Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 33/46 ze dne 25. 1. 2018
Individuální účelové neinvestiční dotace v oblasti kultury v roce 2018
výše částek přesahující 200.000,- Kč jednomu a témuž subjektu za rok
Poř.
č.

1

Žadatel

České doteky hudby s.r.o.,
Karlovo náměstí 1/23, 128 00
Praha 2, IČ:01546066

Název projektu

MHF České doteky hudby,
19. ročník

Celkové
Požadovaná Rozpočtová Doporučení
náklady
částka
položka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
17 410 000
3 800 000
5213
1 000 000

Rada

1 000 000

ZHMP

1 000 000

Pokračování 19. ročníku mezinárodního hudebního festivalu České doteky hudby, který je ojedinělým pražským festivalem zaměřeným na klasickou hudbu v zimním
období na přelomu roku. Bude tradičně zahájen 16. prosince (2017 ve Španělském sále Pražského hradu) a končit 6. ledna (2018 ve Smetanově síni Obecního domu).
Uvede celkem 13 koncertů, které se budou také konat ve Dvořákově a Sukově síni Rudolfina, v Klementinu, v Kongresovém centru, v Kostele sv. Šimona a Judy, v
Novoměstské radnici. Vedle známých interpretů klasické hudby (PKF – Prague Philharmonia, Epoque Orchestra, Moravská filharmonie Olomouc, Eva Urbanová,
Dismanův dětský rozhlasový soubor, Velký Symfonický orchestr P.I.Čajkovského, Wihanovo kvarteto a další) vystoupí např. Ondřej Gregor Brzobohatý, Václav
Noid Bárta, Marta Jandová, Viktor Preiss, Iva Bittová a další. Cílem festivalu je nabízet klasickou hudbu v oblasti orchestrální, komorní a recitálové tvorby
prostřednictvím adventních, vánočních, novoročních a tříkrálových koncertů. Mediálními partnery bývají ČT a ČRo. Vedle záštity prezidenta republiky, předsedy
Senátu ČR, ministra zahraničních věcí, kardinála Dominika Duky a dalších, je uvedena záštita náměstka Petra Dolínka a radního pro kulturu Jana Wolfa. Žadatel
získal na tento projekt podporu HMP v oblasti KUL v posledních letech: rok 2015 – 2x 1.000.000 Kč (partnerství), rok 2016 - 400.000 Kč (IUD), rok 2017 –
1.500.000 Kč (IUD – lednová část 18. ročníku roku 2017) + 1.500.000 Kč (IUD – prosincová část 19. ročníku roku 2017). Na lednovou část 19. ročníku roku 2018 je
požadována částka 22 % z celkových nákladů projektu. Individuální dotace bude použita na honoráře umělců, marketing a nájmy sálu a služeb. Požadovaná částka
činí cca 22 % způsobilých nákladů. U tohoto projektu se uplatňuje 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 (80 %)
Nařízení.**
9 Martina Kotrčová, Krymská
Vyšehraní 2018
1 990 000
700 000
5212
250 000
250 000
250 000
117/6, 101 00 Praha 10,
„Narozeniny“
IČ:63107392

Vysvětlivka:
* 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
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Poř.
č.

