
výše částek nepřesahující 200.000,- Kč jednomu a témuž subjektu za rok

Poř. 

č.

Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Rozpočtová 

položka 

Doporučení 

výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč

2 Rudolf Mazač, Pod vilami 756/14, 

140 00 Praha 4, IČ:71538313 

Rock Symphonies for 

Freedom 2018 + 100leté 

výročí založení státu: 2018 

- 1993 - 1968 - 1918

375 000 320 000 5212 0 0

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 125 ze dne 23. 1. 2018

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Žadateli bylo doproučeno, aby se se svou žádostí obrátil na grantový program ke 100. výročí 

vzniku republiky a k 25 letům ČR, který zastřešuje odbor památkové péče a je určen na podporu projektů souvisejících s tímto výročím.

Předkladatelem tohoto projektu je zakladatel orchestru Big Band „Kentomania“ (30 hudebníků, vč. sólistů z USA, kde vedle bigbandového obsazení 

působilo v orchestru i 8 – 9 lesních rohů.) hornista Rudolf Mazač a organizátor dlouholetého festivalu „Jazzový Most z Prahy do EU“. Původní „Jazz 

Bridge“ propojoval česká a sousední zahraniční velká města. Pro rok 2018 žádá pořadatel o finanční podporu svého druhého pražského projektu, který se 

má konat 22. července 2018 na náměstí Míru v Praze na Vinohradech. Tam chce pod pojmem “Rock Symphonies“ definovat vysoké hudební hodnoty 

hudebních stylů z celého vývoje hudební historie, v „nové tváři“. Tento projekt se dle slov samotného žadatele zabývá především dramaturgicky tím, co 

vývoj ve světovém Rocku přinesl a co označuje jako „“The Best of“ Rockové hudby. (Lord, Deep Purple, Ritchie Blackmore, Forreigner, John Miles, 

Gary Brooker, Justin Hayward, Paul Ryan, Jimmy Web, Mick Jones a další). V případě udělení dotace bude použita na umělecké honoráře, nájem 

prostoru, podium, osvětlení a ozvučení. O záštitu HMP nebylo zažádáno. Žadatel získal na projekt "Jazzový Most" podporu HMP v oblasti KUL v 

posledních 3 letech: 2015 - nežádal, 2016 – 50.000 Kč (partnerství), 2017 – 0 (IUD). Požadovaná částka činí cca 85 % 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.**

Individuální účelové neinvestiční dotace v oblasti kultury v roce 2018

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy
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Poř. 

č.

Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Rozpočtová 

položka 

Doporučení 

výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč

3 Rudolf Mazač, Pod vilami 756/14, 

140 00 Praha 4, IČ:71538313 

15.Int. Festival "Jazzový 

Most" z Prahy do EU 

2018. 100leté výročí 

založení státu: 2018 - 1993 

- 1968 - 1918

150 000 80 000 5212 0 0

15. ročník festivalu, který vznikl v roce vstupu ČR do EU a jehož hlavní ambicí je propagace a prezentace české bigbandové kultury v sousedních 

evropských zemích a městech a v Praze. Jeho základem je pražský Big Band „Kentomania“ (30 hudebníků a dva sólisté i z USA) hornisty Rudolfa 

Mazače, který orchestr a festival založil. Vedle bigbandového obsazení působilo v orchestru i 8 – 9 lesních rohů. Původní „Jazz Bridge“ propojoval česká 

a sousední zahraniční velká města. Pro rok 2018 žádá pořadatel o finanční podporu pražského koncertu, který má zahájit pomyslný most dne 29. července 

2018 z nádvoří Novoměstské radnice, Praha 2, do EU. Je přislíbena spolupráce rozhlasových a televizních stanic zúčastněných zemí, jiné termíny ani 

místa konání dalších koncertů nejsou uvedeny. K projektu je přiloženo několik článků a ohlasů na činnost pořadatele. O záštitu HMP nebylo zažádáno. 

Žadatel získal na tento projekt podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2015 – nežádal, 2016 – 50.000 Kč (partnerství), 2017 – 0 (IUD). V 

případě udělení bude dotace použita na umělecké honoráře, nájem prostoru, podium, osvětlení a ozvučení. Požadovaná částka činí cca 53 % 

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.**

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Žadateli bylo doproučeno, aby se se svou žádostí obrátil na grantový program ke 100. výročí 

vzniku republiky a k 25 letům ČR, který zastřešuje odbor památkové péče a je určen na podporu projektů souvisejících s tímto výročím.

