Přehled žádostí o poskytnutí finanční podpory na akce k výročí 100 let vzniku samostatného českosloveného státu (1918 - 2018) a 25 let České republiky v roce 2018 - III. kolo
Poř. č.

087V/III

Žadatel

Název projektu

Spolek Světová výstava poštovních
Světová výstava poštovních
známek PRAGA 2018, z. s., Opletalova známek PRAGA 2018
29, 110 00 Praha, IČ: 04873394

Celkové náklady
projektu
Kč
8 375 000

Příloha č. 1

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
36,78
200 000
200 000 15.8.2018 - 18.8.2018, Kongresový hotel Clarion, Praha - Praha 9,
3 080 000
Freyova 945/33

Světová výstava poštovních známek PRAGA 2018 je konaná pod záštitou primátorky hl. m. Prahy paní Adriany Krnáčové k oslavě 100. výročí vzniku Československé republiky, 100. výročí vydání první československé známky a 100. výročí ukončení I.
světové války. PRAGA 2018 je specializovaná soutěžní světová výstava poštovních známek a dalších subjektů filatelistického zájmu určená všem členům Mezinárodní filatelistické federace (Fédération Internationale Philatélie) – dále jen FIP, která
sdružuje filatelistické asociace z 95 zemí všech kontinentů. Vysoká úroveň zúčastněných exponátů a jejich objektivní hodnocení je garantováno patronátem FIP, který byl výstavě PRAGA 2018 udělen na 74. kongresu FIP konaném 26. října 2016 v Taipei
/ Taiwan. Soutěžní exponáty budou hodnoceny podle přísných mezinárodních pravidel a podle výsledků vystavovatelé obdrží diplomy a medaile (obdoba Olympijských her). Formát výstavy a kvalifikační předpoklady soutěžních filatelistických exponátů
je dán pravidly FIP a uzavřenou smlouvou mezi pořadatelem výstavy a FIP. Světová výstava poštovních známek PRAGA 2018 je pořádána u příležitosti připomenutí a oslav 100. výročí vzniku Československé republiky, 100. výročí vydaní první
československé známky, 100. výročí ukončení I. světové války, 50. výročí událostí roku 1968, 25. výročí vzniku České republiky. Cílem výstavy je mimo připomenutí a oslav uvedených významných výročí zejména posílení povědomí české a mezinárodní
veřejnosti o významu a historických souvislostí uvedených výročí v mezinárodním kontextu, zdůraznění úlohy sta let samostatnosti Československa a její význam pro rozvíjení národních vztahů Čechů a Slováků v evropském prostoru, propagace poštovní
známky, jako nejmenšího uměleckého díla, sloužící k politické, hospodářské a kulturní paměti národa, rozvoj přátelských vztahů a rozšíření kulturní spolupráce s účastníky ostatních členských zemí Mezinárodní filatelistické federace. Dotace bude využita
zejména na pokrytí části nákladů na montáž a demontáž výstavních exponátů a na pronájem kongresových prostor v místě konání výstavy - hotelu Clarion, Praha 9. Projekt má záštitu primátorky hl. m. Prahy. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de
minimis".
Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
Poř. č.

088V/III

Žadatel

Institut moderní hudby, z.s.
Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1, IČ:
22862170

Název projektu

BRUDER / BRATŘI

Celkové náklady
projektu
Kč
7 544 150

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
20,47
250 000
250 000 1.2.2018 - 30.11.2018, Staromětské náměstí, Praha - Praha 1,
1 544 150
Staroměstské náměstí

Celodenní evropské memoradum na pozadí skutečných příběhů tehdejších vojáků rekapituluje 100 hudebního vývoje s využitím nových technologíí na několika jevištích. Projekt orientovaný na evropské kulturní dědictví popisuje osobní příběhy vojáků
viděné očima dnešní generace, jejich přímých rodinných potomků na pozadí 100 leté exkurze do hudebního a technologického vývoje od roku 1918 až do současnosti. Holandská iniciativa nazvaná Projekt BRUDER, směřuje k připomnění si nesmírných
útrap, které zažívali všichni vojáci formou Evropského memoranda k 11. listopadu 2018 a zároveň na poukázání destrukce pro celé evropské obyvatelstvo. Společné memorandum bude uvedeno jako multidisciplinární představení v Praze. Bojovalo se ve
třech světadílech, na všech světových mořích. Válka skončila 11.11. 1918. V projektu Bruder, tak potomci vojáků, kteří byli na různých stranách zákopů vytvoří také společné hudební představení. Symbolicky od Irska, až po Arménii mají sdílet spojení s
historií svých předků. Silné příběhy vojáků tak budou zachyceny i prostřednictvím mapujícího dokumentárního filmu. Zde bude zachycena odvaha a oběti, kterou i čeští vojáci byli ochotni podstoupit, přestože ještě ani neměli vlastní stát. Projekt má
nejen poukázat na odvahu, ale také za ni poděkovat, poděkovat i za oběti, které byly položeny pro současné období evropské stability a míru. Hudba, vizualizace, moderní technologie budou portrétovat průnik do různých životních příběhů, napříč
evropskými národy. Projekt je veden v pozitivním komunikačním módu porozumění mezi mladou a starou generací. Celý projekt je jako celek o lidských hodnotách, toleranci a přirozené lidské komunikaci. Představení zahrne poesii, ukáže také touhu,
umělecký boj za lidské spojení i prostřednictvím pro nás málo známých moderních básníků a spisovatelů z té doby ( Rainer Marie Rilke, Jan Čarek, Miloš Jirko, Jak Rokytka, ale i Stanislav Kostka Neuman. Umělci budou v relaci jak s mladým, tak i
starým publikem. Program multidisciplinárního představení je kombinací hudby, nových technologií vizuálního umění a poezie. Hudebním záměrem je tedy průřez posledních 100 let. Představení bude několikahodinové. Dotace bude využita na uhrazení
technických, produkčních, propagačních a režijních nákladů spojené s veřejnou produkcí v Praze. Projekt nezakládá veřejnou podporu.

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

1

Poř. č.

089V/III

Žadatel

Czech Top Photo
Slezská 2191/134, 130 00 Praha 3, IČ:
06621635

Název projektu

OSUDOVÉ OKAMŽIKY
ČESKOSLOVENSKA – obrazový
příběh století

Celkové náklady
projektu

Požadovaná
částka

Kč

Kč

2 515 000

Požadovaná
Doporučení
částka grantu Komise RHMP
Kč

%
69,58

1 750 000

750 000

Doporučení
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč
750 000 2.10.2018 - 11.11.2018, Křížová chodba a Rytířský sál Staroměstské
radnice, Praha - Praha 1, Staroměstské náměstí 3/1

Fotografická výstava, vyprávějící prostřednictvím unikátních autorských a tematických celků koncentrovaných na klíčové dějinné jevy,“ obrazový příběh uplynulého století“ - Projekt Osudové okamžiky Československa je fotografická výstava, vyprávějící
prostřednictvím unikátních autorských a tematických celků koncentrovaných na klíčové dějinné jevy - “Obrazový příběh uplynulého století“. Výstava v působivé obrazové metafoře - prostřednictvím sklady emocionálně silných autorských a tematických
celků koncentrovaných na klíčové dějinné jevy - příběh dramatického století má vyprávět a působit na návštěvníky. Výstava se skládá z částí - Svědectví o První světové válce včetně vyvrcholení v r. 1918, Mobilizace roku 1938 na protest proti
Mnichovské dohodě, stejně jako léta působení československé vlády v exilu, Okupace Československa německými nacisty roku 1939, Východní čs odboj, Ročník 21 - o lidech narozených v tzv totálním nasazení pro německou říši, Rok 1945 očima
fotografů, Rok 1968 očima fotografů, Československý disent, Normalizace, Rok 1989 očima fotografů a Havel Story. Projekt je unikátní dílo vytvořené z unikátních kolekcí. Je určen nejširší divácké veřejnosti domácí i zahraniční. Součástí je doprovodný
program spočívající v promítání dobových filmových dokumentů, vystoupení a besedy historiků, politologů, publicistů i samotných fotografů, komentované prohlídky a vědomostní soutěže pro školy. Projekt má záštitu primátorky hl. m. Prahy. Žadatel se s
projektem zúčastnil II kola a byl neúspěšný. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
Poř. č.