Žadatel

Název projektu

Celkové
Požadovaná Rozpočtová Doporučení
Rada
ZHMP
náklady
částka
položka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
15. ročník festivalu se uskuteční v prostorách NKP Vyšehrad – Letní scéna. Programová nabídka zahrnuje 34 představení pro děti (např. Prodaná nevěsta zpracovaná
pro děti, představení o našich tradicích, Pověst o Horymírovi, speciálně nastudované představení k 100. výročí vzniku Československa) a 20 festivalových bloků s
multižánrovým záběrem, který již tradičně oslovuje diváky všech věkových kategorií a sociálních skupin. Zahrnuje např. divadlo, koncerty, odpolední chvíle s poezií,
přehlídky amatérského divadla, ukázky historických tanců. Festival zároveň přinese průřez předcházejícími 14 ročníky. Vystoupí zde bratři Ebenové, Laco Deczi,
Petr Lipa, Zuzana Šuláková a skupina Fleret, Vladimír Mišík a ETC, Barbora Hrzánová, Tomáš Klus a další. Festival má bezbariérový přístup. Tradičně se těší
vysoké návštěvnosti a oživuje prostory NKP Vyšehrad. V případě podpory bude dotace použita na honoráře umělců, technické zajištění akce a propagaci. O záštitu
HMP nebylo požádáno. Požadovaná částka představuje 35,2 % způsobilých nákladů. Projekt je pravidelně finančně podporován HMP při partnerství: 2015 – 250.000
Kč, 2016 – 250.000 Kč, 2017 – 250.000 Kč. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.
12 NedomYsleno ČR s.r.o., Hrusická Mezi ploty 2018
2510/2, 141 00 Praha 4, IČ:
27390381

5 973 000

1 950 000

5213

1 000 000

1 000 000

1 000 000

26. ročník multižánrového a multigeneračního festivalu divadla a hudby se uskuteční ve dnech 26. – 27. 5. 2018 tradičně v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice.
Na 14 scénách zde vystoupí na 160 účinkujících. Umělecký program je rozdělen do několika programových zón určených různým cílovým skupinám. Nabízí se zde
jak kvalitní hudba pro širokou veřejnost, tak i osobitá alternativní tvorba a dynamická hudba pro mladé diváky. Podobně i divadelní oblast zahrnuje jak zábavná
představení, tak i náročnější inscenace oceňované odbornou kritikou. Projekt je výjimečný tím, že zde účinkují rovněž soubory zdravotně postižených, kteří získávají
jedinečnou možnost prezentovat výsledky svého uměleckého snažení široké veřejnosti. Festival se těší každoročně mimořádné divácké návštěvnosti. V roce 2017
získal prestižní ocenění EFFE Label (EFFE je iniciativa Evropské asociace festivalů podporovaná EU). V případě podpory bude dotace použita na úhradu části
nákladů: pořízení techniky (pódia, energie apod.), náklady spojené se zajištěním technické obsluhy (ozvučení, osvětlení apod.), náklady hrazené dle faktury
Psychiatrické nemocnici Bohnice, náklady spojené se zajištěním ochranky a zdravotní služby, náklady spojené se zajištěním vystoupení hudebních a divadelních
skupin, přidruženého programu pro děti a rodiče apod., náklady za služby „koordinátorů“ projektu zajišťujících realizaci akce. Každoročně je festivalu udělována
záštita HMP, rovněž na 26. ročník bylo o záštitu zažádáno. Požadovaná částka představuje 32,6 % způsobilých nákladů. Projekt je pravidelně finančně podporován
HMP formou partnerství/IUD: 2015 – 500.000 Kč, 2016 – 700.000 Kč, 2017 – 1 000.000 Kč. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje
hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.
13 Společnost Franze Kafky, z.s.,
Cena Franze Kafky 2018.
640 000
300 000
5222
300 000
300 000
300 000
Široká 65/14, 110 00 Praha 1, IČ: Mezinárodní literární cena –
00570745
18. ročník

Vysvětlivka:
* 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
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Poř.
č.

