
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 Kč

64 518519/2014 Blahoslav Lukavec Betlémské zvonění v 
Betlémské kapli

979 000 95 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

95 000 95 000

Součet za položku 5212 979 000 95 000 95 000 95 000

61 405590/2014 DOX PRAGUE, a.s., Poupětova 
793/1, 170 00 Praha 7 - Holešovice, 
IČO:27177718

Výstava THIS PLACE 6 500 000 1 900 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

1 900 000 1 900 000

Součet za položku 5213 6 500 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1506 ze dne 24. 6. 2014

Položka dle právní subjektivity 5212

Projekt konaný v podzemních prostorách Betlémské kaple má termín 29.11.2014 - 4.1.2015. Jedná se o již 35. vánoční výstavu ukazující kouzlo klasických českých lidových 
Vánoc. Každoročně se jí zúčastňuje kolem 250 vystavovatelů, a to dětí z MŠ, různých výtvarných kolektivů, rodin a tvůrců, kteří obdrželi titul Nositel lidových tradic. Každým 
rokem se daří vystavit betlémy a každý den na výstavě předvádí své umění některý z lidových tvůrců.  Každým rokem má výstava téma. Letošní výstava je zaměřena na zvony a 
vše, co s nimi souvisí (včetně ukázky lití velkého zvonu). Dosavadní podpora žadatele v posledních 3 letech v oblasti KUL: 2011 - 90.000 Kč, 2012 - o podporu nežádal, 2013 - 0 
Kč.  Limit "de minimis" - žadatel dosud nečerpal.

Položka dle právní subjektivity 5213

Žádost o partnerství k výstavě, která bude mít vernisáž 18.9.2014 a potrvá do 2.2.2015. Bude mít v Centru současného umění DOX celosvětovou premiéru a v následujících 3 
letech bude prezentována ve světě. Výstava představí prostřednictvím děl dvanácti předních světových fotografů Izrael (včetně českého fotografa Josefa Koudelky). Výstavu 
doprovodí řada programů (diskuse s autory, filmové projekce, workshopy, programy pro ZŠ a SŠ). Dosavadní podpora žadatele v posledních 3 letech v oblasti KUL: 2012 – 
5.200.000 Kč, 2013 – 6.651.000 Kč, 2014 - 7.060.000 Kč (žadatel obdržel čtyřletý grant na léta 2014-2017 - 7 mil. Kč/rok). Limit "de minimis" - žadateli zbývá 192 080,78 €.

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 1/1
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68 714644/2014 ZAHRADA, o.p.s., Ctiradova 6, 140 
00 Praha 4, IČO:28162919

Praga Caput Cultura - 
Konference o městotvorném 
významu kultury

580 000 400 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

200 000 200 000

70 738653/2014 BUBEC, o.p.s., Radouňova 366/1, 
Řeporyje, 155 00 Praha 5, 
IČO:70824185

Ocelové skulptury v botanické 
zahradě - Výstava soch 
Čestmíra Sušky a Lukáše Raise

1 002 850 350 000 Podpora v 
režimu "de 
minimis" *

300 000 300 000

Součet za položku 5221 1 582 850 750 000 500 000 500 000

Položka dle právní subjektivity 5221

Třídenní konference o významu kultury pro rozvoj města  je určená pracovníkům městské samosprávy, autorům městských strategií, uměleckým manažerům a producentům, 
organizátorům i realizátorům lokálního kulturního života, studentům i širší odborné veřejnosti. Má artikulovat a medializovat skutečný význam kultury pro rozvoj Prahy, 
formulovat koncepční pohled na pražskou kulturu, otevřít diskusi o formách a nástrojích správy pražské kultury a přispět ke konstruktivnímu dialogu a životaschopné spolupráci 
současných kulturních aktérů. Projekt zdůrazňuje, že chce-li Praha být skutečnou a živou kulturní metropolí, musí si uvědomit potenciál kultury, formulovat vizi a nalézt řešení, 
která povedou k naplňování stanovených cílů. O vystoupení na konferenci byli požádání odborníci z mnoha zemí – např. Rakouska, Velké Británie, Polska, Nizozemska či 
Slovenska  - podporu konferenci vyjádřil Institut plánování a rozvoje HMP, který se má také částkou 80 000 Kč podílet na financování projektu. Dosavadní podpora žadatele v 
posledních 3 letech v oblasti KUL: 2012 - 100.000 Kč, 2013 - 500.000 Kč, 2014 - 1.490.000 Kč. 
Limit "de minimis"-žadateli zbývá 197 969,96 €. 

Výstava devatenácti kovových objektů ve venkovních expozicích Botanické zahrady hl. m. Prahy v termínu 12.6.-16.11.2014. Projekt propojuje prostor zahrady s uměleckým 
světem.  Byla vybrána díla, k jejichž vytvoření inspirovala umělce příroda. Venkovní expozice botanické zahrady jsou stále více vyhledávány a  kromě botanicky vzácných druhů 
umožňují relaxaci a odpočinek pro návštěvníky všech věkových kategorií. Výstava na ně opět upozorní a pomůže získat další zájemce o jejich návštěvu, zejména zvýšit 
návštěvnost v období letních prázdnin. Žadatel se úspěšně uchází o podporu svých projektů řadu let, v posledních letech získal v oblasti KUL celkové částky: 2011 - 750.000 Kč, 
2012 - 580.000 Kč, 2013 - 270.000 Kč a v roce 2014 na projekt Sochařské studio Bubec částku 600.000 Kč.  Limit "de minimis" - žadateli zbývá 179 699,55 €.

