Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2665 ze dne 16. 10. 2018
Individuální účelové neinvestiční dotace v oblasti kultury v roce 2018
výše částek nepřesahující v jednotlivém případě 200.000,- Kč
Poř.
č.

Žadatel

216 Signal Productions s.r.o., Varšavská
516/19, 120 00 Praha 2, IČ:24717525

Název projektu

SATELITY

Celkové
náklady
projektu
Kč
815 000

Požadovaná
částka
Kč
415 000

Rozpočtová
položka

Doporučení
výboru*
Kč

5213

Rada HMP poskytovaná
částka
Kč
0
0

SIGNAL festival je největší kulturní událost v České republice. Svátek světla díky jedinečnému propojení umění, městského prostoru a moderních technologií přilákal za svou
pětiletou historii do ulic Prahy více než dva miliony diváků. V roce 2018 byla vytvořena nová programová sekce SATELITY, zaměřená na oživení okrajovějších částí Prahy
prostřednictvím digitálního, novomediálního a audiovizuálního umění. O záštitu HMP dosud nebylo požádáno. V případě podpory bude dotace použita na honoráře umělců a
technické zajištění akce. Žadatel dosud na tento svůj projekt podporu HMP v oblasti KUL nežádal. Žadatel získal podporu HMP v oblasti KUL na Signal festival: 2016 – 5.000.000
Kč (partnerství), 2017 – 6.500.000 (grant), 2018 – 2021 – 6.200.000 Kč na každý rok (víceletý grant) Výše požadované částky činí 51 % způsobilých nákladů. U tohoto
projektu se uplatňuje bloková výjimka a podpora se poskytuje na kulturní účel dle č. 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**.
Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Žádost nesplňuje podmínku včasného podání. Odůvodnění pozdního podání žádosti není uvedeno.
217 CZECH PHOTO, o. p. s. Seydlerova
2835/4, 158 00, Praha 13 - Stodůlky,
IČ:25758675

CZECH PRESS PHOTO 2018 - 24. ročník
každoroční soutěže a následné výstavy pronájem prostor v Karolinu

93 750

75 000

5221

0

0

CZECH PRESS PHOTO 2018 (CPP) a Grant Prahy (24. ročník) je prestižní fotografická soutěž a následná výstava fotografií s více než dvacetiletou tradicí, jejíž součástí je, mimo
jiné, také cena pro vybraného autora ve formě ročního stipendia GRANT PRAHY, jehož účelem je zachytit proměny hlavního města. Další ročník se ponese v moderním,
progresivním duchu, reflektující změny společnosti a médií. Cílem je vytvořit kvalitní obrazovou historii událostí uplynulého roku, která bude nejen dokumentovat dramatické
aktuality, ale také ukáže, že svět umí být zábavný a krásný, a osloví značnou část domácí i zahraniční veřejnosti. Soutěž navíc podporuje v rozvoji mladé umělce, poskytuje možnost
setkávání se a výměny zkušeností profesionálů a začínajících umělců. Žadatel získal na tento svůj projekt podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2016 - 500.000 Kč
(partnerství), 2017 - 500.000 Kč (partnerství), 2018 – 500.000 Kč (grant). O záštitu dosud nebylo požádáno. V případě podpory bude dotace použita na nájem prostor Karolina (tato
položka NENÍ součástí grantu 2018). Výše požadované dotace činí 80 % způsobilých nákladů – celkových nákladů na pronájem výstavních prostor. U tohoto projektu se
uplatňuje bloková výjimka a podpory se poskytuje na kulturní účel dle č. 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**.
Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Žadatel podal tuto žádost v době, kdy na termín výstavy vycházela plánovaná rekonstrukce Staroměstské radnice.
Rekonstrukce však byla posunuta a výstava se může na Staroměstské radnici uskutečnit.

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

1

Poř.
č.

Žadatel

219 Spolek přátel Petrské čtvrti, Biskupský
dvůr 1154/1, 110 00, Praha 1,
IČ:22762353

Název projektu

Svatopetrské kování V. ročník

Celkové
náklady
projektu
Kč
132 000

Požadovaná
částka

Rozpočtová
položka

Doporučení
výboru*

Kč

Kč
45 000

5222

Rada HMP poskytovaná
částka
Kč
0
0

Svatopetrské kování je každoroční důstojná prezentace uměleckého kovářství a jiných řemeslných oborů s odkazem na historii a tradici těchto řemesel. Bohatý kulturní program je
zajištěn ve spolupráci se SŠUŘ Praha 5 - Zlíchov, SOŠ uměleckořemeslná Praha 9 a s partnery z lokální Petrské čtvrti - hudební a pěvecká vystoupení ZUŠ Biskupská (Big Band
Biskupská), poznávací soutěž pro děti s odměnami, komentované prohlídky kostela sv. Petra Na Poříčí, zpřístupnění Petrské věže, výstava v Galerii KusKovu na téma "Otec a syn" a
"Žák a jeho mistr". V průběhu akce je připravena malá škola kovářství pro děti, venkovní expozice uměleckých kovářských exponátů, soutěž žáků kovářských oborů, nabídka
vzdělávacích možností, ukázky živé práce s odborným výkladem, seminář z historie a tvorby v uměleckém kovářství. Na akci není vybíráno vstupné. Požadovaná částka
představuje 34 % způsobilých nákladů. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Žádost nesplňuje podmínku včasného podání. Odůvodnění pozdního podání žádosti není uvedeno.
220 Bejt Praha, Klimentská 1, 110 00, Praha 1, Světlo Porozumění
IČ:70972761

