Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1961 ze dne 29. 10. 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.

36

Č. j.

Žadatel

953078/2013 BALET PRAHA, o.p.s., Wolkerova
24/3, 160 00 Praha 6 - Bubeneč,
IČO:28723724

Název projektu

Jubilejní 50. výročí Baletu
Praha - Pražského komorního
baletu (příprava nastudování
slavnostních představení,
příprava a realizace mobilní
výstavy, PR materiálů vč.
mediální prezentace)

Celkové
náklady
projektu

Požadovaná
částka

Kč
4 037 050

Kč
3 500 000

Podpora v
režimu
„de
minimis“
*
projekt v
režimu "de
minimis"

Doporučení
výboru**

Rada HMP

Kč
1 650 000

Kč
1 650 000

Pražský komorní balet je českým profesionálním tanečním souborem, jehož počátky sahají až do roku 1964, kdy Luboš Ogoun, Pavel Šmok a Vladimír Vašut založili Studio Balet
Praha. Na myšlenku Studia Balet Praha navázal v roce 1975 choreograf Pavel Šmok Pražským komorním baletem. Za půl století prošel tento progresivní a inovativní soubor
vývojem a stal se významným reprezentantem českého tanečního umění a hl. m. Prahy. Jeho činnost hl. m. Praha podporuje granty v oblasti kultury a umění. Uvedený mimořádný
projekt si bere za cíl přípravu oslav 50. výročí založení Baletu Praha – Pražského komorního baletu. Bude nastudován repertoár Pavla Šmoka pro uskutečnění dvou dramaturgicky
odlišných slavnostních večerů, jež se stanou vrcholem oslav. Projekt dále plánuje vytvoření mobilní výstavy prezentující uměleckou práci choreografa Pavla Šmoka a zhotovení
propagačních materiálů o tomto výjimečném tanečním souboru. Termín přípravy projektu: 1.8.-31.12.2013. Akce je přiřazena ke kategorii 2. - celoměstský významný projekt
vztahující se k historickým událostem, výročí pražské instituce či k pražské společenské události.
Finanční částka bude poskytnuta v režimu „de minimis“. Limit v režimu „de minimis“ žadatel dosud nečerpal. Dosavadní podpora žadatele: rok 2011 – 400 000 Kč (grant
na činnost), dvouletý grant na činnost v období 2012 – 2013 (360 000 Kč, 400 000 Kč), rok 2012 podpora dvou grantových projektů v celkové částce 300 000 Kč, rok 2013
podpora jednoho grantového projektu ve výši 300 000 Kč.

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
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Poř.
č.

37

Č. j.

Žadatel

773232/2013 AP Promo s.r.o., Argentinská 702/1,
170 00 Praha 7 - Holešovice,
IČO:28370741

Název projektu

Photomeetpoint

Celkové
náklady
projektu

Kč
585 580

Požadovaná
částka

Podpora v
režimu
„de
minimis“
*

Kč
270 580 projekt v
režimu "de
minimis"

Doporučení
výboru**

Rada HMP

Kč
270 000

Kč
270 000

Cyklus výstav pořádaný žadatelem o partnerství ve spolupráci s Kongresovým centrem Praha a neziskovým internetovým portálem Fotopátračka. Cílem je seznámit veřejnost s
nejaktuálnější nekomerční tvorbou evropských fotografů a fotografek, především pak autorů, kteří dosud publikovali svá díla hlavně prostřednictvím internetových portálů
zabývajících se fotografií. Každý vystavující autor se na projektu podílí částkou 3 tis. Kč. Výstavy mají také cíl charitativní. Každá ze čtyř výstav je věnována konkrétnímu
charitativnímu projektu nebo nadaci – prezentovaná autorská díla budou dle přání autorů prodejná a finanční prostředky z prodeje děl a dobrovolného vstupného budou věnovány
konkrétním nadacím. Projekt přispívá ke kulturnímu dění v Praze a snahou je též oživit a zpestřit prostory Kongresového centra Praha. Termín projektu: V rámci partnerství hl. m.
Prahy žádá realizátor o podporu dvou výstavních kol z uvedeného cyklu, a to v termínu 13.5.-6.12.2013. Projekt je přiřazen ke kategorii 5. – projekt oživující kulturní nabídkou
objekty a organizace vlastněné hl. m. Prahou (Praha je jediným akcionářem Kongresového centra Praha, a.s.).
Finanční částka bude poskytnuta v režimu „de minimis“. Limit v režimu „de minimis“ žadatel dosud nečerpal. Žadatel o partnerství není v posledních třech letech
evidován mezi příjemci finanční podpory hl. m. Prahy
38

1006230/2013 Pražská komorní filharmonie, o.p.s., Miloš - kytara v rukou
Husova 241/7, 110 00 Praha 1 - Staré světového virtuóza
Město, IČO:64947602