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy
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Poř. 

č.

Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Rozpočtová 

položka 

Doporučení 

výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč

4 Bronto Production s.r.o., 

Jahodnická 1045/3, 190 00 Praha 

9, IČ: 29134617 

Dance of Love 760 000 330 000 5213 0 0

5 Ing. Ivana PECHÁČKOVÁ, 

Zubatého 269/1, 150 00 Praha 5, 

IČ:62563386

výstava MANAMANA 199 000 95 000 5212 95 000 95 000

10. ročník předloženého projektu bude realizován v různých tanečních sálech v centru Prahy. Uskuteční se tak propojení svátku sv. Valentýna a všech 

forem tance a pohybu. Projekt je určen pro širokou veřejnost, a to jak pro pokročilé tanečníky, kteří hledají nové výzvy a inspiraci, tak i pro začátečníky, 

kteří si teprve svůj vlastní taneční styl vyjasňují. Na programu budou workshopy pod vedením odborných lektorů, v doprovodném programu proběhne 

Soutěž skupin, kde mají možnost prezentace mladé taneční skupiny naše i zahraniční. Výkony bude posuzovat odborná porota a vybere tři nejlepší 

vystoupení. Vyvrcholením projektu bude divácky atraktivní večerní show v divadle ABC se špičkovými tanečníky, pojítkem choreografií bude téma láska 

v rozmanitých podobách: mateřská, partnerská, k pohybu, k hudbě atd. V případě podpory projektu bude dotace použita na: osvětu tance a pohybu jako 

zdravého životního stylu, zajištění atraktivních lokalit pro konání akcí v centru Prahy, zajištění atraktivních hostů a lektorů, zajištění příznivých cen 

workshopů a vstupného na doprovodné akce. O záštitu HMP nebylo zažádáno. Žadatel dosud nežádal o finanční podporu HMP. Požadovaná částka 

představuje 43 % způsobilých nákladů. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy 

EU.

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Jedná se o volnočasovou aktivitu pro širší veřejnost a pro různě pokročilé tanečníky při 

příležitosti svátku sv. Valentýna. Akce nepatří k nejvýznamnějším událostem v oblasti kultury a umění v hl. m. Praze. Není tedy v zájmu hl. m. 

Prahy akci podpořit.

Nakladatelství Meander představí svoji novou edici MANAMANA, Starý a Nový zákon pro děti, výstavou ilustrací první šestice knih, které vyšly v 

květnu 2017. Autorkou knih je nakladatelka Ivana Pecháčková, a ilustrátorky jsou mladé výtvarnice Monika Novotná, Petra Josefína Stibitzová, Nikola 

Logosová, Marie Štumpfová, Nikola Hoření a Alžběta Zemanová. Výstava se bude konat v prostorách galerie XAOXAX v Krymské ulici. Tato galerie 

prezentuje české i zahraniční autory – ty zavedené, ale i studenty a začínající autory i nakladatele. Během výstavy proběhnou také 3 výtvarné dílny s 

ilustrátorkami knih a 2 vzdělávací dílny pro pedagogy a knihovníky pod vedením Ondřeje Hníka, který rovněž představí své pracovní listy, návody a 

doporučení, jak s knihami pracovat. V případě podpory projektu bude dotace použita na honoráře umělců, produkci a propagaci výstavy a dílen, 

pozvánky pro pedagogy. Žadatel dosud nežádal o záštitu paní primátorky nebo člena Rady HMP nad tímto projektem. Žadatel získal podporu HMP v 

oblasti KUL v posledních 3 letech: 2014 – 50.000 Kč (grant), 2015 - 40.000 Kč + 20.000 Kč (granty), 2016 – 0, 2017 – 0. Požadovaná částka činí cca 

48 % 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
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Poř. 

č.

Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu
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částka
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výboru* 
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Kč Kč Kč

6 Mezinárodní křesťanské 

velvyslanectví Jeruzalém, z. s., Na 

žertvách 783/23, 180 00 Praha 8, 

IČ:63833204 

Kulturou proti 

antisemitismu

755 525 200 000 5222 200 000 200 000

Patnáctý ročník projektu, jehož cílem je v současné neklidné době čelit kulturním a pokojným způsobem předsudkům a xenofobním náladám, se 

zvláštním důrazem na zapojení mladé generace. Očekává se účast asi 900 osob. Akce má výraznou kulturní i vzdělávací dimenzi, mezinárodní účast 

stovek občanů včetně žáků a studentů z ČR, SRN a Dánska a značný nepřímý dopad prostřednictvím médií. V neděli 22. 4. 2018 se uskuteční společný 

pochod lidí dobré vůle centrem Prahy, který demonstruje odhodlání české veřejnosti neponechat prostor antisemitským projevům a bránit tradiční 

demokratické hodnoty naší společnosti. Trasa pochodu povede ze Staroměstského náměstí do Valdštejnské zahrady. Od 15 hodin ve Valdštejnské 

zahradě, v prostorách Senátu PČR proběhne tradiční veřejné shromáždění „Všichni jsme lidi“, ve spolupráci s místopředsedou Senátu a pod záštitou 

ministra kultury. Jeho součástí bude vystoupení pamětníka holocaustu, umělců i významných politických osobností z domova i ze zahraničí, včetně 

velvyslance Státu Izrael. Akci doprovází vzdělávací program pro české, německé a dánské žáky ve dnech 23. – 24. 4. 2018 v podobě návštěvy 

Židovského muzea v Praze, odborného výkladu a workshopu o nebezpečí rasistické ideologie a mechanismu vzniku předsudků; návštěvy v Terezíně, 

prohlídky autentických míst spojené s výkladem pamětníka, společného pietního aktu na židovském hřbitově. Na závěrečném workshopu žáci pod 

vedením zkušených pedagogů formulují své vlastní závěry pro současnou dobu. V případě udělení bude podpora použita na výdaje na propagaci akce, 

personální náklady projektového týmu a zčásti na produkci a realizaci jednotlivých dílčích akcí. O záštitu HMP nebylo zažádáno. Hlavní město Praha je 

dlouholetým partnerem tohoto projektu, podpora projektu HMP v oblasti KUL v uplynulých 3 letech: 2015 – 180.000 Kč (partnerství). 2016 – 200.000 

Kč (partnerství), 2017 – 200.000 Kč (IUD). Požadovaná částka po HMP činí 26 %. 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 4



Poř. 

č.

Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 
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Kč Kč Kč

7 Sdružení pro tvořivou dramatiku, 

z. s., Fügnerovo náměstí 1866/5, 

120 00 Praha 2, IČ:00537071 

Otvírání 2018 52 000 35 000 5222 35 000 35 000

8 KENTAUR MEDIA, s. r. o., 

Národní třída 39, 110 00 Praha 1, 

IČ:25131788 

Cyklus 10  koncertů JAZZ 

DOCK ORCHESTRA 

2018

648 000 308 000 5213 0 0

Otvírání je jednou ze čtrnácti krajských přehlídek dětského divadla v ČR, z nichž soubory postupují na celostátní přehlídku Dětská scéna. Akce zajišťuje 

účast pražských souborů na prestižní celostátní přehlídce, konané každoročně z pověření Ministerstva kultury. Otvírání je navíc v současné době jedinou 

platformou zajišťující v Praze soustavnou metodickou péči o dětské divadelní soubory a jejich vedoucí. Přehlídka zprostředkovává výměnu zkušeností 

mezi vedoucími a pedagogy a jejich vzdělávání prostřednictvím odborných rozborů inscenací. Díky dlouhodobě fungujícímu systému obvodních 

postupových kol se jí daří podchytit další zájemce, tedy soubory, které dosud pracovaly pouze „skrytě“ v rámci svých domovských institucí (zejména 

základních škol). V případě podpory bude dotace použita na: OON – odměny pro členy lektorského sboru a lektory dílen, služby – lektorné, ubytování 

mimopražských lektorů, nájem prostor pro konání přehlídky, technické služby v rámci přehlídky (osvětlení, ozvučení), odměny pro účastníky. O záštitu 

HMP nebylo požádáno. Žadatel získal na svůj projekt podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2015 - 25.000 Kč (partnerství), 2016 - 30.000 

Kč (partnerství),  2017 - 30.000 Kč (IUD). Výše požadované dotace činí 67 % způsobilých nákladů. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt 

neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Obsahem žádosti je podpora vzniku stálého jazzového orchestru při hudebním klubu Jazz Dock, jehož provozovatelem je společnost KENTAUR 