090V/III

Žadatel

MimoFilm, Opletalova 25, 110 00
Praha 1, IČ: 26708698

Název projektu

100 let republiky v Praze

Celkové náklady
projektu

Požadovaná
částka

Kč

Kč

930 000

650 000

Požadovaná
Doporučení
částka grantu Komise RHMP
Kč

%
70

150 000

Doporučení
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč
150 000 3.9.2018 - 3.10.2018, Kasárna Karlín, Praha - Praha 8, Prvního pluku
2

Výstava plakátů dokumentárního fotografa Karla Cudlína vytvořených u příležitosti 100 let samostatné republiky. Jedná se o výstavu 30 fotografií Prahy včetně jejich grafického a textového zpracování. Výstava mapuje vývoj Československé, později
České republiky v oblasti architektury, historických událostí, umění a sportu. Každá samotná fotografie je připomenutím konkrétní události, osobnosti nebo uměleckého a architektonického vývoje jak samotné Prahy, tak celé společnosti v Československé
republice. Fotografie ukazují spojitost mezi vybraným fotografovaným motivem a konkrétní událostí, vždy doplněno o název, který události přisuzuje jasné emoce. Fotografie včetně grafiky fungují jako celek nebo jako samostatný plakát. Součástí výstavy
je doprovodný program včetně promítání filmu, složeného z navrhovaných historických fotografií zpracovaných jako leporelo vel A5, které je také doplněno o konkrétní informace. V neposlední řadě bude výstava sdílena pomocí sociálních sítí s
veřejností. Dotace bude využita na vytvoření plakátů a na náklady na technické zpracování výstavy. Žadatel se zúčastnil II. kola grantového řízení ve kterém byl vyřazen z důvodu formálních chyb v žádosti. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de
minimis".
Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

2

Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
Česko - slovenský koncert ke 100.
75 100
výročí vzniku Československé
republiky

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
67
50 000
50 000 19.10.2018 - 19.10.2018, sál Martinů, Praha - Praha 1, Malostranské
50 000
nám. /12

Pěvecké sdružení pražských učitelek,
z.s.
Kladenská 557/22, 160 00 Praha 6, IČ:
45250201
Oslavu 100. výročí vzniku Československé republiky zrealizuje Pěvecké sdružení pražských učitelek slavnostním koncertem ve spolupráci se Speváckym zborem slovenských učiteľov v sále Martinů, AMU v Praze 1, Malostranské nám.12 dne 19. 10.
2018. Pěvecké sdružení pražských učitelek se bude v letošním roce aktivně podílet na oslavách 100. výročí vzniku Československé republiky. K této příležitosti plánuje uskutečnit několik koncertů s tematicky laděným skladbami. Jeden z koncertů se
uskuteční ve spolupráci se Speváckym zborem slovenských učiteľov, a to v pátek 19. října 2018 v sále Martinů, Lichtenštejnský palác (sídlo AMU), Malostranské nám., Praha 1. Stěžejním bodem programu bude společný zpěv vlasteneckých písní Karla
Hašlera (např. Princezna republika, Princezna v hermelínu, Matička a dalších), které pro sbor upravil jeho sbormistr, hudební skladatel Ivan Zelenka. Tyto písně budou provedeny také v rámci letošního XVI. všesokolského sletu. Na „sokolském“ aranžmá
se rovněž podílel pan dirigent Zelenka. Naši slovenští hosté vybrali ke společnému zpěvu píseň Aká si mi krásna Eugena Suchoně. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt s mezinárodním přesahem, je jeho finanční náročnost značná. Dotace bude využita
na nájem sálu Martinů, výzdoba, honoráře, ubytování zahraničních zpěváků. Žadateli je udělen grant HMP - KUC na sborovou činnost v 2018 ve výši 40 000 Kč - daný projekt není její součástí. Projekt nezakládá veřejnou podporu.
091V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
395 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
51
200 000
200 000 19.6.2018 - 8.7.2018, Michnův palác (Tyršův dům), Praha - Praha 1,
200 000
Újezd 450/40

Výstava k 100 letům republiky a
XVI. všesokolskému sletu o
významu a historii Sokola v
Tyršově domě
Česká obec sokolská v součinnosti s Národním muzeem uskuteční v historických prostorách Michnova paláce výstavu cenných předmětů ze sokolské historie. V Michnově paláci bylo za první republiky sokolské muzeum a většina předmětů zde byla
uložena. Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Národního muzea uchovává pro budoucí generace sbírkové předměty z oblasti sportu a tělovýchovy, které na výstavě představí. Základem sbírkového fondu se stala sokolská muzea, tedy Muzeum Tyrše a
Fügnera, založené roku 1885 a Muzeum České obce sokolské, založené 1914. Plánovaná výstava „Ni zisk, ni slávu!“ by chtěla představit předměty z bohaté Sbírky tělesné výchovy a sportu doplněné o předměty v majetku České obce sokolské. Cílem této
akce - výstavy je vystavit cenné předměty ze sokolské historie opět v prostorách Michnova paláce, kde za první republiky bývalo sokolské muzeum a většina předmětů v něm byla uložena. Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že na slet přijede na 12 000
sokolů z Česka i ciziny. Sokol se výrazně podílel na vzniku republiky a na jejím zachování především během druhé světové války. Jak řekl sám prezident TGM „Nebýt Sokola, nebylo by legií a nebýt legií, nebylo by republiky“. Vzhledem k opravdu
velkému významu Sokola pro československé dějiny je velice žádoucí, aby se přímo v reprezentativních prostorách sídla ČOS uskutečnila výstava, která návštěvníkům ukáže to nejcennější, co se z historie Sokola uchovalo. Výstava bude přístupná zdarma.
Dotace bude využita na služby architekta výstavy, grafické zpracování a tisk, propagaci výstavy, úhradu OON a kustodů. Žadatel obdržel grant na 16. všesokolský slet od HMP - KUC ve výši 3 mil Kč, Výstava není jeho součástí. Projekt nezakládá
veřejnou podporu.
092V/III

Česká obec sokolská
Újezd 450/40, 118 00 Praha 1, IČ:
00409537

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

3

Poř. č.

093V/III

Žadatel

Asociace Entente Florale CZ Souznění, z.s.
V pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2, IČ:
27047091

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
Národní putovní výstava Má vlast
494 500
cestami proměn 2018/2019

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
39
150 000
150 000 1.5.2018 - 31.12.2018, Národní kulturní památka Vyšehrad 194 500
Vyšehradské sady, Staré purkrabství, Pravy - Praha 2, Štulcova

Výstava "Má vlast cestami proměn" je výstava se stovkami pozitivních proměn naší vlasti. Výstava je putovní. Výstava akcentuje hodnoty jako je odpovědnost za společný domov a úcta k práci našich předků. Výstavní panely obsahují fotografie všech
proměn a stručný popis motivace proměny výchozího a současného stavu a dále i přehled o osobách a institucích spojených s realizací proměn, až už v roli iniciátora, realizátora nebo donora. Výstavní panely jsou určeny pro venkovní instalaci a tudíž
přístupné široké veřejnosti zdarma. Slavnostní zahájení nového ročníku a první expozice v Praze na Vyšehradě. V zahajovacím a doprovodném programu bude kladen důraz na výroční české státnosti. Výstava je též doplněna cyklem přednášek o méně
známých stavbách zrozených naší republikou. Doba vzniku a samotná první republika se v architektuře vyznačuje soubojem národního dekorativního stylu zastoupeného starší generací a mladší generací architektů tvořících v návaznosti na předválečnou
moderní architekturu zdynamizovanou do kubistické formy. Dotace bude využita na organizaci slavnostního zahájení národní putovní výstavy s prezentací proměn Prahy po roce 1918, doprovodný cyklus přenášek o architektuře po roce 1918 a jejím
odkazu pro současnost. Žadatel se zúčastnil II. kola - byl vyřazen z formálních důvodů. Projekt nezakládá veřejnou podporu.
Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
742 100