Žadatel

Název projektu

Celkové
Požadovaná Rozpočtová Doporučení
Rada
ZHMP
náklady
částka
položka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
Cenu Franze Kafky uděluje Společnost Franze Kafky a hlavní město Praha autorovi, jehož dílo, výjimečné svou kvalitou, oslovuje čtenáře bez ohledu na jejich
původ, národnost a kulturu, tak jako dílo Franze Kafky. Posláním této pražské literární ceny je zhodnotit tvůrčí přínosy k zachování všelidských duchovních hodnot,
ke středoevropské tradici tolerance a humanismu, k obnově povědomí o významu pluralitní kultury pro charakter společenského prostředí, pro možnost konfrontace
mezi lidmi různých národů, jazyků a náboženských vyznání, a tedy i pro možnost jejich vzájemného porozumění. O laureátovi ceny rozhoduje mezinárodní porota.
Cena se uděluje za celé dílo autora, nikoli tedy např. za jedinou knihu, a alespoň dvě díla autora musí vyjít knižně v českém jazyce. Cenu předává předseda výboru
Společnosti Franze Kafky, primátor hl. m. Prahy a předseda Senátu Parlamentu ČR. Předává se zmenšený bronzový odlitek pomníku F. Kafky. Hl. m. Praha poskytuje
každoročně částku na finanční odměnu laureáta a poskytuje dále bezplatné využití Brožíkova sálu Staroměstské radnice pro udílení této ceny. V případě podpory
bude dotace použita na výplatu odměny laureátovi Ceny Franze Kafky 2018, honoráře, cestovní náklady a produkční náklady. O záštitu HMP nebylo zažádáno.
Dosavadní podpora projektu HMP v oblasti KUL v uplynulých 3 letech: 2015 - 230.000 Kč, 2016 – 250.000 Kč, 2017 – 300.000 Kč (vždy partnerství/IUD).
Požadovaná částka činí cca 47 % způsobilých nákladů. U tohoto projektu se uplatňuje 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
(80 %) Nařízení**.
14 Nadace Hollar, Smetanovo
Realizace projektu Grafika
1 108 000
300 000
5229
300 000
300 000
300 000
nábřeží 995/6, 110 00 Praha 1, IČ: roku 2017 a 23. ročník Ceny
49629573
Vladimíra Boudníka
Grafika roku je každoročně pořádanou celostátní soutěžní výstavou zabývající se soudobou uměleckou grafickou tvorbou v České republice, pořádanou již od roku
1994. Účelem výstavy je představení a zpřístupnění rozmanité grafické umělecké tvorby laické i odborné veřejnosti a upozornění na vývojové tendence v tomto
uměleckém odvětví. Důraz je kladen na spolupráci s uměleckými fakultami vysokých škol po celé České republice a s jejich představiteli. Prostor dostává rodící se
mladá generace a její přímý dialog s již etablovanými umělci. Po převzetí projektu Nadací Hollar je pokračováno v odkazu zesnulé paní dr. Simeony Hoškové,
ředitelky sdružení Inter-Kontakt-Grafik, která projekt od počátku jeho existence pořádala. Nadace byla zřízena v roce 1994 Sdružením českých umělců grafiků Hollar
zejména proto, aby všestranně podporovala, chránila a rozvíjela českou uměleckou grafiku a kresbu jako jeden z nejvýraznějších fenoménů české výtvarné kultury s
dlouholetou tradicí v českém i mezinárodním kontextu, který v nemalé míře ovlivňuje kulturnost a vzdělanost českého národa a jeho zapojení do celoevropských
kulturních tradic. Nadace Hollar připravuje akci již potřetí, tentokrát 24. ročník Grafiky roku a 23. Ceny Vladimíra Boudníka. Samotná výstava se uskuteční v
termínu 14.2. - 11.3.2018 v Clam-Gallasově paláci v Praze. V případě podpory bude dotace použita na: organizaci soutěže, pronájem výstavních prostor, reklamní
kampaň, výrobu katalogu, personální zajištění, propagaci, zajištění osobností z řad české umělecké grafické tvorby pro pořádání workshopů, vzdělávací činnosti,
rozšiřování povědomí o oboru, kurátorské práce a práce předsedů komisí. O záštitu HMP nebylo požádáno. Žadatel získal na své projekty podporu HMP v oblasti
KUL v posledních 3 letech: 2015 - 250.000 Kč (partnerství), 2016 – 250.000 Kč (partnerství), 2017 - 250.000 Kč (IUD – Grafika roku 2016) + 250.000 Kč (IUD –
příprava Grafika roku 2017). Požadovaná částka činí cca 27 % způsobilých nákladů. U tohoto projektu se uplatňuje 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 (80 %) Nařízení.**
27 121 000
7 050 000
2 850 000
2 850 000
2 850 000
Tabulka celkem:

Vysvětlivka:
* 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
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