MEDIA s.r.o., který dlouhodobě obohacuje naši hudební scénu v cíleně vybudovaném prostoru přímo na břehu Vltavy na Janáčkově nábřeží naproti 

Mánesa. Má přinášet orchestrální hudbu na bázi klasického bigbandu, s cílem jednak umožnit znovu zaznít dnes již klasické kompozice jazzové historie 

(Duke Elligton, Thad Jones/Mel Lewis, apod.), jednak pěstovat vlastní, autorský repertoár složený z těch nejlepších kompozic současných českých i 

zahraničních autorů (Jan Jirucha, Štěpánka Balcarová, Andy Schofield, Miroslav Hloucal atd.). Jazz Dock má veškeré předpoklady a podmínky pro 

provozování takového orchestru - zkušenosti s organizováním koncertů, vlastní technické vybavení (klavír, bicí nástroje, stojany na noty, zvukovou 

techniku atd.), vlastní propagační kanály, lidské zdroje, dobrou dramaturgii a produkci koncertů, navíc Jazz Dock je přirozeným a pulsujícím centrem 

české jazzové scény, takže přitahuje pozornost nejen diváků, ale i aktivních hudebníků, skladatelů, aranžérů a hudebních novinářů, je již sestaven tým 

složený ze špičkových odborníků na tuto oblast: Pro rok 2018 je připraven cyklus 10 koncertů, které se odehrají vždy každé třetí pondělí v měsíci ve 21h. 

JAZZ DOCK podporuje česká originální a progresivní seskupení a výrazné skladatelské osobnosti, domácí mladou a pulsující scénu, nejlepší evropské i 

zámořské hudebníky. Vystupují ve stylovém klubovém prostředí pro české publikum za relativně nízké vstupné, není zaměřen na turisty. Tyto záslužné, 

ale i finančně nákladné projekty jsou podporovány i z veřejných zdrojů (hl. m. Praha, MČ Praha 5, Ministerstvo kultury). V případě podpory projektu, 

který je zcela nad rámec víceletého grantu, budou finanční prostředky využity k úhradě uměleckých honorářů, propagace a technického zabezpečení 

koncertů. O záštitu HMP nebylo zažádáno. Žadatel získává na svoji činnost dlouhodobou podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2015 – 

500.000 Kč, 2016 – 500.000 Kč, na léta 2017 – 2021 4letý grant ve výši 500.000 Kč/rok. Požadovaná částka činí cca 47,5 % 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 5
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Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Žadatel je příjemcem víceletého grantu hl. m. Prahy na celoroční činnost jazzového klubu Jazz 

Dock 2017 - 2020 ve výši 500.000 Kč na rok.

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy
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10 Pole & Me, z.s., Ševětín 80, 373 

63, IČ:04424867 

Express Yourself by Pole 

& Me

118 184 25 000 5222 25 000 25 000

11 CREATEAM, spol. s r.o., 

Neklanova 111/11, 128 00 Praha 

2, IČ:25721615 

CONCERTO GLASSICO 

2018

2 025 300 985 300 5213 0 0

Třetí ročník bienále Concerto Glassico – České umění skla proběhne 1. 8. – 20. 9. v Toskánském paláci. Výstava navodí souvislost mezi 100. výročím 

české státnosti a stejně dlouhým obdobím stručné historie českého skla. Jádro výstavy budou tvořit výtvarníci, kteří se v roce 2017 zúčastnili úspěšné 

výstavy Concerto Glassico v Kuala Lumpur pořádané ve spolupráci s MZV. Tito výtvarníci a jejich díla budou doplněni kurátorským výběrem prof. 

Miroslava Vojtěchovského díly úspěšných absolventů sklářských škol, kteří projevili tvůrčí invenci, nadšení a zaujetí i odvahu experimentovat. V rámci 

projektu se uskuteční setkání s významnými osobnostmi, sklářskými výtvarníky, kteří svým myšlením, souborem vlastností, jednáním a výsledky své 

práce ovlivnily vývoj sklářského umění a přispěly k osobitosti a vysoké úrovni českého sklářství. V případě podpory bude dotace použita na honorář pro 

kurátora, odborné umělecké nasvícení exponátů, propagaci, tisky, instalaci, pronájem techniky, ostrahu, průvodce, úklid, energie, spoje, kancelářské 

potřeby atd. O záštitu HMP nebylo zažádáno. Žadatel doposud nežádal o finanční příspěvek HMP. Požadovaná částka činí cca 49 % 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**.