1 840 000

350 000 projekt v
režimu "de
minimis"

0

0

Jedná se o slavnostní koncert u příležitosti zahájení jubilejní 20. sezóny Pražské komorní filharmonie. Orchestr si pozval mistra ve hře na kytaru, úspěšného mladého umělce,
zvaného MILOŠ, vlastním jménem Miloš Karadaglić, který pochází z Černé Hory. PKF bude řídit šéfdirigent Jakub Hrůša. Žadatel o partnerství předpokládá, že kytara, pestrá
dramaturgie tohoto koncertu a marketingové aktivity osloví nejen tradiční abonenty a stálé příznivce PKF. Očekává rozmanitější publikum. Koncert má termín konání 23.10.2013
(ve Velkém sále paláce Žofín). Projekt lze sice přiřadit ke kategorii 3. – projekt mimořádného obsahu (např. špičkový interpret) či mimořádně významného pořadatele (např.
ambasády), na kterém má hl. m. Praha zájem se podílet, ale činnost žadatele je podporována víceletým grantem a nebylo doporučeno navýšit celkovou podporu v tomto roce.
Případná podpora by byla v režimu „de minimis“. Limit v režimu „de minimis“ - žadateli zbývá 195 347 €. Dosavadní podpora žadatele: víceletý grant na činnost v období
2010-2013 (rok 2010 – 8 000 000 Kč, rok 2011 – 7 980 000 Kč, rok 2012 – 8 100 000 Kč, rok 2013 – 9 500 000 Kč), podpora dvou projektů v celkových částkách (rok 2011 –
650 000 Kč, rok 2012 – 550 000 Kč, rok 2013 - 250 000 Kč).

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
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Poř.
č.

39

Č. j.

Žadatel

1057838/2013 Divadlo AHA!, obecně prospěšná
společnost, U Stadionu 1414/10, 289
22 Lysá nad Labem, IČO:28508084

Název projektu

Multikulturní festival Divadla
AHA! a hostujících umělců o
životě a díle bratří Čapků
ČAPKOVSKÉ JARO V
PRAZE - příprava v roce 2013

Celkové
náklady
projektu

Kč
1 080 000

Požadovaná
částka

Kč
600 000

Podpora v
režimu
„de
minimis“
*
-

Doporučení
výboru**

Rada HMP

Kč
250 000

Kč
250 000

Divadlo AHA! je ojedinělým činoherním divadlem věnující se tvorbě pro všechny věkové kategorie dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let. Jako jedna z mála našich scén se cíleně
zaměřuje na teenagery. Již od roku 1999 Divadlo AHA! vytváří a naplňuje projekt GONG DĚTEM, který navštěvují žáci a studenti z celé Prahy. Dramaturgie často sahá po
vlastní dramatizaci literárních děl a ve výběru titulů úzce spolupracuje se školami, aby představení korespondovala s jejich učebními osnovami zejména českého jazyka a
literatury. Inscenace jsou z velké většiny ve stylu tzv. syntetického divadla, kde se hraje, zpívá i tančí. V roce 2014 připravuje Divadlo AHA multikulturní festival o životě a díle
bratří Čapků. Cílem festivalu je představit tvorbu Karla a Josefa Čapka všem věkovým skupinám diváků, dětem od 3 let, žákům základních škol, studentům středních a vysokých
škol, ale i seniorům. Festival bude probíhat od 9. ledna 2014 (124. výročí narození Karla Čapka a 75. výročí jeho předčasného skonu 25. prosince 1938) a končí 15. dubna (69.
výročí úmrtí Josefa Čapka v koncentračním táboře Bergen-Belsen a 46. výročí úmrtí Olgy Scheinpflugové – 13. dubna 1968).
Kulturní, společenské, divadelní a odborně-naučné akce budou probíhat vždy ve čtvrtek, přičemž dopolední budou věnovány dětem a večerní představení široké divácké
veřejnosti. Ke spolupráci budou přizváni tvůrci a umělci i z jiných pražských divadel, hudebníci, lektoři a divadelní teoretici. Finanční částka bude použita na přípravu festivalu v
roce 2013. Projekt je přiřazen ke kategorii 2. a 3. vzhledem k jeho celoměstskému významu a specifickému zaměření jeho pořadatele m.j. na děti a mládež. Dosavadní podpora
žadatele: granty na projekt GONG DĚTEM (rok 2011 – 500 000 Kč, rok 2012 – 450 000 Kč, rok 2013 - 600 000 Kč), při partnerství v roce 2012 částka 450 000 Kč na projekt
Shakespeare a Mrožek v Gongu.
Celkem

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

7 542 630

4 720 580

2 170 000

2 170 000
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