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

Požadovaná 
částka Položka Výsledek 

bodování 
Návrh 

komise RHMP 

BA/099 S-MHMP 
1086172/2016 22833803 - WARIOT IDEAL z.s. Investiční dotace pro Wariot 

Ideal 152 500 100 000 6322 62 0 0 

Tvůrčí skupina vznikla v roce 2009 na základě dlouholeté spolupráce herce a mima Vojty Švejdy a skladatele a zvukového mága Jana Kalivody, o dva roky později  se k nim připoji l  
divadelník a fi lmař Jan Dörner. Wariot Ideal představuje unikátní divadlo s osobitým projevem a divadelním jazykem. Žádá o poskytnutí investičního příspěvku na technické vybavení 
(projektor, počítač, kouřostroj, kabely, ad) , které povede ke zlepšení technických podmínek při vzniku nových projektů souboru i  ke zvyšování jeho umělecké kvality. Žadatel na svoji  
činnost získal neinvestiční podporu HMP v oblasti  KUL : 2014 – 240.000 Kč, 2015 – 200.000 Kč, 2016 – 120.000 Kč. GK: Investiční podpora, kterou požaduje Wariot Ideal, se týká nákupu 
počítače, projektoru, kouřostroje a dalšího technického materiálu. Grantová podpora směřuje k aktivitám žadatele na území Prahy, kde má Wariot Ideal stálé působiště v Divadle 
Alfred ve dvoře; to by mělo poskytnout základní vybavení svým nájemcům a rezidentům. Investiční grantový příspěvek nepodporujeme. 

BA/111 S-MHMP 
1084507/2016 

25102699 - Divadlo Bez zábradlí 
s.r.o 

Investiční grant na obnovu 
technického zařízení a mobiliáře 
divadla v prostorách Paláce 
ADRIA 

3 560 468 2 492 000 6313 54 0 0 

Divadlo Bez zábradlí je jedno z prvních českých soukromých divadel (založeno 1992) - na základě výběrového řízení získalo prostory v Paláci Adria, kde zaháji lo svoji  činnost v únoru 1998. 
Dramaturgie se snaží oslovit co nejširší diváckou obec a oživit pražskou, respektive českou kulturu originálními projekty. Orientuje se na inscenování světové klasiky i  současných her, z 
nichž mnohé uvádí v české premiéře. Doposud se podařilo vybavit divadlo potřebnou jevištní, zvukovou a osvětlovací technikou, zařídit kanceláře apod. v celkové hodnotě přes 7 milionů 
Kč. Po 18 letech každodenního používání je technické vybavení divadla ve velmi špatném až havarijním stavu. Je nutné bezodkladně opravit sedadla v hledišti, vyměnit podlahové krytiny 
v hledišti, na jevišti  a v divadelním klubu a obnovit technický mobiliář. Momentální finanční situace DBZ nedovoluje opravy provést, proto žádá o investiční grant, který by vyřešil  zlepšení 
technického stavu. V posledních letech HMP podpořilo festival Slovenské divadlo v Praze 2014-900.000 Kč, 2015-700.000 Kč, v roce 2016 získalo DBZ pouze grant na činnost ve výši 1. 
500.000 Kč. Bude-l i  grant přidělen, bude poskytnut v režimu blokové výjimky dle nařízení EK č. 651/2014. GK: Žádost o investiční grant má vzhledem k opotřebení logiku, tuto investici 
však má dle platné podnájemní smlouvy hradit nájemce, nikoli vlastník objektu, když opotřebení je v tomto případě jednoznačně důsledkem nájemní činnosti. V zamítavém 
stanovisku GK bylo přihlédnuto i k celkové výši nájmu a trvání stávající nájemní smlouvy do roku 2018. 