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Žadateli bylo doproučeno, aby se se svou žádostí obrátil na oddělení cestovního ruchu. Žadatel se 

po domluvě rozhodl obrátit na grantový program ke 100. výročí vzniku republiky a k 25 letům ČR, který zastřešuje odbor památkové péče.

Pole dance je nové sportovní odvětví, ve kterém se pořádá samostatné Mistrovství světa, a je i předložena žádost o zařazení této disciplíny na Olympijské 

hry. Express Yourself je první soutěž v pole dance v ČR zaměřená na show. Již 3. ročník soutěže se uskuteční 3. 2. 2018 v prostorách Royal Theatre ve 

Vinohradské ulici. Jejím cílem je soutěžící co nejméně limitovat pravidly a dát jim prostor, aby vyjádřili sami sebe prostřednictvím tanečních 

choreografií. Na rozdíl od klasických sportovních soutěží je tedy tato soutěž především zaměřena na uměleckou složku, kde se snaží soutěžící zaujmout 

nejen porotu, ale i diváky, kteří na konci také hlasují pro svého favorita. Každá taneční choreografie je originální vzhledem k jedinečnosti každého 

účinkujícího. Soutěže se účastní amatéři i profesionálové z různých tanečních studií ČR a Slovenska, celkem bude vystupovat 16 finalistů. V porotě 

zasednou odborníci z řad profesionálů, z nichž někteří mají ocenění ze světových soutěží. V případě podpory bude žádost použita na konstrukce s tyčemi. 

O záštitu HMP nebylo zažádáno. Požadovaná částka představuje 21,2 % způsobilých nákladů. Žadatel doposud nežádal o finanční příspěvek HMP. 

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
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Poř. 

č.

Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Rozpočtová 

položka 

Doporučení 

výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč

15 NADACE FORUM 2000, Praha 1 

- Hrad 1, 119 08 Praha 1, 

IČ:65992768 

19. NGO Market 1 132 270 100 000 5229 100 000 100 000

16 Seven Days Agency, s.r.o., 

Náplavní 2013/1, 120 00 Praha 2, 

IČ:24314781 

Sportovní fotografie 2017 576 000 200 000 5213 0 0

NGO Market je jednodenní akcí (11. 4. 2018, Forum Karlín), kterou Nadace Forum pořádá od roku 2000. Veletrh, jehož součástí jsou workshopy, 

diskuze a další akce, je zaměřen na rozvoj platformy pro síťování neziskových organizací a občanských iniciativ, které se svými činnostmi podílejí na 

pozitivním fungování občanské společnosti. Vystavovatelé i návštěvníci mají možnost představit své aktivity, navázat kontakty mezi zástupci 

nejrůznějších odvětví neziskového sektoru, předat a načerpat zkušenosti, oslovit sponzory i širokou veřejnost. Na veletrhu svou činnost prezentuje 1.500 

zájemcům z řad široké veřejnosti téměř 220 neziskovek působících v oblasti lidských práv, sociální práce, vzdělávání, ochrany životního prostředí či 

dalších oblastech společně se svými podporovateli z řad státních institucí, velvyslanectví nebo soukromého sektoru. V případě podpory bude dotace 

použita zejména na pronájmy a technické vybavení, výdaje na PR či projektovou a dílčí koordinaci. O záštitu HMP nebylo zažádáno. Žadatel získal 

podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2015 - nežádal, 2016 - 100.000 Kč (partnerství - NGO Market), 2017 – 100.000 Kč (IUD). 

Požadovaná částka činí cca 9 % 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**.

Sportovní fotografie roku 2017 je obnovená premiéra ankety, která se konala naposledy v roce 2010. Soutěž je vyhlašována Klubem sportovních novinářů 

a sběr fotografií probíhá po celý rok 2017. Výstava vybraných fotografií proběhne v únoru roku 2018 na Staroměstské radnici v prostorách Rytířského 

sálu a Křížové chodby. Výstava bude doplněna o nesoutěžní výstavu k 20 letům od ZOH v Naganu, kdy naši hokejisté získali zlaté olympijské medaile. 

