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Jednoleté investiční granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění nad 200 000 Kč pro rok 2021 

Poř. č. Č. j. spisu IČO - Žadatel Název projektu 
Celkové náklady 

v Kč 

Požadovaná částka 

v Kč 
Položka 

Výsledek 

bodování 

Návrh komise 

v Kč 

RHMP 

v Kč 

ZHMP 

v Kč 

BF/577 
S-MHMP

1367341/2020

26548526 - POST 

BELLUM, o.p.s. 

Expozice Paměti 

národa na 

Strahovském 

stadionu – investiční 

vybavení 

4 374 076.19 3 061 853.2 6321 72 300 000 300 000 300 000 

Žádost i investiční grant pro expozici Paměť národa na Strahovském stadionu podává obecně prospěšná společnost Post Bellum. Předmětem žádosti je nákup tří projektorů, objektivu, 

HDMI vstupní karty, tří transportních boxů pro příslušné projektory. Výše požadované dotace činí 70 % způsobilých nákladů. Žadatel je pravidelným příjemcem finanční podpory v oboru 

audiovize na různé projekty: 2018 - 200 000 Kč (IÚD) + 200 000 Kč (IÚD), 2019 - 240 000 Kč + 50 000 Kč (IÚD) + 700 000 Kč (IÚD) + 300 000 Kč (IÚD) + 350 000 Kč (IÚD) + 104 

000 Kč (IÚD), 2020 - 500 000 Kč + 500 000 Kč + 100 000 Kč granty na další projekty. Žadatel získal víceletý grant na projekt Příběhy našich sousedů na léta 2020 - 2023 v celkové výši 

960 000 Kč (AF/035) a také víceletý grant Pražská Paměť národa 2021-2024 - audiovizuální dokumentace v celkové výši 2 200 000 Kč (AF/039). Žadatel současně předložil další žádost na 

projekt Dokumentujeme a vyprávíme pražskou Paměť národa v roce 2021, č.BF/570. Jelikož žadatel je pravidelným příjemcem dotací za oblast audiovize, byla i tato investiční žádost 

přeřazena do oboru F - audiovize. GK: O nutnosti podpory aktivit Post Bellum není obecně pochyb, a proto udělení grantu lze jednoznačně podpořit. V rámci Audiovize však 

projekt nelze v úplnosti posoudit, neboť jde o technické vybavení vznikající expozice Paměti národa (dataprojektory s vysokým jasem apod.). Přirozeně by bez odpovídajícího 

vybavení byla důležitá expozice s originálním obsahem ke škodě všech limitovaná. Zařazení projektu do Audiovize tudíž není ideální. 

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 23/34 ze dne 21. 1. 2021 




