
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 2008 

ze dne  21.12.2010 

 

k návrhu na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času v roce 
2010 

 
Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
poskytnutí finančních prostředků z běžných výdajů kap. 0619 - OKP MHMP, § 3392 - 
záležitosti kultury - partnerství - formou darů nepřevyšujících částku 2.000.000,- Kč na 
rok 2010 žadatelům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení v celkové výši 
3.740 tis. Kč 

I I .   u k l á d á  
1.  

1.  vypracovat darovací smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení 
MHMP - OKP MHMP 

Kontrolní termín: 22.12.2010 

2.  
1.  podepsat darovací smlouvy dle bodu II.1.1. tohoto usnesení 
radnímu Kauckému 

Kontrolní termín: 31.12.2010 



I I I .   d o p o r u č u j e  
pokračovat i v dalších letech ve finanční podpoře projektu Projection mapping 
Staroměstského orloje, který realizuje společnost Tomato Production, spol. s r. o., se 
sídlem Hradešínská 1542/6, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, IČ: 24717525, a umožnit tak 
rozšíření projekce o nové vizuální prvky 

 

 
 

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 
primátor hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Ing. Karel Březina 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Kaucký  
Tisk: R-3131  
Provede: MHMP - OKP MHMP, radní Kaucký  
Na vědomí:
  

 odborům MHMP  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č.  2008 ze dne 21. 12. 2010

Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové nákl. 
projektu

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
377 713228/2010 Pionýr - Pražská organizace, 

Senovážné náměstí 977/24, 116 47 
Praha 1, IČ:00536849

PRO-ROCK - soutěž mladých rockových 
kapel do 26 let. 11 ročník

198 500 40 000 40 000 40 000

379 709174/2010 ŽIVOT 90, ul. Karolíny Světlé 18, 
110 00 Praha 1, IČ:00571709

DEN SENIORŮ 281 000 171 000 0 0

381 824608/2010 Bijasek, s.r.o, Revoluční 655/1, 110 
00 Praha 1, IČ:25705172

Charitativní den Praha - Moskva 
(20.11.2010)

800 000 300 000 0 0

382 839744/2010 ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-
ART, o. p. s., Fügnerova 653, 506 
01 Jičín, IČ: 27506827

České doteky hudby - 12. ročník - žádost o 
dofinancování projektu

6 151 000 1 100 000 500 000 500 000

383 836936/2010 Renée Nachtigallová Kouzelná flétna pražským seniorům 1 267 500 1 067 500 500 000 500 000

386 909414/2010 Tomato Production spol. s r.o., 
Hradešínská 1542/6, 101 00 Praha 
10 - Vinohrady, IČ:24717525

Projection mapping Staroměstského orloje 
2011 - příprava

1 721 126 1 721 126 ** 1 250 000

10 419 126 4 399 626 1 040 000 2 290 000

Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času - výše částek do 2.000.000,- Kč
 - projekty neovlivňující soutěž mezi členskými státy EU

*Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP
** Žádost se projednává po ukončení činnosti výboru v daném volebním období
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Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2008 ze dne 21. 12. 2010

Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové nákl. 
projektu

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
231 291051/2010 MGA GREIF s. r. o., Na Rozhledu 

868/10, 147 00 Praha 4 - Braník, 
IČ:27434141

KLUZIŠTĚ 2010 - žádost o navýšení 
poskytnuté finanční částky

3 716 000 2 500 000 ** 700 000

378 712020/2010 ARBOR VITAE SOCIETAS s.r.o., 
Nezabudická 104, 252 30 Řevnice, 
IČ:26715350 

Decadence Now ! Za hranicí krajnosti - 
doprovodné programy k výstavě

298 000 223 500 150 000 150 000

380 796557/2010 Luka Praha, Újezd 402/33V 118 00 
Praha 1 - Malá Strana, IČ:22815465