578 000

200 000

5222

200 000

200 000

Světlo porozumění je jedinečnou kulturní událostí, jejímž cílem je pomocí umění (hudby, tance, literatury…) spojovat lidi různého vyznání, národností, kultur, kořenů i etnik a šířit
myšlenku vzájemné tolerance a inspirace. Jedná se o unikátní koncert, při němž dochází k setkání umělců a publika reprezentujících různorodé spektrum společnosti. Projekt má
tradici od roku 2004 a podílí se na něm řada významných tvůrců. Snaha projekt neustále rozvíjet a zároveň zachovat hlavní ideu duchovního propojení a tolerance pomocí umění
přivedla pořadatele k myšlence uspořádat loňský ročník 2017 v prostorách pražského Rudolfina, kde bylo mimo jiné možné uskutečnit náročné provedení závěrečné skladby
připomínající osud dětí odvlečených do Terezína. Letošní ročník proběhne dne 24.11.2018 opět symbolicky ve Španělské synagoze, naposledy v prostorách tak, jak byl realizován
dříve. Budova bude totiž v roce 2019 procházet rekonstrukcí. Dramaturgie koncertu není blíže uvedena. Již několik let akce získává záštitu PRIM, příp. radního HMP a posledních 5
let také doporučení k zapůjčení Rezidence PRIM ke slavnostnímu zakončení. V roce 2017 získal žadatel podporu formou IUD ve výši 200.000 Kč. Výše požadované dotace 35 %
celkových nákladů. Případná podpora projektu bude využita na zabezpečení zvukové a světelné techniky, honoráře umělcům, produkci, zapůjčení hudebních nástrojů,
raut v rezidenci, mobilní střižnu pro ČT ART. Projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

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

2

Poř.
č.

Žadatel

221 *****

Název projektu

Vydání knihy Kupci v Rakouském císařství
Stružnice - Praha - Vídeň

Celkové
náklady
projektu
Kč
373 900

Požadovaná
částka

Rozpočtová
položka

Doporučení
výboru*

Kč
29 450

5212

Rada HMP poskytovaná
částka
Kč
Kč
29 450
29 450

Kniha „Kupci v Rakouském císařství Stružnice – Praha – Vídeň” si klade za cíl zachytit život pražských obchodníků v devatenáctém století, původem, nebo blízkým vztahem ke
Stružnici. Kniha zachycuje nejen jejich život a profesní kontakty v Praze, ale také působení těchto kupců ve Vídni. Kniha bude vydána v německém a v českém jazyce a bude bohatě
ilustrovaná vyobrazeními, které pocházejí jak z dochované pozůstalosti samé, tak z všemožných zdrojů majících k danému tématu nějaký vztah. V případě udělení bude dotace
použita částečně na uhrazení nákladů na tisk knihy a částečně na uhrazení nákladů spojených s propagací a prezentací knihy. O záštitu na tento projekt nebylo požádáno. Žadatel
dosud nežádal o finanční podporu HMP v oblasti KUL. Výše požadované dotace činí 8 % způsobilých nákladů. U tohoto projektu se uplatňuje bloková výjimka a podpora se
poskytuje na kulturní účel dle čl. 53 odst. 2 písm. f) 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. 9 (70 %) Nařízení**.
223 Nadační fond Kapka naděje, Revoluční
1200/16, 110 00 Praha 1, IČ:26200490

