
Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 606 ze dne 8. 4. 2019

výše částek nepřesahující v jednotlivém případě 200.000,- Kč
Poř. 

č.

Žadatel Název projektu Účel Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Doporučení 

Výboru* 

Rada HMP - 

poskytovaná 

částka

Kč Kč Kč Kč

65 Nadační fond Mikuláše 

Daczického z Heslova, Pavla 

Švandy ze Semčic 1066/11, 150 

00 Praha 5, IČO:24709034 

Živé pochodně 69 a 

Sametová revoluce 89

Dotace bude použita na pronájmy 

prostor, autorské honoráře, na tisk 

brožury, marketing, technické 

zajištění akce a instalaci výstavy.

5229 320 000 230 000 180 000 180 000

70 Společnost 89 z.s., Svatoslavova 

766/19, 140 00 Praha 4, 

IČO:69060088 

30 let SVOBODY Dotace bude použita na propagaci 

projektu, technické zajištění akcí, 

pronájmy, autorské honoráře, 

produkci a dokumentaci projektu. 

5222 26 510 000 15 153 200 0 0

Projekt 30 let SVOBODY realizuje spolek Společnost 89 a pro rok 2019 předkládá v rámci výročí 30 let od sametové revoluce několik na sebe volně navazujících akcí (výstavu, 

konferenci, koncert, happening, tiskovou konferenci ad.). Projekt je realizován na různých místech v Praze v termínu od 17. 6. do 18. 11. 2019. Výše požadované dotace činí 57 % 

způsobilých nákladů. Žadatel nežádal v minulosti na svůj projekt podporu HMP v oblasti KUL. U tohoto projektu by byla uplatněna bloková výjimka a podpora by byla poskytována 

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**.

odborné hodnocení: "Společnost 89 z.s. žádá o finanční podporu MHMP pro následujících 5 dílčích projektů: 1) TK a Slavnostní zahájení projektu 30 let SVOBODY, 2) Výstava 

fotografií OSOBNOSTÍ, 3) Konference 30 let poté – 30 let SVOBODY 4) Happening – Skanzen totality pro širokou veřejnost na Václavském náměstí. 5) Koncert – 30 let 

SVOBODY na Václavském náměstí. Žadatel dle svých slov pořádal akci podobného typu před dvaceti lety. Významově projekt dubluje Kozro Národní, nemá ale jasnou metodiku, je 

nahodile zpracován, velmi nekonkrétní, s nesmírně přebujelým rozpočtem a nejasným diváckým zacílením. Nedoporučuji."

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Výbor* se ztotožnil s odborným posouzením expertního hodnotitele.

Projekt Živé pochodně 69 a Sametová revoluce 89 zahrnuje výstavu autentických fotografií z let 1939, 1969 a 1989 ve výstavních prostorách MČ Praha 5 - Zbraslav, zachycující 

okupaci německých vojsk v roce 1939, fotografie z let 68/69 včetně pohřbů tzv. hořících pochodní zakončené fotkami konečně dosažené svobody v r. 1989. Projekt zahrnuje také 

vzpomínkový koncert a tisk brožury, celý projekt proběhne v říjnu a listopadu na Zbraslavi. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi 

členskými státy EU.

Rozpočtová 

položka:

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

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



75 The Best Forever s.r.o., náměstí 

14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, 

IČO:05739144 

Sametový koncert - Jitka 

Hosprová a hosté

Zafinancování orchestru s 

dirigentem a také náročné technické 

stránky koncertu.

5213 1 550 660 500 000 200 000 200 000

77 PKF - Prague Philharmonia, 

o.p.s., Husova 241/7, 110 00 

Praha 1, IČO:64947602 

„Koncert PKF – Prague 

Philharmonia k 30. výročí 

pádu komunismu a znovu 

nastolení svobody a 

demokracie v ČR.“

Honoráře umělců a marketingové 

služby.