Po ukončení výstavy budou fotografie vydraženy a celková částka bude předána zástupci České olympijské nadace. Ty fotografie, které se nevydraží, 

mají být předány HMP předem určené veřejně prospěšné instituci, například vybranému domovu dětí a mládeže, základním nebo mateřským školám a 

jiné. Cílem celé akce je představit sport ve všech jeho formách od amatérské až po profesionální úroveň. Celá akce bude doplněna také besedami se 

známými fotografy sportovního prostředí a jejich workshopy. V případě podpory bude dotace použita na materiální zabezpečení akce, lidské zdroje, 

propagaci a celkové zajištění vernisáže. O záštitu HMP nebylo požádáno. Žadatel dosud nežádal o podporu HMP v oblasti KUL. Požadovaná částka 

činí cca 35 % 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.**

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Projekt je již podpořen ze strany hl. m. Prahy poskytnutím výstavních prostor. Usnesením Rady 

hl. m. Prahy č.1887 ze dne 15. 8. 2017 bylo subjektu poskytnuto bezplatné užívání Křížové chodby a Rytířského sálu ve Staroměstské radnici v 

termínu konání výstavy od 1. 2. do 28. 2. 2018.

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy
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Poř. 

č.

Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Rozpočtová 

položka 

Doporučení 

výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč

17 Společnost Praha fotografická, 

z.s., Haštalská 749/4, 110 00 

Praha 1 

IČ: 05624967 

Cena Praha fotografická - 

22.ročník

550 000 250 000 5222 150 000 150 000

18 Sdružení výtvarných kritiků a 

teoretiků, z.s., Jungmannova 

36/31, 110 00 Praha 1, 

IČ:15887839 

11. Cena kritiky za mladou 

malbu

424 000 190 000 5222 100 000 100 000

Tabulka celkem: 7 765 279 3 118 300 705 000 705 000

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků - Česká sekce AICA pořádají každoročně pro umělce do 30 let soutěž Ceny kritiky za mladou malbu, za účelem 

usnadnění jejich vstupu na profesionální výtvarnou scénu. Hlavní město Praha je každoročně jejich spolupořádajícím partnerem. V roce 2018 se bude 

konat 11. ročník. K ocenění soutěže patří výstava finalistů v únoru – březnu v Galerii kritiků v Paláci Adria v Praze a samostatná výstava laureáta tamtéž 

ke konci kalendářního roku na náklady pořadatelů. Hodnotí se první tři pořadí v soutěži a sympatie diváků. Žadatel dosud nežádal o záštitu paní 

primátorky nebo člena Rady HMP nad tímto projektem. V případě podpory bude dotace použita na realizaci projektu (produkce, propagace, tisky, 

technické zabezpečení). O záštitu HMP nebylo zažádáno. Žadatel získal podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2015 – 198.000 Kč 

(partnerství - Cena kritiky) + 300.000 Kč (grant - Celoroční výstavní činnost), 2016 – 180.000 Kč (partnerství - Cena kritiky) + 80.000 Kč (partnerství - 

Another Fields) + 80.000 Kč (grant - Celoroční výstavní činnost), 2017 – 250.000 Kč (partnerství - Cena kritiky) + 100.000 Kč (partnerství – 

HATAI/FUJI). Požadovaná částka činí cca 45 % 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 Nařízení**.

Cena Praha fotografická – 22. ročník soutěže a výstavy fotografií Prahy s mnohaletou osvědčenou tradicí. Hlavní cenou této fotografické soutěže je Cena 

primátorky hl. m. Prahy. Celoměstská soutěž neprofesionálního umění je otevřena nekomerčně fotografující veřejnosti, jež má jejím prostřednictvím 

možnost vyjádřit se k životu v hlavním městě. Jde o jednu z mála příležitostí pro amatérské fotografy, která jim umožňuje důstojnou prezentaci jejich 

tvorby. Výstava se uskuteční v prostorách Staroměstské radnice. Dotace má být použita na vyhodnocení soutěže, realizaci výstavy, vydání katalogu a 

propagaci akce. Soutěž i výstava se opakovaně konají pod záštitou primátorky hl. m. Prahy, na tento ročník bude o záštitu opět zažádáno. O záštitu HMP 

nebylo zažádáno. Akce je pravidelně podporována HMP: 2015 – 150.000 Kč (partnerství), 2016 - 150.000 Kč (partnerství), 2017 – 150.000 Kč (IUD). 

Výše požadované dotace činí 45 % 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
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