
Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 6/68 ze dne 25. 4. 2019

výše částek přesahující v jednotlivém případě 200.000,- Kč
Č. Žadatel Název projektu Účel Celkové 

náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Doporučení 
Výboru* 

Rada HMP - 
poskytovaná 
částka

ZHMP - 
poskytovaná 
částka

Kč Kč Kč Kč Kč
93 SYMPOSION - FP z.s., 

Jeseniova 500/8 8/500, 120 00 
Praha 3, IČO:68380623 

AMNÉZIE Technické zajištění výstavy, 
výrobu, grafické práce, 
propagaci, překladatelské služby, 
výrobu publikace. 

5222 1 416 125 1 084 125 400 000 400 000 400 000

101 Díky, že můžem, z. s., 
Oblouková 766/16, 101 00 
Praha 10, IČO:05146895 

Korzo Národní 2019 Úhrada produkčních nákladů, 
uměleckých honorářů, 
personálních nákladů a dalších 
nutných výdajů spojených s 
přípravami a realizací akce.

5222 6 034 000 2 000 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Individuální účelové neinvestiční dotace v oblasti kultury v roce 2019 - žádosti k 30. výročí listopadových událostí roku 1989

Předmětem žádosti je uspořádání výstavního projektu s názvem AMNÉZIE v Obecním domě 15. 10. – 31. 12. 2019. Projekt je koncipován jako součást oslav 30 let od sametové 
revoluce. Cílem je zprostředkovat uměleckou formou / obrazy, koláže, kresby, plastiky/ osudy mimořádných osobností, které se svojí tvorbou a životním osudem postavily totalitě jak 
nacistické, tak komunistické /Čapek, Filla, Horáková, Kalandra, Palach, Zajíc, Jirous, Stránský, Havel/. Kromě výtvarných děl obsahuje projekt i podstatnou část dokumentární, na 
které pracují přední historici P. Blažek, P. Koura, H. Benešová a bohemistka L. Heczková. Architekt výstavy: J. Pleskot. Cílem je zprostředkovat veřejnosti uměleckou formou lidské 
příběhy, které jsou součástí naší historie, a otevřít diskuzi např. na často bagatelizované téma hrdinství. Součástí budou i komentované prohlídky pro školy i širší veřejnost. Plánuje se 
také vydání doprovodné publikace. Výše požadované dotace činí 77 % 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**.

Projekt Korzo Národní 2019 proběhne 17. 11. jako oslava 30 let svobody na Národní třídě. Program slavnosti navazuje na práci spolku v předchozích 5 letech, Národní třída bude 
uzavřená pro dopravu, oživená desítkami koncertů, divadelními představeními, výstavami a vzdělávacími aktivitami, pouličním programem, audiovizuální show. Pro letošní výroční je 
připravena specifické umělecké instalace. V minulém roce akci navštívilo přes 84 tisíc návštěvníků. Výše požadované dotace činí 33 % způsobilých nákladů. Nejedná se o veřejnou 
podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Rozpočová 
položka:

Vysvětlivka:
* Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy
** Aplikace Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014 1



Č. Žadatel Název projektu Účel Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Doporučení 
Výboru* 

Rada HMP - 
poskytovaná 
částka

ZHMP - 
poskytovaná 
částka

Kč Kč Kč Kč Kč

Rozpočová 
položka:

118 Nerudný fest.cz, Národní 
341/23, 110 00 Praha 1, 
IČO:26578824 

Koncert pro 
budoucnost - 17. 
listopad

V případě udělení podpory bude 
použita konkrétně na uhrazení 
části technických nákladů, 
honorářů umělců a nákladů na 
propagaci.

5222 3 891 000 1 500 000 600 000 600 000 600 000

4 584 125 2 200 000 2 200 000 2 200 000Tabulka celkem:

Koncert pro budoucnost z Václavského náměstí je tradičním vrcholem programu Festivalu svobody, který propojuje občanské iniciativy napříč celou republikou u příležitosti i 
připomenutí výročí 17. listopadu 1989, ale též 1939, stejně tak i při výročí 30 let od Sametové revoluce. Na pódiu pod sochou sv. Václava se vystřídá 5 desítek předních interpretů 
československé hudební scény společně s významnými osobnostmi českého, ale též zahraničního veřejného života. Program nabídne kulturní program známých umělců společně s 
myšlenkami celé řady osobností. V minulosti na pódiu vystoupily zahraniční osobnosti jako Lex Paulson, jeden z tvůrců volební kampaně Baracka Obamy či současného 
francouzského prezidenta Emmanuella Macrona, Paweł Kasprzak, uznávaný polský novinář a občanský aktivista, či Juraj Šeliga, jedna z hlavních slovenských občanských osobností 
současnosti. O významných hostech ze zahraničí pro letošní rok pořadatel momentálně jedná, očekává návštěvnost Koncertu pro budoucnost v rozmezí 80 000 až 100 000 občanů, 
prostřednictvím telemostů symbolicky propojí Václavské náměstí formou živých vstupů s ostatními akcemi po republice. Celá akce je živě vysílána online i do televize a rádií (zásah 
stovek tisíc lidí, kteří sledovali stream či vysílání TV Seznam). S ohledem na významné výročí letos v rámci programu i místa propojí Korzo Národní s Koncertem pro budoucnost, 
kdy plánuje využít též spodní část Václavského náměstí dole na Můstku a vytvořit tak pro Pražany jednu velkou promenádu a centrum všech oslav tohoto významného výročí. Koncert 
pro budoucnost je zdarma pro všechny návštěvníky. S ohledem na zaměření programu i celého projektu je žádáno o podporu v rámci speciální výzvy u příležitosti oslav 30 let od 
Sametové revoluce. Koncert pro budoucnost je zaštítěn primátorem HMP Zdeňkem Hřibem, či radní pro kulturu HMP Hanou Třeštíkovou, žádáno je též o záštitu ministra kultury ČR 
Antonína Staňka, či starostu Prahy 1 Pavla Čižinského. Výše požadované dotace činí 39 % způsobilých nákladů. Požadovaná částka činí 39% způsobilých nákladů. V případě udělení 
podpory bude použita konkrétně na uhrazení části technických nákladů, honorářů umělců a nákladů na propagaci. 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), odst. 7 (ex ante na základě odůvodněných předpokladů) a 
odst. 8, 9 (80 %) Nařízení**.

Vysvětlivka:
* Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy
** Aplikace Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014 2
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