5221 4 876 000 500 000 0 0

Sametový koncert Jitky Hosprové a jejich hostů (Lubomír Brabec, Kateřina Englichová, Maurizio Sciarretta, Ladislav Horák, Kryštof Marek, QVOX vokální kvartet) má být 

koncertem nejen k oslavě 30. výročí sametové revoluce, dle slov žadatelů doposud největší samostatný koncert nejlepší a nejznámější české virtuosky na violu Jitky Hosprové. 

Koncert má mít i svou aranžovanou scénu, což má umocnit umělecký zážitek a přilákat nejen domácí příznivce klasické hudby, ale také ostatní návštěvníky Prahy. Bude také pořízen 

obrazově zvukový záznam. Koncert předpokládá termín 20. 11. 2019 v Obecním domě. Na programu mají zaznít skladby předních velikánů klasické hudby a také některé skladby 

soudobých autorů, které byly napsány pro violu. Požadovaná dotace je ve výši 32 % celkových způsobilých nákladů. Žadatel v posledních 3 letech o podporu HMP nežádal. U tohoto 

projektu je uplatněna 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**.

Slavnostní večer PKF – Prague Philharmonia k 30. výročí pádu komunismu a znovunastolení svobody a demokracie v ČR. Má být zároveň opening koncertem nového koncertního 

prostoru v Praze v prostorách nově vybudovaného multifunkčního centra ve Vysočanech a zúčastní se ho přední osobnosti našeho politického a společenského života. PKF chce tímto 

koncertem přispět k důstojným oslavám tohoto výročí a nabídnout pražským posluchačům zážitek nejen z koncertu samotného, ale i sdíleného slavnostního momentu, ke kterým tento 

koncert bude jistě patřit. Pro svůj nadčasový a humanistický apel, pro ducha silného nadšení, atmosféry naděje, lidskosti a víry ve vítězství pravdy, tedy atributy, které s sebou 

polistopadové dění neslo, zvolil pořadatel dílo L.v.Beethovena: Symfonii č. 9 s „Ódou na radost“. Dne 13. listopadu 2019 zazní v podání předních světových pěvců, Pražského 

filharmonického sboru a pod taktovkou renomovaného šéfdirigenta PKF Emmanuela Villauma. Požadovaná dotace ve výši 10 % celkových způsobilých nákladů má být použita na 

honoráře umělců a marketingové služby. U tohoto projektu je uplatněna 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**.

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Žadatel je příjemcem 4letého grantu na léta 2018 – 2021, pro rok 2019 – 10.000.000 Kč. Vzhledem k omezeným finančním 

prostředkům Výbor* nedoporučuje k finanční podpoře.

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



80 Taneční studio Light zapsaný 

spolek, Fráni Šrámka 2622/18, 

150 00 Praha 5, IČO:66002958 

Republika na nás čeká / aneb 

Kde domov můj

Dotace bude použita na umělecké 

honoráře, na pronájem Studia 

ALTA a zkušebny, na kostýmy a 

technické zabezpečení projektu 

včetně zapůjčení divadelní techniky. 

5222 370 000 150 000 80 000 80 000

97 Grand Veteran, z.s., Nad 

hradním vodojemem 71/17, 162 

00 Praha 6, 

IČO:06471137 

Grand Veteran Zajištění audiovizuální techniky, 

jeviště, umělecké honoráře, 

pronájem automobilové techniky, 

honorář pro režiséra a scénáristu 

projektu. 

5222 825 000 300 000 0 0

odborné hodnocení: "Projekt kombinuje představení veteránů s tematickými událostmi, které jsou herecky prezentovány a doplněné o autentické záběry formou projekcí. Tento 

komponovaný program může být vhodnou a úspěšnou doprovodnou aktivitou pro Národně technické muzeum. V grantovém systému na kulturu však nemůže atraktivní podívaná 

splnit přísná kritéria. Rozpočet projektu je nerealistický." Hodnotitel nedoporučuje udělení dotace.

