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JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2018 NAD 200.000 Kč INVESTIČNÍ 

 

 

Žádosti 

Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu 
Celkové 
náklady 

Požadovaná 
částka 

Položka 
Výsledek 
bodování 

Návrh komise RHMP ZHMP 

BA/065 
S-MHMP 
947579/2017 

69347425 - „DIVADLO 
BRATŘÍ FORMANŮ” 

Technické zabezpečení a 
dovybavení Lodi Tajemství 

1 100 021 750 021 6322 71 400 000 400 000 400 000 

Divadelní loď Tajemství je unikátním kulturním prostorem se širokou možností využití (divadelní a taneční představení, pohádky pro děti, tančírna, koncerty, lodní kino aj.). Provoz lodi byl 
zahájen v rámci akce Praha město kultury v roce 2000 dnes již legendárním představením Nachové plachty Divadla bratří Formanů. Od té doby pravidelně loď slouží jako sezónní scéna, 
kde pod hlavičkou DBF hostují produkce všech žánrů. Loď Tajemství získala letos technické osvědčení na dalších sedm let provozu s tím, že Divadlo Bratří Formanů investovalo nemalé 
vlastní prostředky ke splnění přísných evropských norem lodního registru. Nový dramaturgický tým chce poskytnout tvůrčí prostor novým projektům a nabízet divákům plnohodnotný 
divadelní zážitek. Bratři Formanové proto žádají o investiční podporu, která by po mnoha letech provozu umožnila obnovu světelného a  zvukového parku, včetně zatemnění velkého sálu. 
DBF žádá také o podporu festivalu ARENA. Na svoje projekty pravidelně spolek získává podporu HMP, přehled příspěvků za poslední 3 roky: 2015 – 80.000 Kč, 2016 – 150.000 Kč, 2017 – 
980.000 Kč. GK: Loď Tajemství Divadla bratří Formanů patří k vítaným objektům na pražské divadelní mapě a v uplynulých letech si našla stálé publikum. Kromě DBF na Lodi působí i 
další nezávislé subjekty a umělci. Investiční žádost se týká nezbytných oprav a dovybavení lodi po 17 letech jejího provozu. Loď získala technické osvědčení na dalších 7 let provozu, 
investice jsou tedy z hlediska udržitelnosti projektu perspektivní. Doporučujeme podpořit záměr částečným grantovým příspěvkem. 

BA/066 
S-MHMP 
945027/2017 

26713187 - Činoherní klub, 
o.p.s. 

Výměna sedadel v hledišti 
divadla 

1 600 000 1 600 000 6321 65 1 600 000 1 600 000 1 600 000 

Činoherní klub je přes 50 let neopominutelnou součástí českého divadla, již v začátcích své existence byl svébytnou scénou s originálně pojatým divadelním názorem, měl výrazný vliv na 
celé československé divadelnictví a vydobyl si i evropskou proslulost. Původně příspěvková organizace byla na základě usnesení č. 35/35 ze dne 29.11.2001 Zastupitelstva HMP 
transformována v obecně prospěšnou společnost, které byl opakovaně přidělen víceletý grant na činnost. Ten však neřeší dlouhodobý problém nedostatečných investic. V souvislosti s 
nezbytnou výměnou diváckých sedadel po 16 letech používání proto Činoherní klub žádá o investiční grant. Činoherní klub je příjemcem víceletého grantu na činnost na léta 2015-2018 ve 
výši 18.000.000 Kč na každý rok. GK: Činoherní klub, o.p.s. předkládá investiční žádost na výměnu sedadel v hledišti vzhledem k jejich opotřebení. Uvedené náklady na investiční akci 
jsou reálné, doporučujeme její financování prostřednictvím grantového systému v požadované výši. 