BA/113 S-MHMP 
1084051/2016 26527120 - MOTUS, z.s. INVESTIČNÍ DOTACE PRO 

DIVADLO ALFRED VE DVOŘE 505 600 340 000 6322 68 200 000 200 000 

Divadlo založené prof. C.Turbou bylo otevřeno v roce 1997. Motus zde působí od r. 2001. Doposud byla údržba realizována formou oprav nebo nákupu použité techniky. Technické 
vybavení je však zastaralé. Vzhledem k tomu, že účinkující umělci stále častěji realizují multimediální představení, divadlo si  musí technické vybavení půjčovat, což je finančně náročné, a 
navíc se ne vždy podaří zapůjčit totéž vybavení, což následně působí komplikace. Po skončení éry digitálních formátů jako CM, MD nebo DVD zcela chybí výpočetní technika pro editaci i  
odbavování zvuku a videa. Divadlo postrádá kouřostroj, mlhostroj a kvalitní videoprojektory. Je potřeba rozšířit a obnovit dosud spíše základní a již opotřebovaný světelný park. V malém 
sále zcela chybí funkční systém pro instalaci světel a videa. MOTUS je pravidelným příjemcem grantu HMP na uměleckou činnost: 2014 – 4 200 000 Kč, 2015 – 4 300 000 Kč, 2016 – 4 400 
000 Kč. V roce 2016 byl poskytnut investiční grant ve výši 160 000 Kč. Bude-l i  grant přidělen, bude poskytnut v režimu blokové výjimky dle nařízení EK č. 651/2014. GK: Divadlo Alfred ve 
dvoře (dlouhodobě v produkci Motus, z.s.) je na pražské kulturní mapě důležitým místem pro vznik a prezentaci nezávislých, často výrazně progresivních projektů alternativního 
divadla. Investice do technického vybavení po mnoha letech provozu je nezbytná k tomu, aby divadlo mohlo poskytovat adekvátní podmínky pro umístěné umělecké projekty, tudíž 
její přidělení v přiměřené výši doporučujeme. Žadatel je v roce 2017 příjemcem víceletého grantu ve výši 4.500.000 Kč; pro období 2018-21 by již investiční podpora měla být součástí 
žádosti o víceletý grant. Ačkoli žádost o víceletý grant podává letos žadatel v grantové oblasti Tanec, investiční žádost předkládá v oblasti divadlo; důvod tohoto postupu není v 
žádosti objasněn. 
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BB/137 S-MHMP 
1086134/2016 

64947602 - PKF - Prague 
Philharmonia, o.p.s. 

„Upgrade IT infrastruktury PKF v 
roce 2017“ 702 600 491 820 6321 57 0 0 

Projektem „Upgrade“ se PKF – Prague Philharmonia žádá o investiční podporu do své IT sítě, což bude mít za následek nejen zlepšení komfortu pro její uživatele, ale hlavně také pro 
posluchače v Praze, poněvadž bude mít lépe dostupnou prodejní síť on-l ine a bude to znamenat zlepšení jejich uživatelského komfortu. Jedním z cílů žadatele je také pomoci podpořit růst 
cestovního ruchu, který je na tento koncept navázaný ve smyslu nabídky kulturního vyžití nejen v Praze, ČR, ale i  v zahraničí. PKF - Prague Philharmonia je podporována 4letým grantem 
HMP, jedná se však o mimořádnou žádost nad rámec celoroční činnosti. Žadatel získal na tento projekt investiční podporu HMP v oblasti  KUL poprvé v roce 2016 – 500.000 Kč. Výše 
požadované dotace činí 70 % celkových nákladů. Bude-l i  grant přidělen, bude poskytnut v režimu blokové výjimky dle nařízení EK č. 651/2014. GK: Zdůvodnění žádosti nepovažujeme za 
zcela relevantní - například archivování veškeré elektronické pošty. Projekt by svojí povahou měl být jednoznačně hrazen z víceletého grantu na celoroční činnost PKF. Přidělení 
grantu nedoporučujeme. 

BB/223 S-MHMP 
1106322/2016 87415411 - Martin Blauber 

Napa Underground na 
Nákladovém nádraží Žižkov - 
INVESTICE 

245 000 171 500 6312 38 0 0 

Napa Underground je dva roky fungující malostranský hudební klub. Jeho hlavní myšlenkou je na malém prostoru propojovat “mladou krev” se špičkou české hudební scény. Již zde 
proběhlo přes 80 vyprodaných koncertů a jam sessions. Tento program žadatelé díky spojení s iniciativou “1435mm” a pod záštitou Národního fi lmového archivu přenesli  do atraktivního 
prostředí Nákladového nádraží Žižkov, ve kterém se nachází letní kino s kavárnou, koncertním sálem, divadelní zkušebnou a výtvarnou galerií. Všechna živá koncertní vystoupení budou 
nahrávána. Výstupem bude pestrá hudební kompilace, která bude zároveň díky rozsáhlému bookletu exkluzivním “almanachem”, dokumentujícím veškeré dění v tomto prostoru. Výtěžek 
z prodeje bude reinvestován do dalšího rozvoje této scény skrze honoráře umělcům. Z tohoto důvodu je nutné dovybavit techniku, aby bylo možné v reálném čase vše nahrávat, míchat, 
exportovat, kopírovat. Projekt bude probíhat v termínu od 1. 5. do 15. 10. 2017. Žadatel dosud o podporu tohoto projektu nežádal. Bude-l i  grant přidělen, bude poskytnut v režimu 
blokové výjimky dle nařízení EK č. 651/2014. Žadatel žádá v letošním roce na stejný projekt o neinvestiční grant. GK: Vzhledem k tomu, že se jedná o žádost na investici - pořízení 
nahrávací techniky a vybavení klubu, mělo by její posuzování probíhat podle velmi přísných kritérií. Žádost je bohužel velmi špatně zpracována a nejsou v ní vyjasněné ani vlastnické a 
nájemní vztahy. Podporu z rozpočtu hl. m. Prahy nedoporučujeme. 