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
70
300 000
300 000 14.4.2018 - 28.10.2018, hlavní oslava v historickém centru Uhříněvsi,
519 400
Praha - Praha 22, nám. Bří Jandusů 34

Městská část Praha 22
Oslavy k výročí 100 let od
založení samostatné ČR v Praze
Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha
22
22, IČ: 00240915
K výročí 100 let vzniku samostatného českolovenského státu se v naší městské části Praha 22 uskuteční několik akcí, do kterých se zapojí městská část, místní spolky a organizace v Uhříněvsi, v Pitkovicích a Hájku u Uhříněvsi. Hlavní akcí k výročí je
Společenský večer s cimbálovou muzikou a je spojenou s vyprávěním pamětníků. Součástí plesu bude výstava fotografií z historie a současnosti Uhříněvsi a Kolovrat. Další akce k výročí s názvem Pitkovický chodník. Tato akce je spjata s kulturním
programem a hudebním vystoupením pro děti, včetně výsadby památných stromů. Akce Václavská zábava je tradiční místní akcí Baráčníků pro širokou veřejnost spojená se společenským večerem, hudbou a tancem. Další společenská akce k výročí v
Hájku u Uhříněvsi je spojen s cyklojízdou včetně odhalení památného místa U Tří kaštanů spojené se společenskou zábavou. Akce Výstava - je výstava Československé obce legionářské, zapůjčené a předváděné v Uhříněveském muzeu. Říjnová akce Ples Republiky - je swingová tanečná zábava s připomenutím výročí a poslední letošní akcí k výročí jsou Oslavy státního svátku - výročí - které se uskuteční v historickém centru Uhříněvsi. Je spojeno s divadelním ochotnickým souborem, scénky a ukázka
příjezdu TGM, vystoupení dětské pěvecké soubory a na ukončení je připraven ohňostroj. Všechny akce jsou pro širokou veřejnost, jak pro občany MČ Praha 22 tak i všechny ostatní návštěvníky. Akce jsou zdarma. Dotace bude využita na úhradu
neivestičních výdajů podle rozpočtu k zajištění plánovaných akcí. Projekt nezakládá veřejnou podporu.
094V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

4

Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
128 500

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
53
0
0 akce bude realizována 15.9.2018 - 16.9.2018 / Ulice Svornosti,
68 500
Hořejší nábřeží / park, Praha - Praha 5, ulice Svornosti

České kořeny z.s.
České kořeny - 10 let
Hackerova 573/6, 181 00 Praha 8, IČ:
04824211
Třídenní multižánrový festival, který pražskou veřejnost seznámí s výjimečnými osobnostmi z řad českých krajanů, jejichž aktivity jsou velkým přínosem pro Českou republiku a vytvářejí její pozitivní obraz v zahraničí. Festival zároveň připomene
desetiletí projektu dokumentárních filmů České kořeny, vznikajících v produkci našeho stejnojmenného spolku. Koná se 5. – 7. 6., výstava zahájená v rámci festivalu trvá do 30. 6. 2018. Třídenní akce zahrnuje 1) slavnostní zahájení v prostorách Senátu
PČR a přivítání zahraničních účastníků, 2) tematický zahajovací koncert pro nejširší veřejnost s volným vstupem v prostorách Senátu PČR, 3) vernisáž výstavy dvou českých vynikajících výtvarníků žijících v Lucembursku v kostele sv. Martin ve zdi, 4)
premiéru dokumentu České kořeny v Lucembursku a Belgii v kině Ponrepo, 5) retrospektivu všech starších dokumentů cyklu České kořeny tamtéž 6) besedy a minivýstavy během celého dne retrospektivy. Všechny akce budou volně přístupné nejširší
veřejnosti bud´ bez vstupného (koncert, výstava) nebo s minimálním vstupným (filmové dokumenty). Tématem všech dokumentárních filmů cyklu České kořeny i veškerých dalších festivalových akcí je vztah krajanů (i nás doma) k České republice, k její
kultuře a tradicím. Částečně se obsah dotýká i historického spojení se Slovenskem. V roce 100. výročí republiky festival připomene, že tyto oslavy se týkají i Čechů v zahraničí, kteří jsou s republikou stále pevně spojeni. Záštitu nad festivalem České
kořeny – 10 let se uvolila převzít paní Dagmar Havlová, bývalá první dáma. Dotace bude využita na pronájem prostor (výstava, filmová přehlídka), honoráře umělců, ubytování mimopražských spolupracovníků pořádajícího spolku, moderování, grafické
práce, propagace, fotodokumentace. Projekt nezakládá veřejnou podporu.
095V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Komise RHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. m. Prahy nebyl vyhodnocen jako
přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen.
Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
1 725 460

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
46
450 000
450 000 5.6.2018 - 7.6.2018, Nádraží Praha-Bubny, budoucí Památník ticha,
800 000
Praha - Praha 7, Bubenská 177/8b

Památník Šoa Praha o.p.s.
Nové probuzení Obchodu na
Veverkova 1410/8, 170 00 Praha 7, IČ: korze
24272914
Koncert pražského symfonického orchestru lze považovat za součást očisty místa spojeného se stigmaty minulosti i s příběhy, které nelze zapomenout. Začíná tedy přestavba nádraží na památník a tvůrci projektu společně s pražskou radnicí hledají cesty,
jak záměr v nejširší míře prezentovat. Jak obhájit jeho vizi moderní cesty hledání reflexí velkých příběhů dvacátého století. Samotný prožitek skvělé hudby věhlasného filmu v koncertní podobě může být jen vstupní hodnotou záměru. Již několik let se
snažíme veřejně komunikovat, že Památník ticha není projektovaný pouze jako nové místo pro politická gesta a tradiční formální pietu, ale jako moderní platforma, která hledá, jak připomínat pro současnost, pro důstojný odkaz, jenž posouvá poznání nás
a hledá, jak nový jazyk holocaustu má vypadat. Náš názor je, že jazykem doby jsou podobenství a hudba je jedním z možných! Praha i Česká republika potřebuje místo, kde se dají řešit stigmata minulosti moderním způsobem. Stát však své památníky stále
zakládá více jako gesta k tradičnímu pokládání věnců a k politickým frázím, než pro čištění stigmat minulosti aktivním veřejným kulturním dialogem či výraznou uměleckou metaforou. Tomu také odpovídá moderní architektonické pojetí revitalizace
objektu, které vzešlo z loňské soutěže architektů. Záměrem tohoto námětu je tedy především pocta všem těm, kteří odešli do neznáma. Vzpomínka provedená v roce významných výročí zcela novým způsobem kombinovaného kulturního žánru, který
hledá, jak připomínat bez patosu a při tom působivě. Pocta obětem války, ale také pocta těm, kteří i dnes hledají nové cesty jak nezapomínat. Dotace bude využita na technické zajištění koncertu, mobiliář akce a produkční honoráře. Projekt nezakládá
veřejnou podporu.
096V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

5

Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
300 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
50
20 000
20 000 26.10.2018 - 28.10.2018, náměstí Republiky, Praha - Praha 1, náměstí
150 000
Republiky 1

Celkové náklady
projektu
Kč
1 355 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
69
0
0 1.9.2018 - 31.10.2018, Kampus Hybernská, Praha - Praha 1,
941 000
Hybernská 998/4