BC/306 
S-MHMP 
947317/2017 

44268211 - Tanec Praha z.ú. 
Obnova technologií a 
prostor pro veřejnost 
divadla PONEC 

2 000 000 1 600 000 6329 82 700 000 700 000 700 000 

PONEC - divadlo pro tanec bylo otevřeno v roce 2001, kdy se podařilo dokončit náročnou rekonstrukci celé budovy bývalého kina, později skladu Filmového podniku tak, aby v Praze vznikl 
první taneční dům v ČR. Omezené finanční možnosti umožnily jen základní nákup technologického vybavení, které je po 16 letech činnosti již značně nevyhovující. Divadlo se potýká s 
problémy s podlahami a vůbec standardním komfortem pro veřejnost. Proto žádá o základní investice zahrnující nejnutnější základní obměnu technologií a interiéru divadla (které lze 
naplánovat i do více etap), aby divadlo mohlo kvalitně sloužit všem uměleckým oborům, které prezentuje na své scéně: 1. renovace podlah – odpružená podlaha v sále, podlahy ve foyer a 
prostorách kavárny, 2. světelný pult např. MA2light, 3. obnova 2. části světelného parku, 4. pořízení komfortních sedadel pro diváky. Žadatel je stálým příjemcem grantu HMP: 2015 -9 
240 000 Kč (5 grantů, z toho 3 víceleté), 2016 – 9 465 000 Kč (8 grantů, z toho 3 víceleté), 2017 – 10 740 000 Kč (7 grantů, z toho 3 víceleté). Investiční grant byl poskytnut 2x : 2016 – 10 
000 Kč, 2017 – 1 000 000 Kč. Výše požadované dotace činí 80 % způsobilých nákladů. GK: Žádost je oprávněná a její uspokojení žádoucí. Požadavek by však neměl být řešen v rámci 
tohoto grantového systému. Majitelem objektu je město Praha a je svěřen do správy městské části Praha 3. Součinnost obou subjektů  v této kauze je nadmíru žádoucí. Tanec Praha 
z. ú. je dominantním subjektem, kterému se v poslední dekádě výrazně daří prostřednictvím svých projektů popularizovat oblast tance, mezioborového pohybového a nonverbálního 
divadla. Díky jeho úsilí bylo divadlo Ponec zrekonstruováno a zprovozněno jako jedinečná takto orientovaná scéna. 

BD/390 
S-MHMP 
940403/2017 

28561236 - Fotograf 07 z.s. 
Fotograf Gallery 2018 - 
technické vybavení 

435 970 300 000 6322 77 250 000 250 000 250 000 
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Fotograf Gallery (FG) zahájila svoji činnost v listopadu 2009 a postupně vytvořila úspěšnou platformu uměleckého provozu, která nabízí propojení výstavní činnosti a vzdělávání v oboru 
fotografie, a to s přesahem do dalších disciplín současného umění. FG nabízí kontakt s umělci a teoretiky a možnost mezioborové spolupráce. FG v květnu 2017 vyhrála ve výběrovém 
řízení MČ Praha 1 nové nebytové prostory pro svou činnost. V roce 2018 si tak FG bude moci dovolit představit progresivnější výstavní plána vzdělávací program zahrnující české i 
zahraniční umělce a teoretiky. Vzhledem k tomu rostou i nároky na adekvátní technické vybavení. Žadatel získal na své projekty a činnost podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 
letech: 2015 - 300.000 Kč (Festival Fotograf 2015) + 380.000 Kč (celoroční výstavní činnost 2015), 2016 - 300.000 Kč (Festival Fotograf 2016) + 600.000 Kč (celoroční činnost v letech 2016-
2019), 2017 - 400.000 Kč (Festival Fotograf 2017-2020) + 600.000 Kč (celoroční činnost v letech 2016-2019). Výše požadované dotace činí 68,81% způsobilých nákladů. GK: Fotograf 
Gallery si za dobu své existence vybudovala výborné renomé a vytvořila a stále rozšiřuje okruh zájemců o současný technický obraz a jeho kritickou reflexi. Snaha vybavit nové 
prostory kvalitním technickým zázemím pro prezentaci fotografie nezbytným je logickou součástí rozšiřování činnosti galerie.  

Celkem 5 135 991 4 250 021   2 950 000 2 950 000 2 950 000 

 
 
 

Sumář 

Odbornost 
Počet doporučených 
jednoletých projektů 

Počet nedoporučených 
jednoletých projektů 

Přiznaný grant 2018 

Divadlo 2 0 2 000 000 

Tanec a nonverbální umění, nový cirkus 1 0 700 000 

Výtvarné umění, fotografie, nová média 1 0 250 000 

Celkem 4 0 2 950 000 

 
 
 

Součet za položky 

Položka Přiznaný grant 2018 

6321 1 600 000 

6322 650 000 

6329 700 000 

 

 
 