BD/429 S-MHMP 
1074710/2016 70824185 - BUBEC, o.p.s. Studio BUBEC - Vize 10,000 m2 

kreativity 1 800 000 1 000 000 6321 62 0 0 

Ambiciózní projekt si  klade za cíl  vytvořit víceúčelové kreativní prostředí v oblasti  Prahy-Řeporyje, jehož program bude lákat návštěvníky z celé Prahy včetně okolních obcí a turistů. 
Součástí tohoto centra bude umělecké studio s ateliéry, multifunkční sál  pro umělecké produkce, galerie, komunitní zahrada BUBEC s dětským centrem baby BUBEC, sochařský park, 
hřiště s originálními interaktivními prvky pro děti a kavárna. Obsahem projektu „Studio BUBEC – Vize 10,000 m2 kreativity“ je investiční podpora tohoto záměru. Žadatel získal na svoji  
činnost podporu HMP v oblasti  KUL v posledních 3 letech: 2014 - 600.000 Kč, 2015 - 300.000 + 80.000 + 200.000 + 100.000 Kč, 2016 - 240.000 Kč. Bude-l i  grant přidělen, bude poskytnut v 
režimu blokové výjimky dle nařízení EK č.651/2014. GK: Projekt není dostatečně podrobný v popisu funkcí, které by měla investice zajistit. Na otázku, zda taková investice je nezbytná 
k dlouhodobému fungování projektu a jak ovlivní jeho kvalitu, nelze podle projektu jednoznačně odpovědět. Jistě záslužný projekt by v případě investičního záměru měl zvážit jiné 
potenciální zdroje (EU). 

BG/537 S-MHMP 
1088568/2016 60464917 - CZ Kelley s.r.o. Oživlá Laboratoř pro školy 230 000 150 000 6313 44 0 0 

Cílem projektu je vybudovat ve sklepních prostorách Muzea alchymistů a mágů staré Prahy (Jánský vršek, Praha 1) plně funkční laboratoř. Přestože půjde o zcela moderní pracoviště, 
výtvarně bude pojednáno tak, aby splňovalo požadavky divadelního představení, ke kterému bude tato laboratoř využívána. Zmíněné představení vychází z konceptu divadelní inscenace 
„Oživlá laboratoř – alchymická škola volá“ pořádané ve spolupráci s Divadlem Apropo. V průběhu představení se děti dozví informace o době Rudolfa  II. a zkusí si  některé chemické 
pokusy, skrze které mají možnost spatřit chemii jako zábavnou vědu. Připravované představení, které se bude v laboratoři konat, bude již více vyprofilováno k výuce (vysvětlení 
jednotlivých pokusů, pracovní l isty) za pomoci odborníků z VŠCHT i po konzultaci s pedagogy. Představení bude zaměřeno na vývoj chemie a alchymie napříč staletími, připraveny budou 
varianty pro žáky druhého stupně ZŠ a pro středoškolské studenty. Záměrem představení je vést žáky i  studenty k samostatnému uvažování o daném vědním oboru. Jedná se o žádost o 
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investiční podporu. Žadatel dosud nežádal o podporu HMP v oblasti  KUL na tento projekt. Bude-l i  grant přidělen, bude poskytnut v režimu blokové výjimky dle nařízení EK č. 651/2014. 
GK: Cílem projektu je vybudovat ve sklepních prostorách na Jánském vršku funkční alchymistickou laboratoř. Tato laboratoř je součástí komerčního Muzea alchymistů a mágů staré 
Prahy; de facto jen představuje rozšíření zábavného animačního programu pro návštěvníky muzea. Nejedná se tedy bohužel ani o jedinečný umělecký počin, ani komunitní aktivitu, 
která by splňovala kritéria veřejné kulturní služby. Projekt k podpoře HMP nedoporučujeme.  
 
 
 
Sumář 

Odbornost Počet doporučených jednoletých projektů Počet nedoporučených jednoletých projektů Počet vyřazených jednoletých projektů Přiznaný grant 2017 
Divadlo 1 2 3 200 000 
Hudba 0 2 7 0 
Výtvarné umění, fotografie 0 1 12 0 
Ostatní 0 1 3 0 
Celkem 1 6 31 200 000 
 
 
 
Součet za položky 
Položka Přiznaný grant 2017 
6312 0 
6313 0 
6321 0 
6322 200 000 
 
 