Klub českých turistů, oblast Praha
Festival českého jídla aneb jak
vařily naše prababičky
Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00
Praha 2, IČ: 18630235
Připravovaný Festival českého jídla aneb jak vařily naše prababičky, je samostatným doplňkem závěru projektu 100 let republiky, 130 let v pohybu. Festival zajímavou a nezvyklou nabídkou jídelníčku z první republiky zajišťuje občerstvení. Projekt
Festival českého jídla – aneb jak vařily naše prababičky. Slavíme-li 100 let republiky, tak nejlépe nějakým původním jídlem. Po diskusi s vedením Asociace kuchařů a cukrářů jsme připravili Festival českého jídla – aneb jak vařily naše prababičky. Tento
záměr splňuje všechny požadavky, které jsme jako pořadatelé měli. Zajistí občerstvení pro turisty, kteří přicházejí z jednotlivých tras do cíle na Náměstí Republiky, a také jim nabídne něco jiného než klasické špekáčky, trdelníky, slovenské sýry a další
notoricky známé kousky ze všech poutí a podobných setkání. Ve spolupráci s Asociací kuchařů a cukrářů připravujeme jako součást závěrečných oslav 100 let republiky nabídku jídel, které vařili naše prababičky, například venkovské polévky, jako kyselo,
couračka a podobně, nebo staré recepty na králíka, na pečené holoubě nebo na různé koláče, buchty a záviny. Navržené finanční prostředky požadujeme na zajištění stánků pro přípravu a ohřev jídla. Na jídelní stany pro návštěvníky festivalu a na zajištění
sociálního a hygienického zázemí pro všechny účastníky. Žadatel nebyl úspěšný v I. kole, ve II. kole podal žádost 100 let republiky - slavnostní zakončení projektu 130 let v pohybu a je mu navržen grant ve výši 200 000 Kč. Žádost v rámci III. kola není
součástí předmětu žádosti II. kola. Projekt nezakládá veřejnou podporu.
097V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Umělecká beseda
Babí léto s Uměleckou besedou v
Kampusu Hybernská (Napříč
Besední 487/3, 118 00 Praha 1,
stoletím)
IČ: 48546780
Kulturní a vzdělávací festival pro širokou veřejnost k tématu 100 let existence samostatného státu, spolupráce umělců různých žánrů, členů Umělecké besedy, a studentů a akademiků Univerzity Karlovy v prostorách Kampusu Hybernská. Osou celého
Babího léta bude exposice děl členů UB k tématu 100 let republiky. Výtvarná sekce pro účely festivalu vytvoří unikátní tematickou výstavu. UB zde vystoupí v roli pomyslného vypravěče. Sdílená paměť jejích členů, který sahá nazpět generacemi, zákulisí
a vztahy, které vlastně nikdo nikdy neslyšel, zde dodají souvislost, návaznost, příběh. A vypravěči budou nejen její členové, ale právě také historici umění, politologové, komparatisté a další. Pro veřejnost taková témata jako nová vlna českého filmu, éra
Osvobozeného divadla či potlačování umělecké svobody v různých dobách má velkou hodnotu, obzvláště pokud by mezi osobnostmi byla jména Jiří Dědeček, Richard Drury, Lukáš Hurník, Eva Kantůrková , Hana Maciuchová, Jiří Stránský, Alfred
Strejček, Karel Šiktanc a jiní. Proběhnou tyto aktivity - Hudební obor - 4 koncerty, výtvarný odbor - 2 výstavy z děl současných členů UB, promítání děl umělců UB od roku 1918, dokumentační výstava o historii a současnosti UB, Literární obor - vybraní
autoři ve vzpomínkách předních literátů UB. Grant bude využit na pokrytí provozních nákladů, honorářů vystupujících umělců, organizačního a produkčního týmu, propagace a služeb a tištěných výstupů. Žadatel se zúčastnil II. kola a byl vyřazen z
formálních důvodů. Projekt nezakládá veřejnou podporu.
098V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Komise RHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. m. Prahy nebyl vyhodnocen jako
přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen.

6

Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
Concept Art Orchestra: 100 x 6 +
230 000
Ed Partyka

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
65
0
0 30.9.2018 - 30.9.2018, Jazz Dock, Praha - Praha 5, Janáčkovo nábřeží
150 000
2

Spolek Concept Art Organising
Bulharská 1401/38, 101 00 Praha 10,
IČ: 04366344
Jazzový orchestr Concept Art Orchestra oslaví sté výročí vzniku Československého státu koncertní premiérou jedné rozsáhlé skladby, zkomponované netradičně kolektivem autorů a inspirované konkrétními momenty v historii. Jedná se o rozsáhlou
skladbu, kterou skladatelé sdružení The Prague Six (Pražská šestka) zkomponují každý individuálně do celkové sklady přibližně 45 minutové rozsáhlé dílo šesti větách, ve kterém každá další část bude vycházet z předchozí, podobně jako tomu bylo u
dějinných událostí. Každý z autorů hudebně ztvární svůj pohled na konkrétní období nebo s ním spjatou osobnost a pokusí se navíc hlavní melodii své části vměstnat do symbolického sta taktů. Prakticky to znamená, že každý z autorů během měsíce
zkomponuje svou část a předá ji dalšímu skladateli, aby na ni navázal. K celému programu připraví také průvodní slovo, ve kterém popíše konkrétní událost, osobnost, období, či situaci, která ho ke skládání inspirovala. Pro The Prague Six, kolektiv
podobně smýšlejících mladých jazzových skladatelů, je tento ambiciózní projekt výzvou - je to poprvé, co tvoří takto společně. I historie ale ukázala, že aby se "věci" ať už dějinné události nebo třeba vývoj hudebního žánru posunuly vpřed, je potřeba
spojit síly a táhnout za jeden provaz. Výsledné dílo, ve kterém budou smět všichni autoři demokraticky připomínkovat a zasahovat do částí svých kolegů, může proto být opravdu mimořádné. Pro zářijovou premiéru je přizván světově uznávaný americký
skladatel a dirigent Edward Partyk, který s tělesem spolupracoval již v minulosti. Koncert se uskuteční 30.9.2018. (HMP podpořila celoroční činnost pro 2018, kdy tento koncert není jeho součástí). Dotace bude využita na honoráře umělců: muzikantů,
dirigenta, skladatelů; honoráře členů organizačního týmu; ubytování a cestovné zahraničních hostů. Žadatel obdržel dotaci na celoroční činnost od HMP - KUC ve výši 200 000 Kč, Koncert není její součástí. Projekt zakládá veřejnou podporu v režimu
"de minimis".
099V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Komise RHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. m. Prahy nebyl vyhodnocen jako
přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen.
Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
821 530

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
24
150 000
150 000 1.9.2018 - 30.6.2019, Dejvické divadlo, Praha - Praha 6, Zelená
197 700
1084/15a

Dejvické divadlo, o.p.s.
Václav Havel - Zítra to spustíme
Zelená 1084/15a, 160 00 Praha 6, IČ:
27157806
Divadelní projekt ke 100.výročí vzniku republiky v Dejvickém divadle. Koláž vycházející ze hry V. Havla "Zítra to spustíme" formou rozšířeného inscenovaného čtení, s cílem připomenutí jubilea a hledání přesahu ve hře o A.Rašínovi a vzniku 1.čs.
ústavy. Režie L.Hlavica, premiéra 27.10.2018 + cca 8x do června 2019. Hra popisuje události noci z 27.10. na 28.10.1918 a vznik první české ústavy sepsané Aloisem Rašínem a je tedy zcela zapadající do předvečera 100. výročí vzniku československého
státu. Záměrem není text hry pouze přečíst, ale text uvést ve tvaru, který má blíže k regulérní inscenaci. Součástí představení by mohl být i historický exkurs či následná debata s historikem. K režii jel přizván Lukáš Hlavica, Herecké obsazení je zajištění
členy souboru DD s alternací herců hostujících v jiných inscenacích DD. Hudební spolupráce je řešena s Matějem Kroupou. Součástí představení je slavnostní předvečer státního svátku, bude pozváno větší množství čestných hostů veřejného, kulturního a
politického života. Je plánováno 9 repríz. Dotace bude využita na technické vybavení, propagační materiály, fotodokumentace celého projektu, honoráře, dekorace, kostýmy a ekonomické a produkční zajištění projektu. Žadatel obdržel grant na 4letou
celoroční činnost - MHMP KUC - ve výši 61 mil Kč. Projekt zakládá veřejnou podporu v režimu "de minimis".
100V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