Galakoncert Kapky naděje

218 800

218 800

5229

150 000

150 000

Jedná se o tradiční benefiční událost, která rekapituluje aktivity Nadačního fondu v uplynulém roce formou medailonků z vybraných nemocničních zařízení, kde Nadační fond Kapka
naděje pomáhá. V rámci galakoncertu budou představeny příběhy dětí a rodin, které se vypořádávají s onkologickým onemocněním. Program je prolnutý vystoupeními předních
českých pěveckých interpretů. Cílem akce je informovat diváky o důležitosti jejich participace a podpory aktivit Nadačního fondu zasláním darovací DMS nebo podporou zasláním
financí na sbírkový účet zmíněného fondu. Akce bude přenášena živě TV Prima. Místem konání galakoncertu bude Divadlo na Vinohradech. V případě udělení bude dotace použita
na úhradu nájmu a služeb v prostorách Divadla na Vinohradech. Žadatel dosud nežádal o záštitu HMP. Žadatel dosud nežádal o podporu HMP v oblasti KUL. Nejedná se o
veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.
224 Alsa, z. s., Ke Krči 578/40, 147 00, Praha Charitativní koncert - Společně proti
335 690
81 695
5222
0
0
4 - Braník, IČ:01495992
bezmoci - 25. 10. 2018 Pražská křižovatka
Jedná se o charitativní koncert věnovaný pacientům trpící amyotrofickou laterální sklerózou. Cílem charitativního projektu pro pacienty s ALS je nejen vybrání prostředků na
podporu pacientů, ale především osvětová a mediální kampaň. V průběhu charitativní akce bude veřejnost seznámena s problematikou ALS nejen pomocí prezentace doktorů, ale
především pomocí videí, které zavedou návštěvníky do domácností pacientů, kde ukážou jak se pacientům a jejich rodinám žije. Během koncertu vystoupí Thom Artway, Lenny,
Daniela Písařicová, Barbora Poláková, Kateřina Sedláková, David Kraus, Tonya Graves, Matěj Ruppert, Ondřej Ruml. Patrony akce jsou Jana Plodková, Patricie Solaříková, Pavel
Batěk, Taťjana Medvecká. Mediálním partnerem koncertu je Česká televize. Místem konání koncertu je Pražská křižovatka. V případě udělení bude dotace použita na úhradu nájmu
prostor v Pražské křižovatce. Žadatel dosud nežádal o záštitu HMP. Žadatel dosud nežádal o podporu HMP v oblasti KUL. Chybí odůvodnění pozdního podání žádosti.
Požadovaná částka činí 24 % způsobilých nákladů. U tohoto projektu se uplatňuje bloková výjimka a podpora se poskytuje na kulturní účel dle čl. 53 odst. 2 písm. d), e)
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 (80%) Nařízení.**
Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Žádost nesplňuje podmínku včasného podání. Odůvodnění pozdního podání žádosti není uvedeno.
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

3

Poř.
č.

Žadatel

225 Pražský literární dům autorů německého
jazyka (nadační fond), Rytířská 539/31,
110 00, Praha 1, IČ:27173364

Název projektu

Praha na průsečíku kultur 2018

Celkové
náklady
projektu
Kč
270 000

Požadovaná
částka
Kč
170 000

Rozpočtová
položka

5229

Doporučení
výboru*

Rada HMP poskytovaná
částka
Kč
Kč
100 000
100 000

Kromě výročí, která jsou součástí celoročního programu, připadá na letošní rok několik významných literárních jubileí spojených s osobnostmi, jež hrály klíčovou roli ve vzájemném
zprostředkovávání české a německé kultury. PLD plánuje uspořádat nad rámec celoroční činnosti následující pořady: Vzpomínkový večer na Maxe Broda (literárně-hudební pořad)
připomene padesátileté výročí úmrtí významného pražského německého autora a přední osobnost pražské předválečné kulturní scény. Pořad a výstava o Libuši Moníkové vzpomene
na tuto pražskou rodačku a její přínos české a německé literatuře. Prezentace a autorské čtení románu německé autorky U. A. Bleier s dějištěm v Praze. Autorské čtení stipendistů
PLD Radka Fridricha a Marie Iljašenko z textů vzniklých během jejich stipendijních pobytů. Akce připomínají jak významná literární výročí prostředníků české a německé literatury,
tak historická výročí, která se promítla do jejich tvorby. Zároveň je prezentována současná literatura, která byla inspirována Prahou a která vznikla na zahraničních pobytech
stipendistů PLD. Akce se uskuteční v prostorách Pražského literárního domu, barokním letohrádku Portheimka, Plečnikově vyhlídce a v dalších prostorách. V případě udělení bude
dotace použita na zajištění aktivit k 50. výročí úmrtí Maxe Broda (literárně-hudební pořad), k 20. výročí úmrtí Libuše Moníkové (výstava a přednáška) a rozšíření podzimní
programové řady (prezentace románu U. A. Bleier, autorské čtení Radka Fridricha a Marie Iljašenko). O záštitu HMP nebylo požádáno. Žadatel získal na svou činnost podporu HMP
v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2016 – 330.000 Kč, 2017 – 150.000 Kč, 2018 – 200.000 Kč (vždy granty). Výše požadované částky činí 63 % 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**.

226 POLANSKY GALLERY, s. r. o., Veletržní Art Düsseldorf 2018
841/45, 170 00, Praha 7, IČ:24238082

347 850

148 350

5213

148 350

148 350

Předmětem žádosti je účast Polansky Gallery na veletrhu umění Art Düsseldorf 2018, který proběhne ve dnech 16. - 18. 11. 2018 v halách Areal Böhler. Veletrh představuje kolem
100 zavedených i mladých, regionálních i mezinárodních galerií, prezentujících umění druhé poloviny 20. století. Galerie zde uvede autory Quirina Bäumlera a Vladimíra Houdka;
kurátorem je Jiří Havlíček. V případě podpory bude dotace použita na pronájem výstavní kóje. Žadatel dosud získal podporu HMP v oblasti KUL: 2018 – 97.500 Kč (IUD Art
Brussels) + 167.700 (IUD Art Cologne). Požadovaná částka činí 43 % způsobilých nákladů. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis žadateli zbývá 189.503 EUR.

