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113 1569290/2015 Divadlo Bez zábradlí s.r.o., Jevany, Spojovací 

293, PSČ 281 66, IČO:25102699
1. divadelní uvedení hry Yasmina 
Reza: Art

1 170 000 950 000 5213  - 0

114 1570969/2015 Porte, Jaselská 348/3, Dejvice, 160 00 Praha, 
IČO:22908331

ANNA NEBOROVÁ & STUDIO 
DECHEM

562 000 250 000 5222 150 000 150 000

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2876 ze dne 24. 11. 2015

výše částek do 2.000.000,- Kč jednomu a témuž subjektu za rok
Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury v roce 2015

Akce konané z přímé iniciativy hlavního města Prahy

Žádost o partnerství k výstavnímu projektu. České sklo jako nosné téma výjimečného výstavního projektu,  který spojuje  malbu s designem. Obrazy malířky Anny Neborové, na 
nichž zachycuje  dnes již klasické vázy a těžítka z lisovaného a hutního skla (které sbírá), doprovází originální nově vzniklá kolekce skleněných objektů známého Studia Dechem. 
Prolínání jednotlivých výtvarných rovin - malby,  sklářství  a designu - je zároveň nadčasovým momentem pro originální české sklo. Neborová kromě obrazů s výmluvným názvem 
Sbírka, vystaví také objekty této sbírky, jež designové studio, oceněné cenou Czech Grand Design, atraktivně nainstaluje zároveň se svou nově vytvořenou kolekcí. Výstava má 
termín konání 16.11.2015 - 30.1.2016  v Galerii Villa Pellé na Praze 6.  Žadatel získal na svoje projekty i činnost podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2013 - 
100.000 Kč, 2014 - 130.000 Kč, 2015 - 430.000 Kč . Při podpoře projektu bude finanční částka poskytnuta v režimu de minimis - limit: dosud nečerpán.

Divadlo Bez zábradlí připravuje na prosinec 2015  premiéru slavné hry Yasminy Rezy ART. Tato francouzská komedie ověnčená mnoha cenami, v níž se zdánlivě banální 
estetický spor zvrhne v nesmírně vtipnou hádku, která  málem ukončí dlouholeté přátelství, se stala hitem v mnoha zemích (v Praze ji např. uvedla Městská divadla pražská  a  
Divadlo na Jezerce). V DBZ by si tři přátele měli zahrát Karel Heřmánek, Zdeněk Žák a Josef Carda, režie se ujme sám principál divadla. Partnerský příspěvek hl. m .Prahy může 
výrazně ovlivnit kvalitu nastudování inscenace – projekt zahrnuje náklady na kompletní nastudování hry (režie, kostýmy, scéna),  související náklady na služby (umělecký výkon, 
zvuk, světlo, technika), náklady na propagaci, administrativu,  nájmy, energie ad. V posledních letech žadatel získal podporu HMP v oblasti KUL  na projekt Slovenské divadlo v 
Praze, a to ve výši:  2013 – 850.000 Kč, 2014 - 900.000 Kč, 2015 - 700.000 Kč. Grant na činnost byl poskytnut v roce 2013 ve výši 1.000.000 Kč. Projekt neovlivňuje 
hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. 

Vysvětlivky:
* 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 1/1
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115 1646151/2015 Z.s. TAP, Na Pankráci 479/13, Nusle, 140 00 

Praha, IČO:26517213
The Tap Tap - Kristl Špán - kulisy a 
technická příprava

1 800 000 250 000 5222 0 0

116 1656382/2015 Český národní fond kultury, a.s., Praha 4, 
Glazunovova 885, PSČ 148 00, 
IČO:60197455

