
Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 613 ze dne 23. 4. 2013

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
14 1562599/2012 UMĚNÍ BEZ BARIÉR, Náplavní 

2013/1, 120 00 Praha 2 - Nové Město, 
IČO:68383622

VII. ročník mezinárodního 
festivalu MENE TEKEL - 
festivalu proti totalitě, zlu, 
násilí, pro paměť národa (druhá 
část - realizace VII. ročníku 
festivalu v roce 2013)

3 030 000 500 000  - 500 000 500 000

16 1160740/2012 LOUKA LU s.r.o., Újezd 402/33, 118 
00 Praha 1 - Malá Strana, 
IČO:27866661

Sen letní noci 2013 6 800 000 6 165 000 projekt s 
podporou 
v režimu 

"de 
minimis"

0 0

ročníku formou partnerství – na přípravu VII. ročníku již bylo v roce 2012 přiděleno 450 000 Kč. Žadatel obdržel tyto celkové částky v uplynulých letech: 2010 – 700 tis. Kč, 
2011 – 850 tis. Kč a v 2012 – 1 100 tis. Kč. Doporučení výboru**: doporučeno přijetí partnerství k tomuto projektu, který má celospolečenský význam. Projekt je určen českým 
účastníkům, neovlivňuje  hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Cílem projektu, který ve svém názvu odkazuje na biblická slova o sečtení hříchů, je podpora lidských práv a připomenutí novodobé historické zkušenosti. Festival představuje 
několik dní dialogu o dramatickém úseku novodobých dějin – přináší uměleckou reflexi totality, zla a násilí; hlavním tématem sedmého ročníku festivalu je "Umění v nesvobodě". 
V prostorách Univerzity Karlovy, Městské knihovny, Senátu, v chrámu sv. Víta, v divadlech, kinech i na dalších místech se ve dnech 25.2.- 8.3.2013 uskuteční přes 30 tematicky 
zaměřených a dramaturgicky propojených akcí - výstavy, představení, koncerty, filmové projekce, odborná kolokvia, besedy a další pořady. Součástí festivalu bude i dětská 
výtvarná soutěž. Všechny akce budou volně přístupné. Garantem festivalu, který se koná pod záštitou rektora Univerzity Karlovy a světícího pražského biskupa, je Konfederace 
politických vězňů, odborným garantem je Ústav pro studium totalitních režimů. Záštitu nad festivalem pravidelně přejímá i primátor hl. m. Prahy. Představitelé uvedených institucí 
30.9.2009 podepsali memorandum o spolupráci při pořádání tohoto festivalu.  Město festival podporuje od úvodního ročníku formou partnerství – na přípravu VII. ročníku již bylo 

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 2/1



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu
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Kč Kč Kč Kč

17 1167484/2012 Publicum commodum o.s., Týn 640/2, 
110 00 Praha 1 - Staré Město, 
IČO:27039463

III. odboj - Komunistická 
totalita - nejhrůznější období v 
dějinách českého národa

1 400 000 950 000 projekt s 
podporou 
v režimu 

"de 
minimis"

800 000 800 000

19 1170436/2012 IUVENTA, občanské sdružení 
umělecky nadaných dětí a mládeže, 
Uruguayská 437/4, 120 00 Praha 2 - 
Vinohrady, IČO:69342695

Hudební procházky 8. 
ročník_cyklus koncertů v 
Trojském zámku, Botanické 
zahradě a ZOO

886 000 606 000  - 300 000 300 000

Celkem 12 116 000 8 221 000 1 600 000 1 600 000

Projekt vznikl na základě spolupráce vedení trojské Botanické zahrady a Trojského zámku s představiteli hudebního sdružení IUVENTA. Je realizován již osmým rokem, obsahuje 
cca 20 koncertů a opět se uskuteční v průběhu měsíce května – září, kdy hudbou v neděli ožívají od 13.00 hod. prostory u Gočárových domů v ZOO, v 15.00 hod. prostory na 
nádvoří zámku a v 17.00 hod. venkovní výstavní expozice Botanické zahrady. Navazují na tradici promenádních koncertů – s kvalitní dramaturgií a mladými začínajícími i 
renomovanými umělci. Oproti prvním ročníkům byl úspěšný projekt inovován rozšířením o koncerty směrované především k dětem, pro které je určeno i povídání o hudbě a o 
účinkujících hudebních nástrojích. Projekt má několikaletou podporu hl. m. Prahy: v letech 2010, 2011 a 2012 ve výši 300 000 Kč, 200 000 Kč a 280 000 Kč. Doporučení 
výboru**: doporučeno přijetí partnerství - projekt oživuje kulturní nabídkou objekty a organizace vlastněné hl. m. Prahou.  Projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi 
členskými státy EU.

Unikátní projekt, který chce představit interprety z několika zemí a prezentovat tak kulturu českou, zemí visegrádské skupiny i mezinárodní hudební scény pomoci hudby a 
fotografií. Místem konání je ponton na řece Vltavě - mezi Karlovým mostem a Mostem Legií v blízkosti Střeleckého ostrova. Termín: 5. - 7.9.2013. Dosavadní podpora byla: v 
roce 2010 - 1.000.000 Kč, v roce 20011 - 2.000.000 Kč a v roce 2012 - 1.500.000 Kč. Grantová komise navrhla projednat možnost podpory tohoto projektu při partnerství, a to 
vzhledem ke způsobu jeho financování. Případná podpora by byla v režimu "de minimis". Limit v režimu "de minimis" žadatelem dosud nečerpán. Výbor**  podporu při 
partnerství nedoporučil.

Projekt, který bude probíhat od dubna do listopadu 2013, navazuje na kulturní a vzdělávací akce v předcházejících letech se zaměřením na podporu informovanosti a vzdělávání 
občanů a mladé generace se zdůrazněním historického významu protidiktaturních aktivit našich občanů v letech 1948 – 1989. Cílem projektu je podchytit a ovlivnit nenásilnou 
formou, tj. kulturním sdělením, uvědomění si nebezpečnosti totalitních systémů. Dosavadní podpora žadatele: v roce 2010 – 850 000 Kč, v roce 2011 – 1 000 000 Kč, v roce 2012 - 
800 000. Finanční částka bude poskytnuta v režimu "de minimis". Limit v režimu "de minimis" - žadateli zbývá 137 436 €. Doporučení výboru**: doporučeno přijetí 
partnerství k tomuto projektu, který má celospolečenský význam.

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 2/2