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

4

Poř.
č.

Žadatel

Název projektu

227 POLANSKY GALLERY, s. r. o., Veletržní Art Berlin 2018
841/45, 170 00, Praha 7, IČ:24238082

Celkové
náklady
projektu
Kč
521 120

Požadovaná
částka
Kč
198 000

Rozpočtová
položka

5213

Doporučení
výboru*

Rada HMP poskytovaná
částka
Kč
Kč
198 000
198 000

Předmětem žádosti je účast Polansky Gallery na veletrhu umění Art Berlin 2018, který proběhne ve dnech 26. - 30. 9. 2018. Veletrh představuje kolem 110 mezinárodních galerií z
16 zemí. Galerie zde představí nová díla autorů – Vladimíra Houdka, Jakuba Chomy, Micaha Hesse, Krištofa Kintery. Kurátorkou je Christina Gigliotti. V případě podpory bude
dotace použita na pronájem výstavní kóje. Žadatel dosud získal podporu HMP v oblasti KUL: 2018 – 97.500 Kč (IUD Art Brussels) + 167.700 (IUD Art Cologne). Požadovaná
částka činí 38 % způsobilých nákladů. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis - žadateli zbývá 189.503 EUR.

228 Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od
Zhotovení kopie sochy Zborováka
Zborova, Újezd 450/40, 118 00, Praha 1 Malá Strana, IČ: 22830570

200 000

200 000

5222

0

0

Předmětem žádosti je zhotovení kopie sochy Zborováka – vojína v bitvě u Zborova z 2. 7. 1917 v bodákovém útoku. Autorem sochy je akademický sochař Karel Babka. Pomník by
se měl v budoucnu vrátit na Roztylské náměstí v Praze 4. Původní pomník byl odhalen 29. 4. 1937 a zničen za protektorátu v roce 1940. V případě podpory bude dotace použita na
zhotovení kopie sochy pro další použití - k odlití do bronzu. O záštitu HMP nebylo požádáno. Žadatel na svůj projekt o podporu HMP v oblasti KUL žádal na jaře 2018 formou IUD
– nepřiděleno z důvodu nesplnění formálních náležitostí. Výše požadované částky činí 100 % způsobilých nákladů. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje
hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Výbor* doporučuje žadateli podat žádost o grant na OPP v rámci programu k výročí 100 let vzniku samostatného
československého státu a 25 let České republiky, kde bude projekt posouzen odbornou komisí.

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

5

Poř.
č.

Žadatel

229 Mozarteum Praga, z. s., U Mrázovky
2071/7, 150 00, Praha 5 - Smíchov,
IČ:07201605

Název projektu

Mozarteum Praga - galakoncert k zahájení
činnosti (příprava akce)

Celkové
náklady
projektu
Kč
307 692

Požadovaná
částka
Kč
199 999

Rozpočtová
položka

5222

Doporučení
výboru*

Rada HMP poskytovaná
částka
Kč
Kč
150 000
150 000

Koncert k zahájení činnosti spolku Mozartea Praga, z.s. na který budou pozváni diplomaté, zástupci města a významné hudební kapacity z celé Evropy. Pořadatelé koncertu doufají,
že v době jeho konání (27.1.2019 v sále Martinů AMU) budou již legislativně členy celosvětového společenství Mozartovských institucí, které spravuje Mozarteum Salzburg, z
jehož strany bylo členství navrženo. Cílem této akce je veřejné povědomí o vzniku, cílech a výše profesionální hudební úrovně spolku, v neposlední řadě jde o navázání kontaktů s
řadou podnikatelských subjektů, díky kterým se bude moci Mozarteum Praga z.s. dále rozvíjet a plnit své osvětové poslání v rámci hlavního města i ČR. Akce bude pro pozvané
hosty zdarma. Vzhledem k tomu, že spolek svou činnost teprve zahajuje, nemá zatím dostatek finančních prostředků. Aby toho dosáhli, je pro ně nezbytné začít svou činnost ve
veřejném prostředí a usilovat o podporu financování dalších dílčích aktivit spojených s činností tohoto spolku. O podporu HMP nebylo doposud žádáno. V případě udělení podpory
bude použita konkrétně v rámci příprav a možného financování v roce 2018 na pronájem sálu, honoráře umělcům, nezbytné produkční plnění, výzdobu, technické zabezpečení akce
a PR. Výše požadované dotace činí 65 % 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.**

230 Publicum commodum o. s., Týn 640/2, 110 Dvě totality stačily, ročník 2018
00, Praha 1, IČ:27039463

405 000

200 000

5222

200 000

200 000

17. 11. 2018 ve spodní části Václavského náměstí proběhne kulturně-edukativní akce jako připomínka studentských protestů proti totalitním praktikám. Na akci vystoupí bluesový
kytarista Luboš Andršt, swingová skupina J. J. Jazzmen, historik Pavel Žáček, Radovan Schovánek ad. Žadatel získal na svůj projekt podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3
letech: 2016 - 150.000 Kč (IUD), 2017 - 200.000 Kč (IUD). Výše požadované dotace činí 49 % způsobilých nákladů. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje
hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

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

6

Poř.
č.

