. Žadatel obdržel v roce 2015 grant na projekt Národ sobě ve výši 45.000,- Kč. Projekt neovlivňuje 
hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. 

Jedná se o akci s termínem konání 28. května 2015, a to v podzemním bunkru na Letné pod kyvadlem. Zahrnuje komentovanou prohlídku podzemních prostor, projekce 
urbanistických návrhů, projekce filmu Pomník lásky a přátelství z roku 1955 o stavbě a odhalení pomníku Stalina. Dále projekci jednoho z filmů nominovaného na Cenu Pavla 
Kouteckého Lovu zdar!, režiséra Jaroslava Kratochvíla. Po besedě afterparty s Ondřejem Štindlem. Cílem akce je otevření a oživení zajímavého a delší dobu uzavřeného místa 
veřejnosti a jeho představení v širších souvislostech. Žadatel získal na jiný svůj projekt (Cena Pavla Kouteckého) v posledních třech letech podporu HMP v oblasti KUL: 2012 - 
100.000 Kč, 2013 - 30.000 Kč, 2014 - 0 Kč a v letošním roce 20.000 Kč. V případě podpory by se u projektu uplatnila 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.** 

V případě podpory by se u projektu uplatnila 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.**  Avšak výbor* doporučil řešit podporu tohoto projektu 
prostřednictvím rozpočtu Galerie hl. m. Prahy a nikoliv při partnerství.
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87 928137/2015 Tanec Praha spolek, Husitská 899/24A, 

Žižkov, 130 00 Praha, IČO:44268211
PONEC - divadlo pro tanec / 15. 
sezona / OPENING

1 005 000 300 000 5222 250 000 250 000

103 1487328/2015 Budějovický Majáles z.s.,  Česká 142/64,  370 
01 České Budějovice 1, IČO:03347371

Díky, že můžem - Korzo Národní! 935 000 935 000 5222 150 000 150 000

Celkem 22 359 040 6 229 800 1 700 000 1 650 000

Připomenutím výročí sedmnáctého listopadu chce žadatel organizačně a obsahově zajistit na Národní třídě tento významný den v podobném duchu jako v loňském roce. I letos 
chce žadatel vytvořit z Národní třídy opravdu živý prostor, na kterém se představí na několika pódiích i celém venkovním prostoru především mladí umělci napříč obory i žánry 
tak, aby se tato oslava studentstva a svobody projevu zcela naplnila v duchu demokratických ideálů. Kulturní program bude probíhat na několika hudebních a divadelních scénách 
(hlavní hudební scéna pravděpodobně na křižovatce ulic Národní a Spálená, vedlejší u kostela sv. Voršily, divadelní pak u Piazzety Národního divadla). Prostor, který běžně 
slouží pouze k provozu, se otevře pouličnímu umění, výstavám a aktivitám neziskových organizací, reflektujících témata svobody a občanské společnosti. Kromě žadatelem 
připraveného programu se Národní třída otevře i dalším subjektům a široké veřejnosti - nechce Národní třídu obsadit, ale otevřít všem. Toho dosáhne otevřenými výzvami a již 
navázanými kontakty z loňského roku. Během celého dne vystoupí odhadem stovka umělců, z toho dvacet hudebních skupin, deset divadelních souborů, tři desítky pouličních 
umělců a na dvě desítky členů neziskových organizací. Většina z nich vystupuje za snížený či symbolický honorář. Žadatel získal na svůj projekt podporu HMP v oblasti KUL v 
posledních 3 letech: 2012 - 0 Kč, 2013 - 0 Kč, 2014 - 1.200.000 Kč (dar). Projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. 

 Festival během čtrnácti dnů nabídne rozmanité kulturní akce zahrnující kmenové inscenace skupin a choreografů VerTeDance, Farma v jeskyni, Spitfire Company, DOT504, 
Lenka Vagnerová, premiéru projektu choreografa Michala Záhory se souborem NANOHACH a koncerty skupin či interpretů úzce spojených s tanečním světem - Lenka Dusilová, 
Jana Vébrová, Kyklop Galaktikos a další. Divadlo PONEC získalo na činnost víceletý grant (v roce  2015 čerpá částku ve výši 5.600.000 Kč). Festival není součástí projektu, na 
který byl grant přidělen. 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.**   

Divadlo PONEC je jedinečným divadelním prostorem, který je otevřen nezávislým projektům skupin i jednotlivců z oblasti tanečního a pohybového umění. Vyniká zajímavou 
aktivní dramaturgií, spoluprací se zahraničními umělci, sledováním aktuálních trendů tanečního umění. Prioritně vytváří profesionální zázemí pro nezávislé soubory a umělce, 
jako koproducent jim poskytuje prostor a technické zázemí pro tvorbu. Podporuje českou původní tvorbu, zároveň ale rozvíjí řadu mezinárodních projektů. Je členem sítě 
European Dancehouse Network. Divadlo PONEC v září vstoupí do své 15. sezóny a k této příležitosti připravuje ve dnech od 15.9. do 30.9.2015 mini-festival představující 
vyprofilované dramaturgické linie. Opening akce se bude konat v den zahájení „Dnů Prahy v Kodani“, kde vystoupí skupina VerTeDance. V Praze naopak vystoupí choreograf z 
Kodaně Edhem Jesenkovič. Bude tak i symbolicky navázáno na první sezónu divadla, která byla otevřena dánskými umělci.      
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