TÝDEN RUSKÉHO FILMU 2 370 000 945 000 5213 400 000 400 000

Z. s. TAP se dlouhodobě zabývá rozvojem dovedností a zájmů osob s fyzickými postiženími. Jedná se o ojedinělý hudební soubor složený ze studentů a absolventů škol pražského 
Jedličkova ústavu. Soubor má za sebou stovky vystoupení na domácí scéně a mnohokrát také reprezentoval ČR a hl. m. Prahu v zahraničí (Madrid, Brusel, Moskva, Londýn, 
Jeruzalém, Miláno, Varšava…). Na rok 2016 připraví projekt Kristl Špán, na který zažádal o grant pro rok 2016. Scénář napsal a režie se ujme známý herec a režisér Jiří Ornest. 
Autorem hudby je Jaroslav Svoboda, umělecký vedoucí kapely Traband a autor mnoha kultovních písní. Scénografem je Jan Matásek, výtvarné řešení bude vycházet z dílny 
mnohaletého spolupracovníka The Tap Tap Jana Augusty. V současné době soubor požádal o finanční částku na technickou přípravu nutnou k uvedení představení - výrobu kulis, 
technické řešení zapojení elektrických vozíků do představení, a to ještě z rozpočtu na rok 2015. Dosavadní podpora HMP žadatele v uplynulých 3 letech: 2012 - nežádali, 2013 - 
nežádali, 2014 - 200.000 Kč (partnerství v oblasti cestovního ruchu), 2015 - 390.000 jednoletý grant na činnost v oblasti KUL. Na období 2016-2019 byl žadateli schválen víceletý 
grant (450.000 Kč, 480.000 Kč, 510.000 Kč a 540.000 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 podmínek odst. 3, písm. b), odst. 5, písm. d), e), f), odst. 7 (ex ante na základě odůvodněných předpokladů) a odst. 8 Nařízení.**  V 
grantovém projektu, který získal grant na rok 2015, je zahrnuto uvedení představení Kristl Špán v závěru roku 2015. Dle podmínek grantového řízení partnerství nelze 
proto přijmout. 

Žádost o partnerství k Týdnu ruského filmu v Praze, který se koná v termínu 25. - 29. 11. 2015. Akce seznámí s filmy vytvořenými za poslední dobu ruskými režiséry, kteří byli 
oceněni doma i na mezinárodních filmových festivalech. Press konference se uskuteční za účasti představitelů Ministerstva kultury RF a Ministerstva kultury ČR, Velvyslanectví 
RF v ČR, společnosti Goskino Rusko a delegace režisérů, herců a produkčních. Paní primátorka byla požádána dopisem Ministerstva kultury Ruské federace o čestný patronát a 
účast. Projekce budou ve dvou sálech Kina Atlas, a to denně 3 projekce v každém sále. Filmy budou s českými titulky. Akci doprovodí diskuse, besedy u kulatého stolu a tvůrčí 
setkání na téma současná situace v kinematografii a trendy rozvoje spolupráce. Na celkových nákladech se podílí 6 subjektů, včetně Ministerstva kultury RF. Žadatel o partnerství 
není evidován v minulých letech mezi příjemci finanční podpory HMP. 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.** Ve smlouvě 
bude uvedena podmínka přijetí partnerství, že žádný z filmů uvedených na  této přehlídce nebude politicky angažován.

Vysvětlivky:
* 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 1/2
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117 1702348/2015 MEDIALOGUE, s.r.o., Hradčanské náměstí 

67/8, 118 00, Praha - Hradčany, 
IČO:27459870

Wintonovy vlaky 2015 481 360 191 360 5213 150 000 150 000

118 1703669/2015 Umění pro děti, o. p. s., Praha 7 - Holešovice, 
Na Maninách 1092/20, PSČ 170 00, 
IČO:24157881

Tajemství Čtyřlístku 741 000 324 000 5221 0 0

119 1710851/2015 Art Direct ,z.s., Londýnská 2397/60, 
Vinohrady, 120 00 Praha, IČO:22686215

Contain[era]                                    
Transfer materializované informace 
v post-internetové éře

802 000 464 000 5222 0 0

V rámci projektu Contain[era] se představí osm mladých umělců z osmi evropských zemí v mobilních galeriích vzniklých z osmi lodních kontejnerů. Projekt odstartoval 
20.8.2015, zahrnuje vernisáže výstav v osmi evropských metropolích,  v Praze se koná na ostrově Štvanice v termínu 20.10. - 10.11.2015. Každá mobilní galerie  zastupuje jednu 
zemi. Multimediální instalace v kontejnerech, tematicky zaměřené na ztvárnění národního kulturního dědictví a přenos informace, putují z jedné země do druhé, a vzájemně tak 
propojují sousední kultury. Závěrem celého projektu je společná pražská výstava osmi národních expozic v kontejnerech a  vznik expozice společně vytvořeného evropského 
kontejneru. Žadatel v uplynulých 3 letech nežádal o finanční podporu 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.**