2. ročník festivalu "Praha - Sen letní noci" - 
příprava

12 955 000 500 000 500 000 500 000

384 843894/2010 Občanské sdružení rodičů, studentů 
a přátel Konzervatoře Jaroslava 
Ježka, Roškotova 4/1692,  140 00 
Praha 4 - Braník, IČ:65996496

Přijímací zkoušky Berklee college of music 100 000 100 000 100 000 100 000

17 069 000 3 323 500 750 000 1 450 000

Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času - výše částek do 2.000.000,- Kč
 - projekty s podporou v režimu "de minimis"

*Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP
** Žádost se projednává po ukončení činnosti výboru v daném volebním období 2/1



 

Důvodová zpráva 

 

 Radě hlavního města Prahy se předkládá na základě usnesení Rady HMP č. 531 ze dne 

28.4.2009 návrh na poskytnutí finančních prostředků žadatelům uvedeným v příloze č. 1 

tohoto usnesení v celkové částce 2.290 tis. Kč, a to v jednotlivých případech nepřevyšujících 

částku 2.000.000,- Kč na rok 2010 v rámci Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury 

a volného času. V tomto návrhu usnesení je v příloze č. 1 doporučena finanční podpora 

projektům, které nemohou ovlivnit hospodářskou soutěž mezi členskými státy EU, jsou 

především lokálního charakteru a je vyloučeno ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU. 

V příloze č. 2 tohoto návrhu usnesení je projektům doporučena finanční podpora v režimu „de 

minimis“ v celkové částce 1.450 tis. Kč, a to rovněž v jednotlivých případech nepřevyšujících 

částku 2.000.000,- Kč na rok 2010 v rámci Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury 

a volného času. Obdarovaní při podpisu darovacích smluv podepisují zároveň Čestné 

prohlášení, že jimi pořádaná akce bude po započtení veškerých příjmů nezisková. 

 

Finanční prostředky se navrhuje poskytnout z běžných výdajů kap. 0619 – OKP 

MHMP, § 3392 – záležitosti kultury – partnerství. Finanční prostředky v celkové výši 3.740 

tis. Kč budou poskytnuty formou darovací smlouvy, jejíž vzor byl schválen výše uvedeným 

usnesením Rady HMP. Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP doporučil částky projektům na 

zasedání dne 13.10.2010, s výjimkou projektů s poř. č. 231 a 386, o jejichž podpoře se 

rozhoduje po ukončení činnosti výboru v daném volebním období. Anotace k jednotlivým 

projektům jsou uvedeny podle pořadových čísel projektů v Příloze č. 1 k této důvodové 

zprávě. 



Poř. č. Název projektu

231 KLUZIŠTĚ 2010 - žádost o navýšení finanční částky

377 PRO-ROCK - soutěž mladých rockových kapel do 26 let. 11 ročník

378 Decadence Now ! Za hranicí krajnosti - doprovodné programy k výstavě

379 DEN SENIORŮ

380 2. ročník festivalu "Praha - Sen letní noci" - příprava
V roce 2010 se poprvé konal na pontonu na Vltavě u Karlova mostu festival "Praha - Sen letní noci". Byl podpořen částkou HMP částkou 500 tis. Kč.  Na červenec 2011 
se připravuje jeho 2. ročník a je podána žádost o finanční podporu v celkové výši 4 500 tis. Kč. Z toho je požádáno ještě v letošním roce z rozpočtu na rok 2010 o částku 
500 tis. Kč na náklady přípravného výboru v období září-prosinec 2010. Akce byla v roce 2010 úspěšná, setkala se s velkým zájmem diváků a obohatila letní kulturní 
život. Festival bude i v příštích letech nabízet vždy vystoupení světových hvězd world & ethno hudby společně s českým hostem. Finanční prostředky budou poskytnuty v 
režimu "de minimis".

Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Tradiční akce pořádaná od počátku 90. let. Je určena především pro seniory. Součástí je i Seniorská míle. Projekt nabízí odborné přednášky, diskusi s politiky, kulturní 
program a vystavovatelskou část (sortiment pro seniory). Akce se konala 9.10.2010 jak v přízemí a suterénu Žofína, tak v části Střeleckého ostrova. Projekt je otevřen i pro 
mimopražské návštěvníky a patří ke stěžejním v seniorském kalendáři. Městská část Praha 1 přidělila 50 tis. Kč. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

Soutěžní přehlídka autorské a interpretační tvorby mladých hudebních skupin, orientovaných na rock a příbuzné žánry. Soutěž je určena pro věkové kategorie 13-20 let a 
21-26 let. Vyvrcholením celostátní soutěže je finálové odpoledne. Soutěž je celoroční a finále se koná 13.11.2010. Žádost o partnerství se týká pořádání finálového 
odpoledne v Praze. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

Výstavní a nakladatelský mezinárodní projekt, který pracuje koncepčně s pojmem dekadence v současném umění.  Dekadence je v současné době aktuální téma, je patrný 
zvýšený zájem o dekadenci ze strany odborné i laické veřejnosti. Projekt je termínován od 29.9.2010. Jeho doprovodný program zahrnuje vernisáž výstavy s hudebním 
vystoupením (Galerie Rudolfinum), křest knihy, která se skládá ze šesti kapitol mapujících jednotlivé fázety tématu : 1. Dekadence a současné umění, 2. Krajnost sebe: 
Šílenství, 3. Krajnost těla: Sex, 4. Krajnost krásy: Pop, 5. Krajnost mysli: Temné vize, 6. Krajnost života: Smrt. Kniha představí jak tvorbu renomovaných autorů, tak méně 
známých umělců. Autorem konceptu i textů je Otto M. Urban. Uskuteční se dále literární večery a hudební vystoupení (koncert Agon Orchestra, koncert DekadentFabrik). 
Finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".

Projekt KLUZIŠTĚ každoročně umožňuje tradiční vánoční bruslení v centru Prahy – na Ovocném trhu. Bruslení je velmi populární, je zdarma, poplatek se vybírá pouze za 
půjčení bruslí. Hlavní město Praha již poskytlo v letošním roce částku 300 tis. Kč, která však nepostačuje. Proto je navrhováno její navýšení o 700 tis. Kč, t. j. na úroveň 
loňského příspěvku. Finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".
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Poř. č. Název projektu