7

Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
213 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
70
100 000
100 000 8.6.2018 - 10.6.2018, Městská část Praha 19, Praha - Praha 19,
149 000
Centrální park Kbely

Celkové náklady
projektu
Kč
128 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
70
80 000
80 000 28.10.2018 - 28.10.2018, Městská část Praha 19, Praha - Praha 19,
89 600
Vrchlabská (park)

Městská část Praha 19
Legionářský tábor
Semilská 43/1, 197 00 Praha 19, IČ:
00231304
Ukázka dobového legionářského ležení spolu s vybavením, seznámení se vznikem legií a dopadem na vznik republiky, ukázka života v táboře, způsob obrany, ošetřování raněných, polní pošta, stavba zátarasů, polní kuchyně, doprovodná výstava, čestná
stráž - neboť českoslovenští legionáři mají velkou zásluhu na vzniku naší republiky. Projekt se uskuteční ve spolupráci se spolkem Skautů S.S.V. a v rámci Leteckého dne a Muzejní noci - u příležitosti oslav 100 výročí vzniku samostatného
československého státu. Dále bude probíhat doprovodný program spojený s historií a životem legionářů včetně provozu polní pošty. V klubovně Skautů bude zároveň probíhat výstava "Naše legie" s dobovými artefakty a historickými podklady. Akce bude
pro veřejnost zdarma. Dotace bude využita na vybavení tábora, organizační a technické zajištění projektu, zajištění kostýmů, výstavy, kapely. Projekt nezakládá veřejnou podporu.
101V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Městská část Praha 19
Odhalení památníku, sázení
stromu Republiky
Semilská 43/1, 197 00 Praha 19,IČ:
00231304
Akce spojená se slavnostním odhalením památníku ke 100. výročí vzniku Československé republiky, vzniku legií a ukončení druhé světové války. Součástí aktu bude zasazení stromu Republiky. V rámci doprovodného programu bude promluva T.G.M.,
čestná stráž legionářů, spolky Sokol, Skauti, legionáři, domkaři atp.. Slavnostní zasazení lípy, ohňostroj. Dotace bude využita na technické a organizační zajištění akce, včetně honorářů a ohňostroje. Projekt nezakládá veřejnou podporu.
102V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
Poř. č.

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
69
350 000
350 000 14.3.2018 - 31.12.2018, sál Bohuslava Martinů v Lichenštejnském
103V/III
700 000
paláci, Divadlo na Vinohradech, Galerie Deset, Městská knihovna hl.
m. Prahy, Švandovo divadlo, nám. Míru a další, Praha - Praha 10,
Čechovo nám, nám. Míru, Štefánkova
Cesty Pátečníků (Pátečníci byla skupina významných osobností, která se formovala kolem Karla Čapka a jeho přátel, a protože se scházeli pravidelně v pátek, začalo se jim říkat Pátečníci) jsou projektem, který chce široké veřejnosti nabídnout projekt,
jehož náplní je výstava a přednášková řada s názvem Večery o Pátečnících. Výstava Cesty Pátečníků v pěni kapitolách na 30 panelech a trojrozměrných exponátech představí osobnosti a historie setkávání pátečníků. Součástí budou komentované
prohlídky a besedy. Druhá část projektu jsou přednášky, besedy, diskusní pořady s názvem Večery o Pátečnících. Tato část je rozdělena do několika bloků a témat - pátečníci legionáři, politici, umělci, historici. Třetí částí projektu je divadelní představení,
koncert a venkovní výstava.Projekt má za cíl přiblížit Pražanům i návštěvníkům Prahy tvorbu, život a dílo Pátečníků,důstojně na ně zavzpomínat ukázkami z jejich děl, přiblížit jednotlivé osobnosti a to nejen T.G. Masaryka, bratry Čapkovy, ale i další
méně známé osobnosti. Dotace bude využita na realizaci koncertu, divadelních představení, besed, přednášek, na realizaci výstavních expozic, na večery o Pátečnících - legionářích a další doprovodné programy, grafiku, web, tisk,organizační zajištění
celého projektu. Projekt nezakládá veřejnou podporu.
Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
Kotěrovo centrum architektury o.p.s., K Cesty Pátečníků - cesty životem a
1 015 000
dílem osobností politiky, umění a
vápence 425, 159 00 Praha-Velká
kultury první republiky
Chuchle, IČ: 02554062

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
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Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
1 320 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
68
0
0 8.10.2018 - 9.10.2018, Divadlo Hybernia, Praha - Praha 1, náměstí
900 000
Republiky 3/4

Hybernia, a.s.
Galavečer100 let ČSR aneb
Vodičkova 1935/38, 110 00 Praha, IČ: Prezidenti a králové…
26133083
Projekt je hudebním programem na jevišti s doprovodnou výstavou ve foyer Divadla Hybernia a projekcí na jevišti k připomenutí významného výročí 100 let od vzniku samostatného československého státu. V programu bude dán důraz na prezidenty
Československa a České republiky. Ve 100 minutovém programu, složeném z českých a československých skladem by měli vystoupit Jožka Černý a cimbálová muzika Gracia, Jaroslav Hutka, Josef Zíma a Vejvodova kapela, Karel Gott a PV Band - králové
muziky. Představeny budou i skladby krále české písničky Karla Hašlera a nejslavnější jazzové a divadelní písně Jaroslav Ježka. Dotace bude použita na honoráře, výrobu dekorací, střih tematických ukázek, výroba tiskovin, grafika, technické a
organizační zajištění projektu. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".
104V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Komise RHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. m. Prahy nebyl vyhodnocen jako
přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen.
Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
321 300

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
70
150 000
150 000 27.5.2018 - 27.5.2018, Park Přátelství na Proseku, Praha - Praha 9,
224 910
centrální park vedle ul. Jablonecká

Městská část Praha 9
100 let vzniku ČSR a 25 let ČR
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9, IČ:
00063894
Oslavy 100 let vzniku ČSR a 25 let ČR na území MČ Praha 9 budou probíhat v rámci několika akcí. Hlavní akcí je "Prosecké jaro aneb cesta do první republiky". Akce se skládá z několika částí a má návštěvníka pobavit, poučit ve smyslu 100 let od vzniku
ČSR. Akce je určena pro rodiče s dětmi a veškerou veřejnost. Součástí projektu jsou hry a soutěže - vojenský okruh, vědomostní, dovednostní - řemesla, kuchyň, hry té doby, dobové podiové vystoupení Švej a c.k. Šraml - představení české humoru,
písniček z Rakouska - Uherska a I. sv. války, virtuózní skladby, kabaret, klauniáda - Kocourkov - jarmareční hra v podání Divadla trakař, výstava militarií, originálů z 1. sv. války v "pojízdném muzeu" - 500 artefaktů militarie, fotografie, vyznamenání,
vojáci v uniformách aj a slavnostní koncert Komorního orchestru Quattro se skladbami českých skladatelů - Dvořák, Suk, Janáček, Bodorová, aj. Odpolední program pro rodiny s dětmi, který návštěvníkům přiblíží dobu první republiky, tedy zábavu,
gastronomii, řemesla a vojenství. Akce se bude konat na centrálním parku Přátelství v Praze 9 Prosek. Dotace bude využita na podiové vystoupení, dovednostní soutěž pro děti, výstava a slavnostní koncert. Projekt nezakládá veřejnou podporu.
105V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
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Poř. č.

