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Žádosti 

Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu 
Celkové 
náklady 

Požadovaná 
částka 

Položka 
Výsledek 
bodování 

Návrh 
komise 

RHMP ZHMP 

BA/082 
S-MHMP 
979017/2018 

04085345 - Jatka78 z.ú. 
Profesionalizace vybavení 
velké scény Jatka78 

1 523 320 1 050 000 6329 77 500 000 500 000 500 000 

Jatka78 působí na pražské divadelní scéně od roku 2014. V každém roce odehraje cca 250 divadelních představení a zajistí řadu  dalších doprovodných akcí. Provoz scény probíhá v zásadě 
v průběhu celého roku s technologickou přestávkou v srpnu. Divadlo Jatka78 je působištěm několika pražských divadelních souborů a producentem celé řady hostujících českých i 
zahraničních souborů, doprovodných akcí i vlastních divadelních projektů. V investičním grantu žádá ústav Jatka78 o finance na obnovu vybavení divadla, které nedokáže pořídit z 
prostředků na provoz, ale z pohledu požární bezpečnosti jsou nezbytné, zvažuje pouze využití financí z darů od dlouhodobých i nových partnerů. 2016 - 2.200.000 Kč, 2017 – 4.500.000 Kč, 
2018- 4.500.000 Kč. Výše požadované dotace činí 68,9 % způsobilých nákladů. Žadatel podal i žádost o neinvestiční grant BA/20. GK: Divadlo Jatka 78 využívá prostory k realizaci 
představení na základě výpůjční smlouvy, a tedy na jeho bedrech leží nejen údržba prostor, ale i technického vybavení. S počtem repríz a diváků, které divadlo navštíví, je zřejmé, že 
židle určené k domácímu použití je nutné nahradit profesionálním systémem, který vyhovuje předpisům. Stejně tak baletizol, který je pro produkce v Jatkách 78 klíčovou součástí 
základního technického vybavení. Projekt doporučujeme k podpoře. 

BC/343 
S-MHMP 
966072/2018 

44268211 - Tanec Praha z.ú. Investice pro PONEC 3 770 000 3 096 000 6329 70 450 000 450 000 450 000 

Divadlo Ponec bylo otevřeno v roce 2001, kdy se podařilo dokončit náročnou rekonstrukci celé budovy bývalého kina, později skladu Filmového podniku tak, aby v Praze vznikl první 
taneční dům v ČR. Omezené finanční možnosti umožnily jen základní nákup technologického vybavení, které je po 17 letech činnosti již značně nevyhovující. Zároveň se divadlo potýká se 
zásadními problémy s podlahami a vůbec standardním komfortem pro veřejnost. Díky svému progresivnímu zaměření a mezinárodnímu  přesahu se roku 2015 PONEC stal prvním a 
jediným Tanečním domem v ČR, který byl přijat za plnohodnotného člena prestižní sítě European Dancehouse Network, v níž má nyní možnost sdílet cenné zkušenosti s předními 
evropskými tanečními domy. K tomu však potřebuje vybavení moderními technologiemi Investiční grant bude použit na obnovu a modernizaci zvukové techniky, na akustickou stěnu se 
zapuštěním vzduchotechniky, na obnovu 2. části světelného parku, na úpravu prostor divadelní kavárny včetně jejich úložných prostor, na architektonickou studii dostavby tanečního 
domu, na nový černo-bílý baletizol, na renovace podlah v prostorách pro veřejnost - podlahy ve foyer, Wc a prostorách kavárny. Žadatel je stálým příjemcem grantové podpory HMP. V 
posledních třech letech čerpal následující investiční granty: 2016 – 10 000 Kč, 2017 – 1 000 000 Kč, 2018 – 700 000 Kč. POZOR: Výše požadované dotace činí 82,12 % způsobilých nákladů. 
GK: Žádost je oprávněná a její uspokojení žádoucí. Požadavek by však neměl být řešen v rámci tohoto grantového systému.  Majitelem objektu je město Praha a je svěřen do správy 
městské části Praha 3. Součinnost obou subjektů v této kauze je nadmíru žádoucí. Tanec Praha je dominantním subjektem, kterému se v poslední dekádě výrazně daří 
prostřednictvím svých projektů popularizovat oblast současného tance, mezioborového a nonverbálního divadla. Díky jeho úsilí bylo divadlo Ponec přestavěno z bývalého kina na 
jedinečnou, takto orientovanou scénu. MHMP by měl k Ponci přistupovat v této otázce jako k jiným divadlům v příspěvkovém režimu a zajistit technologický a technický up-date.  

BG/545 
S-MHMP 
977408/2018 

69347425 - „DIVADLO 
BRATŘÍ FORMANŮ” 

Technické zabezpečení a 
dovybavení Lodi Tajemstvi 

971 980 671 980 6322 71 350 000 350 000 350 000 

Divadelní loď Tajemství je unikátním kulturním prostorem se širokou možností využití (divadelní a taneční představení, pohádky pro děti, tančírna, koncerty, lodní kino aj.). V roce 2017 
získala technické osvědčení na další provoz s tím, že Divadlo Bratří Formanů investovalo nemalé vlastní prostředky ke splnění přísných evropských norem lodního registru. Nový 
dramaturgický tým chce poskytnout tvůrčí prostor novým projektům a nabízet divákům plnohodnotný divadelní zážitek, DBF proto žádalo již vloni o investiční podporu, získalo však na 
technické zabezpečení a dovybavení lodi cca třetinu požadované částky, která nezbytné investice pokryje pouze zčásti. Žádost o investiční podporu tedy podávají i letos. Výše požadované 
dotace činí 69,1 % způsobilých nákladů. DBF podává rovněž žádosti BA/1 a 29. GK: Divadlo bratří Formanů funguje již 25 let; z toho 18 let provozuje loď Tajemství. Subjekt v tomto roce 
čerpá investiční grant ve výši 400 000 Kč, který umožnil opravu odpadního systému i čerpadel a také částečné dovybavení zvukové techniky; nyní však loď čeká nezbytná obnova 
světelného a zvukového parku a zatemnění velkého sálu. Podpora je nutná pro udržitelný rozvoj stále inovativního projektu, který se těší stabilní oblibě již u další generace Pražanů. 
Investiční grant na technické zabezpečení a dovybavení Lodi Tajemství doporučujeme podpořit v maximální možné výši. 

Celkem 6 265 300 4 817 980   1 300 000 1 300 000 1 300 000 
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Sumář 

Odbornost Počet doporučených jednoletých projektů Počet nedoporučených jednoletých projektů Počet vyřazených jednoletých projektů Přiznaný grant 2019 

Divadlo 1 0 3 500 000 

Tanec a nonverbální umění, nový 
cirkus 

1 0 1 450 000 

Ostatní = nejednoznačně 
zařaditelné kulturní projekty 

1 0 6 350 000 

Celkem 3 0 12 1 300 000 

 
 
 

Součet za položky 

Položka Přiznaný grant 2019 

6322 350 000 

6329 950 000 

 

 
 