Žadatel

231 Nerudný fest.cz, Národní 341/23, 110 00
Praha 1, IČ:26578824

Název projektu

Koncert pro budoucnost

Celkové
náklady
projektu
Kč
2 635 000

Požadovaná
částka
Kč
815 000

Rozpočtová
položka

5222

Doporučení
výboru*

Rada HMP poskytovaná
částka
Kč
Kč
200 000
200 000

Koncert pro budoucnost je kulturní akcí u příležitosti oslav 17. listopadu, která se koná jako open air na Václavském náměstí již opakovaně a jejímž cílem je posilování občanské
angažovanosti a připomínání nutnosti se o získanou demokracii neustále starat. V průběhu celého dne se mísí hudební vystoupení známých interpretů (např. Laco Déczi & Cellula
NY, Lenka Dusilová, Aneta Langerová, MIG 21, Michal Hrůza, Zrní, Jaroslav Uhlíř, Emma Smetana,…) s desítkami proslovů významných osobností veřejného života (nikoliv
aktivní politici – např. Tomáš Sedláček, Šimon Pánek, Kovy), s občanskými happeningy a videovstupy z regionálních akcí Festivalu svobody prostřednictvím instalovaných LCD
obrazovek. Akce v Praze je vyvrcholením celorepublikového programu realizovaného ve všech krajích a také součástí programu Festivalu svobody, který zahrnuje řadu významných
občanských iniciativ (Korzo Národní, Post Bellum, FÓR_UM, Studentská komora Rady vysokých škol a další). Na letošní ročník Festivalu svobody v návaznosti na 100. výročí
založení ČR byla podána žádost o podporu v rámci mimořádného grantového programu k tomuto jubileu, ale grant nebyl udělen. Proto se pražská část Festivalu svobody - Koncert
pro budoucnost - ocitla bez dostatečného finančního zajištění. Jedná se o projekt bez vstupného. Výše požadované dotace činí 31 % způsobilých nákladů. V případě udělení podpory
bude použita konkrétně na náklady spojené s technickým zajištěním akce, provozní náklady, na osobní náklady a na úhradu autorských honorářů. 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.**

232 *****

Vánoční galavečer na Žofíně

343 000

120 000

5212

120 000

120 000

Vánoční galavečer ve Velkém sále paláce Žofín, na kterém se budou dražit soutěžní obrázky dětí. Galavečer se uskuteční v pátek 14. 12. 2018, vystoupí sopranistka Markéta Fassati
a Felix Slováček. Součástí večera je výstava dětských portrétů Jadrana Šetlíka. Žadatel plánuje pozvat 200 hostů. Dotace bude použita na úhradu nákladů za pronájem sálu a
autorské honoráře umělcům. Žadatel získal na svůj projekt podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2016 - nežádal, 2017 - nežádal, 2018 - 100.000 Kč (IUD na jiný
projekt). Výše požadované dotace činí 35 % způsobilých nákladů. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými
státy EU.

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

7

Poř.
č.

Žadatel

Název projektu

233 Divadlo U Hasičů s. r. o., Římská 45/2135, Yvetta Simonová - 90
120 00, Praha 2, IČ:27370747

Celkové
náklady
projektu
Kč
246 000

Požadovaná
částka
Kč
171 000

Rozpočtová
položka

5213

Doporučení
výboru*

Rada HMP poskytovaná
částka
Kč
Kč
120 000
120 000

„Yvetta Simonová - 90“ je koncert k jejím 90. narozeninám, který se bude konat 4.11.2018 v Divadle U Hasičů a bude připomenutím dlouhodobé úspěšné kariéry zpěvačky, která si
udržela přízeň a oblibu publika více než 60 let. Vystoupí na něm za doprovodu orchestru Karla Vlacha (pod vedením Dalibora Kaprase) řada známých osobností populární hudby.
Ke dni podání žádosti jsou potvrzeni: Josef Zíma, Milan Drobný, Zorka Kohoutová, Helena Vondráčková, Karel Gott, Vladimír Hron, Václav Hybš, Pavlina Filipovská, Eva
Pilarová, Milan Dvořák. Vzhledem k jedinečnosti akce jsou k účinkování přizváni významní umělci a orchestr. Jejich honoráře, přestože přistoupili na slevy, nejsou ve finančních
možnostech žadatele. Charakter akce si vyžádá i náročnější technické vybavení a propagaci, náklady na ně se do rozpočtu akce nepochybně promítnou jeho navýšením. Paní
Simonová díky svým profesionálním kvalitám a svému vystupování nesporně patřila a stále patří k ikonám české populární hudby, proto má žadatel snahu koncert na její počest
uspořádat na vysoké umělecké úrovni, kterou si tato umělkyně zaslouží. Výše vstupného je přizpůsobena předpokládané věkové kategorii publika. O podporu HMP nebylo doposud
žádáno. V případě udělení podpory bude použita konkrétně na honoráře umělců, propagaci, ostatní produkční náklady (audio technika, backline). Výše požadované dotace činí 70
% 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.**