106V/III

Žadatel

Institut umění - Divadelní ústav
Celetná 17, 110 00 Praha 1, IČ:
00023205

Název projektu

Hledání nových vizí: Vznik
Československa, česká
avantgarda a její vliv na
scénografickou tvorbu minulou i
současnou

Celkové náklady
projektu
Kč
1 682 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
70
0
0 1.9.2018 - 1.9.2019, Pasáž českého designu, Výstaviště Holešovice,
1 177 400
Národní divadlo, Lapidárium Národního muzea, Praha - Praha 1, Na
Příkopě 860/24

Prostřednictvím výstav, přednášek a živých akcí připomeneme význam českého divadla pro národní sebeuvědomování českých obyvatel, vliv na vznik samostatného státu a představíme vývoj českého divadelního designu od avantgardy po současnost.
Pražské Quadriennale navrhuje sérii 4 projektů, které připomenou vznik samostatného Československa a počátek hledání “nového vidění“ v umění a scénografii. Scénografie, která je nedílnou součástí představení, je stejně jako představení samo odrazem
doby, ve které vzniká, a to obrazem tak silným, že je možné z jeho fragmentů (fotografií, scénických modelů, kostýmů atd.) získat poměrně jasnou představu nejen o výtvarných směrech, architektuře, ale důležitých momentech v životě společnosti. V
rámci navrhovaného projektu bychom rádi spojili síly s dalšími institucemi, zejména s Národním muzeem, Národním divadlem, které stejně jako PQ reprezentují Českou republiku jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, dále pak s lektorským oddělením
Národního divadla, Studiem Hrdinů a Pasáží českého designu. Jak PQ, tak naši partneři by také rádi připomněli důležitost role divadla ve formování svobodného demokratického státu a to nejen v období vzniku Československa. S každým z našich
partnerů plánujeme v rámci spolupráce propojit i naše diváky a návštěvníky a využít možnosti rozvést toto téma i v rámci mezinárodních výstav, přednášek a aktivit Pražského Quadriennale. Všechny čtyři projekty otevřou otázku tvorby první republiky jak
českému publiku, tak profesionálním divadelníkům, architektům, akademikům a mladým umělcům z více než 70 zemí světa. Dotace bude použita na pronájmy prostor pro výstavy a živé akce, na jejich produkční zajištění a propagační kampaň. Část
prostředků je určena na honoráře autorského a realizačního týmu a na honoráře, cestovné, ubytování a per diem pozvaných hostů. Projekt nezakládá veřejnou podporu.

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Komise RHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. m. Prahy nebyl vyhodnocen jako
přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen.
Poř. č.

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
100 let Československa oslavme
62
200 000
200 000 1.7.2018 - 31.12.2018, Ovocný trh (variantně Staroměstské náměstí
107V/III Slovensko-český klub, z. s.
300 000
folklórem aneb Ondráš byl
nebo s ohledem na počasí Divadlo U Hasičů), Praha - Praha 1, Ovocný
Anastázova 15/6, 169 00 Praha 6, IČ:
Jánošík
trh
65398777
Obsahem projektu je uspořádání mimořádného česko-slovenského folklórního představení na Ovocném trhu v centre Prahy k jubileu 100 rokov od vzniku Československej republiky a 25 rokov od vzniku samostatných štátov - Slovenskej republiky a
Českej republiky. Toto podujatie zopakuje a rozšíri už raz vyskúšaný, mimoriadne úspešný program na nami organizovanom minuloročnom festivale Jánošík & Ondráš Folk Fest vo Vychylovke. Pôjde o program, ktorý prepojí bývalých členov Vojenského
súboru piesní a tancov Jánošík s dnešnými členmi Vojenského umeleckého súboru Ondráš, jediného profesionálneho súboru v ČR, "českeho SĽUK-u", ktorý sa však naďalej programovo venuje aj slovenskému folklóru. VSPT Jánošík sa premenoval na
VUS Ondráš. Okrem vystúpení pôvodných a súčasných členov súborov sa na veľkoplošnej obrazovke objavia aj historické záznamy vystúpení, to všetko komponované a prepojené s česko-slovenskou moderáciou. Program bude spojený s človekom,
Moravanom, ktorý slovenskému folklóru a ľuďom z folklóru venoval desiatky rokov svojho života a stále v tom pokračuje- Čestmírovi Komárkovi. V roku 1954 partia chlapov, ktrorí narukovali na základnú vojenskú službu do Olomouca a ich koníčkom
bol tanec, založila Vojensky súbor piesní a tancov, ktorému dali meno Jánošík. Zakladateľom bol Juraj Kováč. V súbore tancovali až do roku 1993 Slováci, ktorí boli na základnej vojenskej službe. V roku 1993 po rozdelení Česko-Slovenska sa súbor po
poslednom vystúpení Slovákov, ktorí v súbore účinkovali, v programe "Naše korene" premenoval na VUS Ondráš, avšak pod vedením Č. Komárka (viedol súbor od roku 1975) pracuje dodnes a prezentuje naďalej slovenský folklór na vysokej úrovni. V
programe o stopáži cca 90 min vystúpia bývalí členovia VSPT Jánošík s úspěšnými číslami za obdobie do roku 1993, dianie na javisku sa bude prelínať s videoprojekciou, ktorá predstaví ľudí, ktorí súbor zakladali alebo boli významnými osobnosťami
slovenského folklóru, spolupracujúcimi s Čestmírom Komárkom ( Juraj Kováč, Ervín Varga, atd.) Prelínanie s videom a s vystúpeniami VUS Ondráš na najrušnejšom mieste hlavného mesta Českej republiky plnom turistov. Dotace bude využita na stavba
stage, ozvučení a osvětlení, propagace, ubytování. Žadatel se zúčastnil II. kola se 2 žádostmi - na žádost Cyklus přednášek pro veřejnost Naše/vaše první republika? je navržen grant ve výši 100 000 Kč, na žádost - Slovenské tance - grant navržen nebyl.
Projekt nezakládá veřejnou podporu.
Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
485 000

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

10

Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
218 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
69
0
0 1.7.2018 - 31.12.2018, Celá Praha, vyhlášení výsledků Nosticův palác
150 000
(nebo Slovenský dům), Praha - Praha 1, Maltézské náměstí 471/1

Slovenský literárny klub v ČR
Literární soutěž ke sto letům
Salmovská 1534/11, 120 00 Praha 2, IČ: Československa a 25 letům
samostatných států
26603292
U příležitosti výročí 100 let ČSR a 25 let ČR a SR literární soutěž pro Pražany ve třech věkových kategoriích - žáci ZŠ, studenti SŠ a mladí lidé do 30 let - s touto tématikou. Vyhlášení výsledků formou kulturního programu, vítězné práce vyjdou tiskem.
Obsahem projektu v roce 2018 je uspořádání soutěže u příležitosti výročí 100 let ČSR a 25 let samostatných států - ČR a SROV. Literární soutěž prioritně pro Pražany a pro návštěvníky Prahy se zrealizuje ve třech věkových kategoriích - žáci ZŠ, studenti
SŠ a mladí lidé do 30 let, pojítkem bude tématika státoprávních výročí. Vyhlášení výsledků se uskuteční formou velkého kulturního programu vysoké společenské úrovně. Vítězné práce vyjdou tiskem. Výhodou je, že se opřeme se o zkušenosti a
organizační strukturu Literární soutěže Jána Kollára, kterou organizujeme již 14 let. Cílem je podchytit a podnítit zájem dětí o literaturu a o česko-slovenské vztahy v naší společné historii. A to formou soutěže, komunikace s porotou a rovněž
prostřednictvím společensko-vzdělávací akce, vyhlášení výsledků, navíc tuto skupinu dětí nadále vzdělávat a kultivovat jejich zájem. To vše s cílem připomenout účastníkům i veřejnosti milníky naší historie. Soutěž bude široce popularizována na školách a
v tisku (osloveny dopisem budou a byly vždy všechny základní a humanitně zaměřené střední školy v Praze, vybraná vysokoškolská pracoviště a pod.), v porotě zasednou přední čeští a slovenští spisovatelé, vítězné práce budou publikovány jako příloha v
časopise Literární dotyky. Dotace bude využita na propagace, tisk vítězných prací, ubytování, ozvučení a osvětlení. Žadatel v I. kole podal žádost - Průniky české a slovenské literatury (Sto let poté) - byl schválen grant ve výši 150 000 Kč. Projekt
zakládá veřejnou podporu v režimu "de minimis".
108V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Komise RHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. m. Prahy nebyl vyhodnocen jako
přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen.
Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
126 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
63
80 000
80 000 27.4.2018 - 1.5.2018, České muzeum hudby, Praha 1, Karmelitská
80 000
388/2