381 Charitativní den Praha - Moskva (20.11.2010)

382 České doteky hudby - 12. ročník - žádost o dofinancování projektu

383 Kouzelná flétna pražským seniorům

384 Přijímací zkoušky Berklee college of music

V roce 2007 začala tradice, kdy s podporou hl.. m. Prahy je nabízen pražským seniorům před vánocemi zdarma cyklus deseti představení, a to na Bertramce. Tyto akce 
měly velký ohlas a senioři se již informují, zda se představení budou konat i v letošním roce. Letošní cyklus obsahuje opět 10 představení a celý bude v předvánočním čase 
(12. - 23.12.2010) věnován především starším Pražanů, a to zdarma. Projekt zajišťuje Originální hudební divadlo Praha, které uvede v rámci nadcházejícího 
mozartovského výročí Kouzelnou flétnu v komorní úpravě Václava Vincence Maška ( 1755 - 1831, skladatel, pedagog, klavírista a varhaník, byl známou pražskou 
hudební osobností) pro smyčcový kvartet. Scénické ztvárnění Kouzelné flétny na základě této úpravy bude světovou premiérou. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Hlavní město Praha přijalo partnerství k 12. ročníku tohoto  festivalu, který se koná v prosinci 2010 a který prezentuje klasickou i soudobou hudbu v historickém kontextu. 
Poskytlo v rámci partnerství částku ve výši 900 tis. Kč. Festivalu byly poskytnuty také plochy JC Decaux na období 17.-27.12.2010. Pořadatel festivalu  České doteky 
hudby podal žádost o dofinancování projektu . Její zdůvodnění se opírá o propad financování ze strany MK ČR a soukromé sféry formou smluv o reklamě a propagaci o 
65 % objemu, o navýšení pronájmů o 40 % (festival probíhá za nájemních podmínek v plné výši a výhradně v prostorách patřících hlavnímu městu Praze).  Pořadatel by 
rád udržel projekt ve 100% objemu koncertů a kvalitě, dále pak i rozsah prezentace hl. m. Prahy a Městské části Praha 1, která je také spolupořadatelem. Festival se stává 
právě členem Asociace hudebních festivalů ČR, která sdružuje nejvýznamnější české hudební festivaly. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Žadatel o partnerství hl. m. Prahy byl osloven manažery slavné americké hudební školy Berklee College of Music v souvislosti s realizací jejích přijímacích zkoušek pro 
zájemce o studium z Evropy. Jedná se o výjimečnou nabídku. Tyto zkoušky dosud probíhaly v ostatních velkých evropských metropolích. Je to poprvé, kdy přijímací 
zkoušky na tuto prestižní bostonskou hudební školu proběhnou v Praze. Z řady pražských konzervatoří byla vybrána Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. 
Má odpovědnost, aby takto významná událost byla mimo jiné zviditelněna a aby  tato "vstupní akce" proběhla na nejvyšší možné úrovni. Přijímací zkoušky mohou 
zviditelnit jak konzervatoř, tak jejího zřizovatele - hl. m. Prahu. Je požádáno o příspěvek v rámci partnerství na mediální a materiální podporu této akce, která má 
termín29.11.-4.12.2010. Finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".

Obsahem projektu je propagace Prahy, ČR, jejích vrcholných politiků, umělců, sportovců a mladých sportovních nadějí. Cílem akce je finanční pomoc dětem mentálně i 
fyzicky postiženým, které se budou přímo účastnit této charitativní akce. Na jaře 2011 bude žadatel o podporu tohoto projektu organizátorem stejné akce na území Prahy. 
V Moskvě proběhne na stadionu Sokolniky charitativní hokejové utkání a v jeho závěru budou předány finanční dary postiženým dětem, následovat bude společný koncert 
českých a ruských umělců. Projekt má 30 účastníků z Prahy. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
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Poř. č. Název projektu

386 Projection mapping Staroměstského orloje

V roce 2010 se předpokládá ještě realizace 2 vizuálních projekcí. Záměrem žadatele je pořádat projekce i po celý rok 2011 s tím, že každoročně by projekce byla 
rozšiřována o nové vizuální prvky. Poskytnutím navrhované finanční částky na rok 2010 nebude převýšena částka 2 mil. Kč na rok 2010 u tohoto žadatele o partnerství. 
Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Rada hl.m.Prahy rozhodla usnesením č. 1667 ze dne 14.9.2010 o poskytnutí finančních prostředků ve výši 700 000,- Kč formou daru při partnerství hl. města Prahy na 
projekt 600 LET PRAŽSKÉHO ORLOJE. Na počest významného jubilea se 9.10.2010 uskutečnila speciální vizuální projekce (video mapping) přímo na jižní stranu 
budovy Staroměstské radnice, kde je orloj umístěn. Jednotlivé části projekce přiblížily divákům významné kapitoly z našich dějin a faktografii této památky. Počítačová 
animace představila stavbu orloje (díky optické hře mohli návštěvníci nahlédnout i do útrob stroje), připomněla mezníky našich dějin - od husitských válek, přes popravu 
českých pánů až po poškození orloje při osvobozování Prahy. Vizuální projekce, na kterou byl přístup volný, se konala každou půlhodinu a setkala se s mimořádným 
ohlasem diváků i médií. Proto by pořadatelé chtěli na obrovský úspěch úvodní akce navázat a uvádět vizuální pořady s názvem Projection mapping Staroměstského orloje 
pravidelně jednou měsíčně. 
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