234 ARCHITECTURA, z. s., Betlémské
náměstí 169/5a, 110 00, Praha 1 - Staré
Město, IČ:27017923

Fuchsova kavárna žije!!! / architektonické
a kulturní aktivity v bývalé Fuchsově
kavárně na ostrově Štvanice

360 000

200 000

5222

200 000

200 000

Předmětem žádosti je projekt, který na tři týdny v září 2018 rozvine kulturní a společenské aktivity na ostrově Štvanice. Cílem aktivit je nastínění dalšího rozměru vnímání
architektury Fuchsovy kavárny - upozornění na architektonický skvost, který v současnosti chátrá a měl by se stát jedním z center kulturních a společenských aktivit revitalizovaného
ostrova. Záměrem žadatele je zrealizovat několik kulturních projektů, které by umožnily ještě širšímu spektru Pražanů navštívit tento funkcionalistický relikt, který má silný
potenciál pro současné umění. V případě podpory projektu bude dotace použita na produkční zabezpečení celého programu včetně propagace a honorářů vystupujících umělců. O
záštitu HMP nebylo zažádáno. Žadatel na tento svůj projekt dosud podporu HMP v oblasti KUL nežádal. Aktivity na ostrově Štvanice jsou zahrnuty v rámci Landscape festivalu,
který získal v roce 2018 podporu HMP v oblasti KUL 300.000 Kč, nicméně projekt Fuchsova kavárna žije!!! není součástí grantového projektu; naopak rozšiřuje aktivity o další
akce. Výše požadované dotace činí 56 % způsobilých nákladů. U tohoto projektu se uplatňuje bloková výjimka a podpora se poskytuje na kulturní účel dle č. 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**.

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

8

Poř.
č.

Žadatel

236 Francouzský institut v Praze
Štěpánská 644/35, 111 21, Praha 1,
IČ:12345679

Název projektu

21. Festival francouzského filmu

Celkové
náklady
projektu
Kč
2 532 300

Požadovaná
částka
Kč
200 000

Rozpočtová
položka

5229

Doporučení
výboru*

Rada HMP poskytovaná
částka
Kč
Kč
150 000
150 000

21. ročník Festivalu francouzského filmu představí současnou francouzskou filmovou produkci a osloví širokou veřejnost napříč generacemi. U příležitosti oslav 100 let výročí
vzniku republiky festival uvede retrospektivní cyklus snímků, které nám připomenou francouzsko - československé/ české vztahy v kinematografii napříč stoletím. Na koncepci
programu úzce spolupracují čeští distributoři a filmoví kritici. Záměrem žadatele je poukázat na rozmanitost soudobé tvorby. Přehlídka také plánuje pořádat školní projekce
doprovázené tvorbou pedagogických materiálů k vybraným filmům. Nedílnou součástí festivalu bude slavnostní zahajovací a závěrečný galavečer a hudební doprovodné programy.
V rámci přehlídky bude uvedeno až 160 filmových projekcí. Místy konání projektu jsou kino Světozor, kino Lucerna, Kino 35 a Cinestar Anděl. V případě udělení bude dotace
použita na propagaci festivalu. Žadatel dosud nežádal o záštitu HMP. Žadatel získal na tento projekt podporu HMP v oblasti KUL: 2016 - 50.000 Kč, 2017 - 50.000 Kč (granty). V
roce 2018 žadatel žádal na tento projekt o grant HMP, avšak z důvodu nesplnění podmínek stanovené Zásadami pro poskytování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce
2018, byl projekt z grantového řízení vyřazen. Požadovaná částka činí 8 % 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) odst. 7 (ex ante na základě odůvodněných předpokladů) a
odst. 8 (80%) Nařízení.**

237 SINTON PRAHA, spol. s r.o., Pštrossova
207/1, 110 00, Praha 1 - Nové Město,
IČ:16193130

Nejkrásnější neapolské písně a melodie

582 400

180 000

5213

180 000

180 000

Dne 18. 11. 2018 se v Dvořákově síni Rudolfina uskuteční koncert jako prezentace klasické neapolské písně CANZONE NAPOLETANA s vizuální složkou projekce malířských děl
neapolských mistrů, ukázkou slavného neapolského tance Tarantella a v neposlední řadě hereckým ztvárněním klasické literární postavy commedia dell'arte Pulcinella, která je
typická pro neapolský region. Vzhledem k uvedenému komplexnímu pojetí akce a účasti mezinárodně uznávaných interpretů italské klasické scény (neapolský tenorista Giuseppe
Gambi a virtuózní houslista Gennaro Desiderio) se pro pražského diváka jedná o mimořádnou příležitost, která je obvykle dostupná pouze v zahraničí. Záštitu hlavního města Prahy
nad touto akcí převzal dne 14. 8. 2018 pan radní Jan Wolf. O podporu HMP nebylo doposud žádáno. V případě udělení podpory bude použita konkrétně na pronájem prostor,
technické a organizační služby České filharmonie v budově Rudolfina (např. pronájem prostor a zařízení, služby související s pronájmem…) a honoráře účinkujícím. Výše
požadované dotace činí 31 % 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.**

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

9

Poř.
č.