Lumír, z.s.
Brno zpívá Praze - republika 100
let
Tomešova 503/1, 602 00 Brno, IČ:
70859400
Předmětem projektu je série čtyř koncertních vystoupení smíšeného pěveckého sboru Lumír na území města Prahy na oslavu výročí 100 let vzniku samostaného československého státu. Zazní téměř výhradně česká hudba na historicky významných
místech. Série vystoupení proběhne v Loretě, v kostele P. M. Sněžné, v rámci mše svaté s kardinálem v katedrále sv. Víta, v Českém muzeu hudby. Součástí budou krátká, zvací vystoupení na příhodných místech v Praze. Pro tento projekt byly zvoleny
sklady českých autorů od renesance až po současnost a to jak capella, tak s doprovodem varhan. První tři vystoupení bude tvořit duchovní hudba, v muzeu bude těžištěm světský repertoár. Program duchovní hudby - F.I.A. Tůma, Jakub Jan Ryba, Zdeněk
Lukáš, W. Byrd, F.X. Brixi, Svatováclavský chorál. Program světské hudby - Janáček, Dvořák Zdeněk Lukáš, P. Eben, O. Musil, K. Kryl, sborová úprava české a slovenské hymny, sklady Tučapského a Smetany, lidové písně Ach synku synku, Mikulecká
dědina, Široký hluboký. Dotace bude použita na propagaci koncertů, dopravu a ubytování účinkujících a na pronájem koncertních prostor. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".
109V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
Česko-slovenský koncert (v rámci
63 000
cyklu Hudba bez hranic)

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
68
43 000
43 000 9.10.2018 - 9.10.2018, Barokní refektář dominikánů, Praha 1, Jilská 7
43 000

Jaroslav Šonský
Evropská 615/44, 160 00 Praha 6, IČ:
02104521
Koncert klasické hudby z děl českých a slovenských skladatelů v podání souboru Martinů Strings Prague a slovenského barytonisty Mariána Lukáče (sólista Státní opery Košice). Koná se v rámci cyklu Hudba bez hranic, vstupné dobrovolné. Československý koncert bude součástí již 10. cyklu koncertů Hudba bez hranic, který se od roku 2009 zaměřuje na představování českých nebo zahraničních skladatelů a interpretů, kteří žijí a propagují českou hudbu v zahraničí. Cyklus pořádá spolek České
kořeny, se kterým často a úzce spolupracuji a koncerty mého souboru Martinů Strings Prague byly již vícekrát zařazeny do tohoto cyklu, na němž se podílím i dramaturgicky, ale který obsahuje i koncerty jiných interpretů. zveme do Prahy vynikajícího
slovenského barytonistu Mariána Lukáče ze Státní opery Košice. Na koncertě v Praze 9. 10. – v barokním refektáři dominikánů v Jilské ul., zazní následující program: Jeho ideou je představení skladeb českých a slovenských skladatelů současně i v
minulosti žijících a tvořících v zahraničí: Ján Valach: B. A. C. H. – skladba pro smyčce, Pavol Šimai: Concertino rustico pro flétnu a smyčce, Bohuslav Martinů: Posvícení, Antonín Dvořák: Biblické písně. Se souborem Martinů Strings Prague vystoupí i
sólisté. Dotace bude využita na Honoráře hudebníků, výroba a tisk pozvánek/plakátů, propagace, cestovné, organizační zajištění. Projekt nezakládá veřejnou podporu.
110V/III
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Poř. č.

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
68
0
0 1.10.2018 - 31.12.2018, Magistrát hl.m.Prahy, Pražský hrad, Obecní
111V/III Anifilm spol. s. r. o.
1 600 000
Hradešínská 1542/6, 100 00 Praha, IČ:
dům, Senát-Valdštejnská zahrada, Národní muzeum, Praha - Praha 1,
25138111
různá místa
Unikátní multimediální „kronika“ představující 100 let Československa formou mappingové projekce ve speciální vitríně, kapličce, rozmístěné na konkrétních historických místech Prahy. Cílem projektu je připomenout hlavní mezníky novodobé historie a
to zcela netradičním a unikátním způsobem. Základem je velká kniha s "pop - upovými" listy. Každý list má svojí scénu - vyřezané objekty, postavy, domy atd, která se otočením postaví do dané pozice. Na takto vyskládanou scénu se promítá film, včetně
zvuku formou videomapingu. Projekcí kniha ožije. Automatizovaným otáčením stránek pojdeme historií od roku 1918 do roku 1993. Celé vyprávění vychází z historických rešerší. Je prokázáno, že informace spojené se zážitkem, zábavou či netradiční
formou si divák zapamatuje snadněji. A to je přesně náš cíl. Kapitoly Kroniky: První republika 1918 - 1938, Mnichovská dohoda a druhá světová válka 1938 - 1945, Třetí republika 1945 - 1948, Komunistický režim 1948 - 1989, Československo 1990 1992. Celá smyčka bude mít 5 minut. Po odehrání příběhu se kniha nastaví do původní pozice. Opětovným automatickým spuštěním se bude příběh dějin přehrávat stále dokola, dokud nedojde k vypnutí celé instalace. Zvuková složka bude obsahovat
komentář v českém a anglickém jazyce, který bude možné navolit. Ruchy a dobový podkres podtrhne jedinečnou atmosféru kolem instalovaného objektu. V místech s požadavky na ticho bude zvuk možné vypnout a nahradit titulky v obraze. Kronika bude
ve speciální vitríně s ochranným sklem. Jedná se o unikátní projekt, který se v ČR nevyskytuje. Dotace bude použita na přípravu, výrobu a instalaci projektu. Projekt nezakládá veřejnou podporu. Komise RHMP žádá upřesnit místa konání, čili místa
umístění kronik a podat žádost do IV. kola.
Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
Kronika 100 let Československa 2 350 000
multimediální instalace

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
1 331 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
37
0
350 000 30.4.2018 - 13.5.2018, Karlovo náměstí, Praha - Praha 2, Karlovo
491 000
náměstí

Nerudný fest.cz
Jazzová oslava stoleté republiky
Národní 341/23, 110 00 Praha 1, Č:
26578824
Jazz je od svého vzniku neodmyslitelně spojen s tématem svobody. Jazzová hudba u nás i po celém světě vždy spojovala svobodomyslně smýšlející společnost, a to i v těžkých obdobích nacistické a komunistické diktatury. Žadatel ve spolupráci s Českým
rozhlasem k oslavě 100. výročí založení Československé republiky připravuje pro širokou veřejnost a unikátní připomínkovou výstavu 100 let republiky očima jazzu a celodenní jazzový open-airový koncert, protože jazzová hudba je neodmyslitelně
spojena se vznikem Československé republiky. Akce si klade za cíl připomenout demokratické hodnoty, na kterých byl československý stát vybudován a zároveň zdůraznit klíčovou roli jazzové kultury v dějinách naší stoleté republiky. Hodnoty svobody,
které s sebou jazzová hudba přinesla, pak reflektují to, co by si měla dnešní společnost připomínat – fakt, že jsme již 100 let samostatnou a dnes především svobodnou zemí. Výše uvedené je pak podtrženo spoluprací s nejvýznamnějším médiem naší
historie – Českým rozhlasem. Projekt získal záštitu paní primátorky hlavního města Praha. Program, který proběhne dne 30. dubna 2018 na Karlově náměstí v Praze, se stane součástí Mezinárodního dne jazzu celosvětové platformy UNESCO a bude tak
vysílán živě do celé Evropy. Praha se tak v tento den stane centrem oslav výročí Československa a jedním z hlavních míst Mezinárodního dne jazzu. Výroční výstava 100 let republiky očima jazzu, která na 12 panelech představí konkrétní etapy, kterými
prošlo Československo, a jejich vliv na jazz a jeho podobu během oněch 100 let. V historickém průletu představíme mimo jiné osobnosti jako Jaroslav Ježek, R. A. Dvorský, Karel Vlach, Gustav Brom, Eva Olmerová, ale též Jana Hammera, Miroslava
Vitouše, Martina Kratochvíla, Milana Svobodu, Karla Růžičku, Emila Viklického a desítky dalších. Dotace bude využita na uhrazení nákladů na technické zajištění akce, na propagaci akce, na úhradu nákladů na honoráře zahraničních a českých umělců.
Žadatel podal žádost s názvem 100 let republiky na jazzové vlně ve II. kole grantového programu a byl vyřazen z formálních důvodů. Nejedná se o veřejnou podporu. Komise RHMP k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let
České republiky v rámci svého jednání dne 16.4.2018 nenavrhla udělit grant hl. m. Prahy s odůvodněním, že předmět žádosti o grant hl. m. Prahy neodpovídá rámcovým vizím, ideovým záměrům a směrům, stanoveným Radou hl. m. Prahy pro
tento grantový program, neboť svojí náplní nepropojuje historické události s významnými osobnostmi, které vygenerovaly společné země ČR a SR (tzv. děti ČR a SR let 1918 – 1993), jako reflexe minulosti a vize budoucnosti.
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP oproti návrhu výše uvedené Komise RHMP navrhuje udělit grant ve výši 350 000 Kč, neboť na základě prezentace zástupce žadatele na zasedání
Výboru ZHMP shledává předmět žádosti o grant přínosným pro hl. m. Prahu.
112V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
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Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
16 950 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
7
1 000 000
1 000 000 8.6.2018 - 10.6.2018, Výstaviště Holešovice, Praha - Praha 7, Areál
1 250 000
Výstaviště 67

