
Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2492 ze dne 10. 12. 2013

Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury - výše částek do 2.000.000,- Kč jednomu a témuž subjektu za rok

Projekty dle bodu I.2.1.2. Zásad pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a v oblasti cestovního ruchu
 - Akce konané z přímé iniciativy hl. m. Prahy
Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Podpora v 
režimu 

„de 
minimis“ 

*

Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
40 1100986/2013 Milan Steigerwald Romeo a Julie - RockOpera 3 095 000 1 400 000 projekt v 

režimu "de 
minimis"

300 000 300 000

41 1136291/2013 Komorní Činohra, Třeboradická 
1077/16, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, 
IČO:66004675

Česká premiéra hry Chaos, II. 
části dramatické trilogie Miky 
Myllyaha

300 000 200 000  - 0 0

Žádost o partnerství při divadelním hudebně-dramatickém provedení dramatu na motivy W. Shakespeara Romeo a Julie, a to v kompozičním tvaru a provedení jako rockové opery 
s prvky nového cirkusu a fúze rocku s moderní vážnou hudbou. Autoři: Milan Steigerwald a Pavla „Forest“ Forstová, ing. arch. Premiéra v listopadu 2013. Jedná se o projekt v 
rámci nového cyklu rockových oper. Žadatel o partnerství je znám jako pořadatel antického cyklu těchto rockových oper, a to s podporou hl. m. Prahy. Projekt realizuje stabilní 
umělecký a produkční tým, který zapojuje také studenty oddělení rockové opery Mezinárodní konzervatoře Praha. Dílo bude předvedeno a také zachyceno na TV záznam pro 
propagaci. Doporučení výboru**: doporučeno přijetí partnerství k tomuto projektu, který oživuje kulturní nabídkou objekt hl. m. Prahy. Finanční částka bude poskytnuta v režimu 
„de minimis“. Limit v režimu „de minimis“ - žadateli zbývá 159 443,09 €. Dosavadní podpora žadatele byla při partnerství (rok 2011 – 500.000 Kč – na projekt 
"ROCKOPERA" HUDEBNĚ-DIVADELNÍ, ROCKOVÁ A VÝTVARNÁ SCÉNA PRAHA, rok 2012 – 500.000 Kč – na projekt 7 proti Thébám, rocková opera).

Komorní Činohra podala žádost o finanční podporu hl. m. Prahy z důvodu neočekávaných nákladů spojených se změnou  působiště. Zásahem vyšší moci byl soubor nucen opustit 
Malou scénu Divadla pod Palmovkou, které je po letošní povodni uzavřeno, a v důsledku toho souboru přibyly neočekávané náklady. Soubor našel prostor v novém Divadle 
Troníček, Vladislavova 22, Praha 1, kde bude pokračovat v uvádění svého repertoáru. Komorní Činohra je profesionálním divadlem, které ve svém repertoáru nabízí umělecky 
kvalitní inscenace děl současných autorů v českých či světových premiérách. Na měsíc listopad je připravována II. část dramatické trilogie finského autora Mika Myllyaha Chaos. 
Soubor žádá o podporu formou partnerství, aby mohl pokračovat v II. části svého dramaturgického plánu pro tuto sezónu. Dosavadní podpora žadatele: granty na činnost (rok 
2011 – 500.000 Kč, rok 2012 – 270.000 Kč, rok 2013 – 800.000 Kč) a v roce 2011 – dar ve výši 200.000 Kč na inscenaci „Listopad“. Výbor** přijetí partnerství nedoporučil. 
Projekt je lokálního významu, neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Vysvětlivky:
* Celost. registr podpor (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
** Výbor pro kulturu, pam. péči, výst., cestovní ruch a zahr. vztahy MHMP 1



42 1164484/2013 Art Movement, o.s., Osadní 1466/5, 
170 00 Praha 7 - Holešovice, 
IČO:22833315

Příprava výstavy "Tim Burton 
a jeho svět"

1 800 000 900 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

900 000 900 000

Celkem 5 195 000 2 500 000 1 200 000 1 200 000

Příprava uvedené rozsáhlé a unikátní výstavy byla zahájena v roce 2013, vrcholí v závěru tohoto roku a zahrnuje podstatnou část práce na celé akci. Výstava potrvá od konce  
března do srpna 2014 v Domě U Kamenného zvonu. Představí výtvarný projev světově známého filmového tvůrce, který originálním způsobem propojuje nevinný dětský svět s 
odvrácenou stranou lidské existence zmítanou předsudky, vášněmi, depresemi a strachem ze smrti. Výstava bude mít doprovodný program a pořadatel předpokládá její vysokou 
návštěvnost (mladého publika, odborné i laické veřejnosti, včetně turistů) a ohlas výstavy v médiích. Doporučení výboru**: doporučeno přijetí partnerství k tomuto projektu, který 
oživuje kulturní nabídkou objekt a organizaci vlastněné hl. m. Prahou. Finanční částka bude poskytnuta v režimu „de minimis“. Limit v režimu „de minimis“ - žadateli zbývá 
171 944,68 €. Dosavadní podpora žadatele: rok 2011 – 350.000 Kč grant na výstavu Jiný vzduch, 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).

Vysvětlivky:
* Celost. registr podpor (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
** Výbor pro kulturu, pam. péči, výst., cestovní ruch a zahr. vztahy MHMP 2