Žadatel

238 L production CZ s. r. o., Rybná 716/24,
110 00, Praha 1, IČ:07091231

Název projektu

BEST OF QUEEN

Celkové
náklady
projektu
Kč
580 050

Požadovaná
částka
Kč
127 050

Rozpočtová
položka

5213

Doporučení
výboru*

Rada HMP poskytovaná
částka
Kč
Kč
127 050
127 050

Jedná se o hudební produkci, která je pojata jako vzpomínka na zpěváka Freddieho Mercuryho. V průběhu večera zazní největší hity rockové legendární kapely Queen, které
zazpívají osobnosti české hudební a divadelní scény, například: Hana Holišová, Barbora Mottlová, David Uličník, Bohuš Matuš, Kamil Střihavka, Petr Kolář a sopranistka Pavlína
Senic. Hudební akce se také zúčastní i Mercuryho letitý kamarád jamajský zpěvák a skladatel Peter Straker a osobní asistent Peter Freestone. Hudební produkce zároveň finančně i
mediálně podpoří projekt Dům světla poskytující pomoc a podporu HIV pozitivním osobám. Moderátorem hudební akce bude Vladimír Hron. Místem realizace projektu je Divadlo
Hybernia. V případě udělení bude dotace použita na pronájem prostoru Divadla Hybernia. Žadatel dosud nežádal o záštitu HMP. Žadatel dosud nežádal o finanční podporu HMP v
oblasti KUL. Požadovaná částka činí 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) odst. 7 (ex ante na základě odůvodněných předpokladů) a odst. 8 (80%) Nařízení.**
239 MÍSTO 186 00 s. r. o., Sokolovská 98/96, FUCHS
186 00, Praha 8 - Karlín, IČ:06281222

550 000

200 000

5213

200 000

200 000

Projekt Fuchs chce v zimním období oživit bývalou Fuchsovu kavárnu na pražské Štvanici. Spojí čtyři pražské kulturní organizace – Altenburg 1964, Containall, Přístav 18600 a
Tygr v tísni. Obsah jednotlivých večerů budou garantovat konkrétní subjekty – buďto samostatně nebo společně. Uváděné akce ponesou “brand” zúčastněného subjektu, ale budou
zároveň součástí jednoho kulturního celku. Společně bude vybudována kulturní platforma, jejímž smyslem je propojit 4 nezávislé subjekty, které se již mnoho let pokoušejí o
podobnou věc: oživení “brownfieldů” nebo jinak vyloučených míst a objektů ve městě prostřednictvím nezávislé kultury. V prostoru „Fuchs“ budou uspořádány 2-4 kulturní akce
týdně - koncerty, divadlo, přednášky. Součástí projektu ale není jen tento kulturní program. Projekt je o místě, o stavbě, o tom, že ač pouze na omezenou dobu, pomůže vybudovat
zásadní kulturní místo uprostřed města a jeho řeky. Žadatel v posledních 3 letech o podporu HMP v oblasti KUL nežádal, nežádal ani o záštitu projektu. Požadovaná částka činí 36
% způsobilých nákladů. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.
240 *****

Dýmová hora - kamenné dílo v Třebešíně socha ve veřejném prostoru

145 000

120 000

5212

120 000

120 000

Realizace kamenného sochařského díla umělce Epos 257 a bezdomovce kameníka Marcela pro výstavu "Místa mezi místy", výstava bude uspořádána v Muzeu hl. m. Prahy v r.
2019. Termín zahájení realizace projektu je 1. 9. 2018. Místem vzniku díla jsou Malešice, následně bude kamenická realizace umístěna v Třebešicích (u Kutné Hory). Žadatel
nežádal na svůj projekt podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech. Účel, na který bude dotace použita: materiál, doprava, osazení, nástroje, honorář pro bezdomovce
Marcela. O záštitu požádáno nebylo. Výše požadované dotace činí 83% způsobilých nákladů. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a
obchod mezi členskými státy EU.