Námět pro vznik nového projektu se zrodil až na podzim 2018 z původně neplánované pozitivní zkušenosti Tanečního studia Light – proto nemohla být na tento projekt podána 

žádost do grantového řízení na rok 2019. V září 2018 totiž soubor přijal výzvu Knihovny Václava Havla a zapojil se do vzdělávacího projektu, jímž si mladí lidé po celé republice 

připomněli výročí vzniku Československa. Získané zkušenosti budou nyní využity při realizaci předloženého projektu k 30. výročí sametové revoluce, který se uskuteční v termínu 

17. – 19. listopadu 2019 - premiéra a sérii čtyř repríz interaktivní inscenace Republika na nás čeká / aneb Kde domov můj. Inscenace bude v délce 90 minut, její obsah bude čerpat z 

odkazu díla Václava Havla, Ústavy ČR a bude zahrnovat interaktivní program a diskuse cílené především na dospívající diváky, žáky ZŠ a studenty SŠ. Happening bude doprovázen 

vzpomínkovou výstavou, uspořádanou Knihovnou Václava Havla a doprovodnými diskusemi a projekcemi vzdělávacích pořadů ve Studiu ALTA. Na realizaci projektu se podílí 

tvůrčí tým: hudebník Ondřej Galuška, choreografka a tanečnice Dora Hoštová a Eva Stará, tanečníci Jan Čtvrtník a David Ryska, výtvarnice Tereza Tretiagová, vše v režii vedoucí 

souboru Lenky Tretiagové. Požadovaná částka představuje 41 % způsobilých nákladů. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi 

členskými státy EU.

Ke 30. výročí sametové revoluce se 27. dubna 2019 v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice uskuteční komponované kulturní představení Grand Veteran, zahájení veteránské 

sezóny, klubové prezentace historických automobilů a výstava vozidel. Dějinné situace hrané herci s pomocí historických vozidel budou doprovázeny ozvučeným videem na 

velkoplošné obrazovce, dále bude připomenuto 100 let výročí česko-slovenské koruny. Snahou je ukázat historickou mobilitu jako kulturně-technický odkaz a s ní spojené aktivity 

formou tvořivých a tvůrčích rukodělných dílen. V projektu budou prezentovány historické automobily, motocykly, kola, traktory, vojenská historická technika, k vidění bude 

autentický služební vůz Alexandra Dubčeka, vozidlo BMW z kolony Václava Havla ad. Výše požadované dotace činí 36 % způsobilých nákladů. U tohoto projektu je uplatněna 

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**.

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Výbor* se ztotožnil s odborným posouzením expertního hodnotitele.

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 3



99 Media Park s.r.o. Koperníkova 

794/6, 120 00 Praha 2, 

IČO:27376371 

Totáč - Zažijte to znovu Dotace bude použita na vytvoření a 

realizaci výstavy.

5213 2 413 800 1 890 000 0 0

18 723 200 460 000 460 000Tabulka celkem:

Vzdělávací multimediální zážitková putovní výstava ke 30. výročí sametové revoluce proběhne 11. 11. až 1. 12. na Karlově náměstí, Praha 2. Putovní výstava bude cestovat po cca 10 

krajských městech na podzim 2019, v každém městě týden, poslední týden před 17. listopadem bude slavnostně zahájena v Praze. Žadatel byl vyzván odborem KUC, aby upřesnil 

rozpočet předpokládaných nákladů a příjmů projektu, jelikož z žádosti není patrné, jaké náklady budou hradit další partneři projektu, naopak vytvoření celé putovní výstavy je 

položkově uvedeno na realizaci projektu v Praze. Vstupné na výstavu bude zdarma nebo za symbolickou cenu, např. 30 Kč. Výše požadované dotace činí 78 % 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**.

odborné hodnocení: "Žadatel chce zrealizovat putovní multimediální zážitkovou expozici Totáč - Zažijte to znovu k 30. výročí Sametové revoluce. Hlavní město Praha má být jedním 

z míst, kde by se projekt konal. Projekt nepůsobí věrohodně po stránce obsahové i rozpočtové a není důvod, aby vývoj takové expozice financovalo HMP. Projekt postrádá 

uměleckou kvalitu a originalitu.“ Hodnotitel nedoporučuje udělení dotace.

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Výbor* se ztotožnil s odborným posouzením expertního hodnotitele.

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 4