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 1/2
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67 619742/2014 INICIATIVA FÓR_UM, o. s., 
Gorazdova 335/14, 120 00 Praha 2 - 
Nové Město, IČO:22714324

SAMETOVÉ POSVÍCENÍ 1 425 500 717 750  - 500 000 500 000

69 729802/2014 Publicum commodum o.s., Týn 640/2, 
110 00 Praha 1 - Staré Město, 
IČO:27039463

Kulturně-edukativní soubor 
programů k významu II. a III. 
odboje pro současnost 
"Zachovejme demokracii"

1 140 000 600 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

0 0

Položka dle právní subjektivity 5222

Třetí ročník satirického karnevalového průvodu občanských iniciativ a spolků při příležitosti státního svátku dne 17.11.2014. Projekt si klade za cíl kultivaci vyjadřování 
kritických občanských postojů na veřejnosti s využitím satirických divadelních prvků. V rámci příprav karnevalového průvodu dochází k propojení občanských sdružení, umělců, 
odborníků a široké veřejnosti. Celý průvod masek je oslavou vzniku občanské společnosti, bude směřovat z Kampy přes Karlův most, Smetanovo nábřeží před Národní divadlo. 
Doba průvodu by měla být kolem 2 hodin. Žadatel nezískal na svůj projekt podporu HMP v oblasti KUL v posledních třech letech. Projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a 
obchod mezi členskými státy EU.

Dlouhodobý projekt, který má v žádosti uveden termín konání červenec - listopad 2014. Navazuje na projekty uskutečněné žadatelem v minulých letech. Zahrnuje 5 hlavních akcí 
k historickým událostem a výročím a řadu akcí průběžných. Cílem je podchytit a ovlivnit nenásilnou formou kulturně-historického sdělení uvědomění si nebezpečnosti totalitních 
postupů a cílů některých společenských skupin, aktivizujících se v parlamentní demokracii. Dosavadní podpora žadatele v uplynulých 3 letech v oblasti KUL: 2011 - 1.000.000 
Kč, 2012 - 800.000 Kč, 2013 - 800.000 Kč. Limit "de minimis" - žadateli zbývá 130 908,09 €.

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 1/3
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71 758059/2014 UMĚNÍ BEZ BARIÉR, spolek, 

Náplavní 2013/1, Nové Město, 120 00 
Praha, IČO:68383622

IX. ročník mezinárodního 
festivalu MENE TEKEL - 
festivalu proti totalitě, zlu, 
násilí, pro paměť národa (první 
část - badatelská, 
dramaturgická, scenáristická, 
organizační a technická 
příprava festivalu v roce 2014)

3 030 000 450 000  - 300 000 300 000

74 Činoherák Ústí, spolek, Národní 
60/28, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
IČO:02816091

Činoherák Ústí na jevišti 
Divadla Komedie v Praze

2 589 000 2 000 000  - 2 000 000 2 000 000

Součet za položku 5222 8 184 500 3 767 750 2 800 000 2 800 000

PARTNERSTVÍ CELKEM 17 246 350 6 512 750 5 295 000 5 295 000

Subjekt Činoherák Ústí, spolek, vznikl ze zaniklého Činoherního studia Ústí nad Labem, které svou činnost ukončilo z důvodu nezískání dotace na provoz. Zaniklo tak uskupení, 
které více než 40 let udržovalo tradici Činoherního studia v Ústí nad Labem. Během těchto let budovaly slavné jméno Činoherního studia osobnosti jako Ivan Rajmont, Leoš 
Suchařípa, Karel Steigerwald, Jiří Schmitzer, Jiří Bartoška a Karel Roden. Nové uskupení chce pokračovat v této slavné historii. Spolek Činoherák Ústí však v současné době 
nemá k dispozici prostory pro svou činnost a hledá možnosti k účinkování mimo město Ústí nad Labem. Dobré vztahy s Divadlem Komedie za původního i nového provozovatele 
dovedly společnost k myšlence hostování v hlavním městě Praze. Projekt tak nabízí uvedení her uznávaného souboru a udržení jeho prozatímního repertoáru po dobu hledání 
nového domovského působiště. Žadatel v minulosti nežádal o podporu HMP v oblasti KUL. Projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Již tradiční nekomerční vícežánrový a mezioborový projekt, který je každoročně podporován při partnerství mj. na základě Memoranda o spolupráci, které bylo uzavřeno dne 
30.9.2009. Hlavní téma tohoto ročníku festivalu je „Rodina v době nesvobody“. Pravidelně je podporována odděleně příprava projektu a pak vždy v roce následujícím realizace 
příslušného ročníku festivalu. V oblasti KUL to bylo: 2011 - 550.000 Kč (realizace) + 300.000 Kč (příprava), 2012 - 650.000 Kč (realizace) + 450.000 Kč (příprava), 2013 - 
500.000 Kč (realizace) + 450.000 Kč (příprava VIII. ročníku), 2014 - 500.000 Kč (realizace VIII. ročníku). Na akci konanou v roce 2015 je požádáno o celkovou částku 950 000 
Kč, z toho na přípravu z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014 o částku 450.000 Kč.  Projekt 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 1/4