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

241 KVArt Production s.r.o., Štěpánská
640/45, 110 00 Praha 1, IČ:05719542

Název projektu

Kocour v botách

Celkové
náklady
projektu
Kč
8 000 000

Požadovaná
částka
Kč
200 000

Rozpočtová
položka

Doporučení
výboru*
Kč

5213

Rada HMP poskytovaná
částka
Kč
0
0

KVArt Production s.r.o., byla založena v roce 2017 a začala koprodukcí muzikálu Muž ze železnou maskou. Předložená žádost je na uvádění muzikálu Kocour v botách v Divadle
Broadway. Interaktivní a edukativní představení by mělo dětem nastínit „správný“ pohled na život. Vypráví o přátelství vychytralého Kocoura v botách a mlynářského syna Honzy.
Dle žadatele půjde o show pro děti i dospělé, rodinnou podívanou plnou efektních projekcí, nevšedních kouzel, skvostných pěveckých a tanečních výkonů, s roztomilými zvířátky v
pojetí nové dětské company, s magickou hudbou, pohádkovými kostýmy a okouzlující výpravou. Představení chce také přispět k poznání základů slušného chování. Termín realizace
projektu žádost uvádí listopad/prosinec 2018, Divadlo Broadway má ve svém prosincovém programu uvedena 3 představení. Společnost žádá o podporu města poprvé. Požadovaná
částka činí 3 % způsobilých nákladů a je určena na kostýmy, kulisy, interprety a výpravu muzikálu. O záštitu nebylo žádáno. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt
neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Žadatel podal žádost o dotaci na MHMP poprvé. Výbor* doporučuje žadateli podat žádost v rámci grantového řízení hl.
m. Prahy, aby jeho projekt mohl být posouzen odbornou komisí.
242 KVArt Production s.r.o., Štěpánská
640/45, 110 00 Praha 1, IČ:05719542

Divadlo Na Maninách

4 620 335.8

150 000

5213

0

0

KVArt Production s.r.o., byla založena v roce 2017 a začala koprodukcí muzikálu Muž ze železnou maskou. Podařilo se jí vytvořit tým herců (mj. Jan Čenský, Ilona Svobodová,
Dušan Sitek, Anna Stropnická, Pavel Baťek, Jitka Ježková, Miroslav Etzler, Tomáš Savka, Pavlína Němcová), s nímž chce vybudovat svoje vlastní divadlo. Prostory Divadla Na
Maninách v Praze 7 si společnost pronajala dlouhodobě s tím, že v budoucnu by to měla být scéna se stálým hereckým souborem. Programová nabídka by měla být atraktivní a
umělecky zajímavá. Zejména bude cílit na významné hry české a světové dramatiky. V současné době bude produkovat hry Zatmění a Na Dotek, nově zkouší hru Zrada. Program
zahrne i pravidelné koncerty populární a vážné hudby, vánoční koncerty či pořady pro školy. Ve spolupráci s DROP IN bude pořádat přednášky a besedy, připraví pohádkové
pořady pro rodiče s dětmi a mateřské školky či pořady pro seniory. Žádost je podána pro období 15.9. – 31.12.2018 (měsíčně se koná cca 15 akcí), společnost žádá o podporu města
poprvé. Požadovaná částka činí 3 % způsobilých nákladů a je určena na pořizovací náklady divadla. O záštitu nebylo žádáno. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt
neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Žádost nesplňuje podmínku včasného podání. Odůvodnění pozdního podání žádosti není uvedeno.

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

243 *****

Název projektu

Umožnění výuky zpěvu dětí z dětských
domovů a dětí z azylových domů a
závěrečný koncert Vánoce 2018

Celkové
náklady
projektu
Kč
290 000

Požadovaná
částka
Kč
250 000

Rozpočtová
položka

Doporučení
výboru*
Kč

5212

Rada HMP poskytovaná
částka
Kč
0
0

Předmětem žádosti je výuka zpěvu pro znevýhodněné děti v termínu od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018 a realizace koncertu. Z dotace bude uhrazen nájem učebny na Praze 1, školné na
lekce zpěvu pro znevýhodněné děti a realizace vánočního koncertu. Žadatelka neuvádí bližší informace o plánovaném vánočním koncertu ani místo jeho konání. Žadatelka blíže
nespecifikovala konkrétní uvažovaný prostor pro nájem učebny, kde by výuka zpěvu probíhala. Účel, na který bude dotace použita: školné na lekce zpěvu (žadatelka sama zpěv
vyučuje), náklady na realizaci vánočního koncertu, nájem zkušebny (v rozpočtu žadatelka uvádí nájem na 4 měsíce, tedy úhrada nájmu již za září 2018). Výše požadované dotace
činí 86% způsobilých nákladů. Žadatelka nežádala na svůj projekt podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje
hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.
Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Žádost nesplňuje podmínku včasného podání. Odůvodnění pozdního podání žádosti není uvedeno.
244 Múzy z.s., Jungmannova 749/32, 110 00
Praha 1, IČ:22612301

60. jubilejní vúroční setkání členů Kruhu
umělců houslařů

90 000

60 000

5222

40 000

40 000

V rámci chystané kulturní akce je připravováno několik veřejných přednášek o inovacích v houslařství a státní sbírce hudebních nástrojů, posléze naváže hudební vystoupení Eben
Trio ve složení Roman Patočka, Jiří Bárta a Tereza Fialová. Po celou dobu bude probíhat prezentace nástrojů členů Kruhu umělců houslařů. V případě podpory bude dotace použita
na pronájem prostor Českého muzea hudby a vystoupení Eben Trio. Žadatel nezískal podporu v oblasti KUL v posledních třech letech. Výše požadované dotace činí 67 %
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.**
Tabulka celkem:

20 952 552

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

4 974 344

2 632 850

2 632 850
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