Obsahem žádosti o partnerství je upravená verze expozice, a to jako piety na počest Sira Nicholase Wintona. Termín expozice: 8. - 31.10.2015, umístění expozice je na 
Václavském náměstí (24 mobilních panelů, které jsou v noci osvětleny). Projekt je určen nejširší veřejnosti. Na dobových fotografiích jsou tváře dětí, jejich cestovní doklady, 
záběry Nicholase Wintona s dětmi při odjezdech vlaků v roce 1939, dále dokumenty o podmínkách v koncentračních táborech a fašistických ideologiích, vedoucích k 
pronásledování, pogromům a Křišťálové noci. Výstava přináší i svědectví o současném životě Wintonových dětí, aj. Žadatel není evidován mezi příjemci finanční podpory HMP v 
oblasti KUL v posledních 3 letech. 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.**

Žádost o partnerství k interaktivní výstavě, která je připravována při příležitosti 600 vydání čísla časopisu Čtyřlístek. Autoři výstavy (mladí designéři z UMPRUM a autor časopisu 
pan Němeček) ji připravují pro veřejnost, školy a školky a hlavní návštěvnost výstavy předpokládají v předvánočním čase.  Čtyřlístek jako fenomén v oblasti komiksu desítky let 
baví generace. Na této výstavě bude umožněno seznámit se s hlavními postavami a také poznat, jak díly vznikají (ruční kresba na papír a pak využití moderních technologií). Cílem 
projektu je zároveň motivovat k vymýšlení vlastních příběhů. Výstava v Galerii umění pro děti GUD, nám. Franze Kafky, Praha 1 se koná od 15.10.2015 do 21.2.2016. Žadatel 
není evidován mezi příjemci finanční podpory HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech. 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.**

Vysvětlivky:
* 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 1/3
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120 1724131/2015  Alena Dlabačová Fotopublikace "Vrtbovská zahrada" 775 000 775 000 5212 0 0

121 1734250/2015 Publicum commodum o.s., Týn 640/2, Staré 
Město, 110 00 Praha, IČO:27039463

"Dvě totality stačily" kulturně 
edukativní akce k výročí 17. 
Listopadu 1939 a 1989

353 000 150 000 5222 150 000 150 000

Celkem 9 054 360 4 299 360 850 000 850 000

Žádost o partnerství k projektu, který se bude konat ve spodní části Václavského náměstí (tzv. podkova) dne 17.11.2015 ve 13.00 - 18.00 hodin. Účelem projektu je připomenutí 
událostí. V programu budou vystoupení hostů a pamětníků propojena s hudbou. Součástí projektu je výstava textů a dobových fotografií. Doprovodným programem je položení 
květin u památníku 17. listopadu na Národní třídě. Žadatel získal v posledních 3 letech v oblasti KUL: 2012 - 800.000 Kč (partnerství), 2013 - 800.000 Kč (partnerství), 2014 - 0 
Kč. Projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Žadatelka podala žádost o partnerství v oblasti kultury na vydání reprezentativní fotopublikace z řady, která má cíl propagovat krásu historických památek Prahy a rozvoj 
turistického ruchu. Kniha bude prezentována v Italském kulturním institutu, hlavnímu městu Praze  bude náležet 500 výtisků pro propagaci a prezentaci. Kniha o Vrtbovské 
zahradě bude obsahovat snímky uznávaného italského fotografa (Rossano Bartolomeo Maniscalchi), její text bude v českém jazyce, dále v italštině, angličtině, francouzštině, 
němčině a ruštině. Náklad knihy 1500 + 500 kusů (celkem 2000 kusů). Spolu producentem, který zajistí finiš knihy - grafická úprava, překlady a tisk, bude filmařská a polygrafická 
firma AGES. Dle předběžného rozpočtu jsou náklady na vydání knihy ve výši 775 000 Kč a o tuto částku je požádáno.  Žadatelka v posledních 3 letech nežádala o finanční 
podporu hl. m. Prahy 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. f) 
Nařízení**, a to za splnění podmínek odst. 3, písm. b) a odst. 9 Nařízení.**   Maximální výše podpory při vydávání literatury nesmí překročit 70 % způsobilých nákladů (tj. u 
tohoto projektu částku 725.000 Kč).

Vysvětlivky:
* 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 1/4
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Následující funkce sešitu nejsou podporovány dřívějšími verzemi aplikace 
Excel. V případě otevření sešitu v dřívější verzi aplikace Excel nebo v případě 
uložení sešitu v dřívějším formátu souborů může dojít ke ztrátě nebo omezení 
uvedených funkcí.

Nevýznamná ztráta věrnosti

Některé buňky nebo styly tohoto sešitu obsahují formátování, které není ve 
vybraném formátu souborů podporováno. Tyto formáty budou převedeny na 
nejbližší odpovídající formát, který je k dispozici.
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