Celkové náklady
projektu
Kč
1 164 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
69
300 000
300 000 24.9.2018 - 9.12.2018, Národní dům, Praha - Praha 5, Náměstí 14.
800 000
října 82/16

Celkové náklady
projektu
Kč
302 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
40
0
0 12.7.2018 - 22.8.2018, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha
120 000
1, 17. listopadu 2

CUBE production s.r.o.
LEGENDY automobilová
slavnost
Nuselská 46, 140 00 Praha 4, IČ:
26500256
5. ročník automobilové slavnosti LEGENDY v nové lokalitě areálu Výstaviště Praha. 1.500 snů na jednom místě v podobě automobilů a motocyklů včetně špičky českého motorsportu a mnoha osobností. FMX zóna, Off-road aréna, Speed aréna, dětská
zóna a celodenní. 5. ročník multižánrové výstavy pro celou rodinu v rámci které se představí nejen zástupci automobilového průmyslu, ale také nové smart technologie a odborné školy. Slavnost s bohatým programem je pro všechny věkové kategorie. Na
nádvoří před Průmyslovým palácem chceme představit přes 100 exponátů, které mapují historii Československa i České republiky. Exponáty budou doplněny popisy. Dále bude expozice doplněna velkoplošnými tisky s osobnostmi. České průmyslové,
vědecké a sportovní historie. Tyto 4x2m velké plochy budou edukovat návštěvníky a vytvářet vzory pro současnou generaci. Součástí projektu bude i dětská stezky je určen pro všechny malé a hravé návštěvníky naší slavnosti. V loňském ročníku měla
veliký úspěch u malých i velkých. žadatel se zúčastnil se stejnou žádostí v I. a ve II. kole, grant mu nebyl navržen z důvodu, že předmět žádosti o grant hl. m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný pro hl. m. Prahu. Projekt zakládá veřejnou podporu v
režimu "de minimis".
113V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Studio Pět
Tanec a móda 1918 - 1945
Věštínská 1569/6b, 153 00 Praha 5, IČ:
41690966
Multimediální výstavní a prezentační projekt k výročí 100. let Československa zaměřený na baletní a taneční trendy, společenské normy a s tím související módu v době 1918 - 1945. Akce proběhne v Národním domě na Smíchově. Úvodní část výstavy
bude věnována historii a proměnám Národního domu na Smíchově, jehož stavba byla dokončena deset let před vznikem První republiky jako důkaz velkých společenských a kulturních ambicí tehdy samostatného města Smíchov. Poté, co byl Smíchov
vtělen do Velké Prahy (1920) se Národní dům stal jedním z center pražského společenského dění. Ve druhé části ukážeme formou výstavní a multimediální prezentace širokému publiku meziválečné umělecké proudy a trendy v prostředí klasického baletu
a současně hledání moderního scénického projevu v kombinaci hudba - pohyb - scéna - kostým v prostředí divadelních scén. Ve třetí části představíme svět tanečních škol, které vyrůstaly ze středostavovského prostředí a byly odrazem resp spolutvůrcem
nejenom módních trendů, ale i norem společenského chování. V poslední části, nabídneme pohled na dobový revoluční fenomén městské kultury. Svět městské mládeže, "pásků a bedel", který se projevil v přejímání americké jazzové a swingové kultury,
módě, hudbě, tanci a jazyku. Dotace bude využita na odbornou přípravu - výběr archivních a muzejních materiálů, výrobu výstavy a zpracování obrazových a zvukových záznamů včetně části PR akce. Dále v rozpočtu. Žadatel podal žádost ve II. kole Zrod moderní Prahy - architektura a veřejný prostor - nebyl navržen grant z důvodu, že nebyl vyhodnocen jako přínosný pro HMP. Projekt zakládá veřejnou podporu v režimu "de minimis".
114V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Ivana FOLLOVÁ
Výstava koncertních rób Ivany
Mezibranská 578/9, 110 00 Praha 1, IČ: Follové pro Dagmar Peckovou
41699106
U příležitostí 100 výročí vzniku Československé republiky vznikl návrh na společný projekt obou autorek - paní Ivany Follové a Dagmar Peckové, které během své dvacetileté spolupráce vytvořily řadu nezapomenutelných kreací. Tato výstava chce
upozornit na fakt, že současná Česká republika se může pochlubit vynikajícími umělci, kteří díky svému nápaditému a technicky preciznímu zvládnutí různorodých oborů reprezentují naši zemi po celém světě. Výstava koncertních rób zrcadlí vývoj
módních trendů i dlouholetou snahu Ivany Follové dodat unikátnímu pěveckému projektu Dagmar Peckové další rozměr. Šaty - vytvořené na míru pro konkrétní příležitost - ukrývají pozoruhodné osobní příběh. Hodiny práce a metry materiálu využité pro
naturel Dagmar Peckové a na její jevištní projev. Výstava modelů a koncertních rób exkluzivně navržených pro Dagmar Peckovou. Cca 20 šatů, včetně šatů svatebních plus civilnější modely určené na běžné nošení. Dotace bude využita na realizaci
projektu - aranžování modelů, architekt výstavy, pronájem zvukové a osvětlovací techniky, personální zajištění, propagace výstavy, doprovodný program. Projekt zakládá veřejnou podporu v režimu "de minimis".
115V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Komise RHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. m. Prahy nebyl vyhodnocen jako
přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen.
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Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
280 356

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
66
0
0 30.7.2018 - 31.12.2018, na různých místech v Praze a sídle ČUN
185 000
Praha, Praha 1, Dlouhá 729/37

Česká unie neslyšících, z.ú.
Poznávejme historii
Československa s neslyšícími
Dlouhá 729/37, 110 00 Praha 1, IČ:
00675547
Cílem akce je umožnit osobám se sluchvým postižením poznávat historii spjatou se 100 let výročí založení Československa. Akce budou speciálně upraveny a to zajištěním potřebné asistence (tlumočení či přepisování) a též i pro veřejnost. Výstava osloví
všechny věkové kategorie. Návštěvníci získají přehled o historii Neslyšících a budou mít možnost pochopit, jaké je žít ve světě bez zvuků. Prezentační projekt s možností komentovaných prohlídek – termíny se stanoví po domluvě s vedoucí výstavního
oddělení NTM (paní inženýrkou Kreibichovou). součástí projektu bude - Panelová výstava – 24 informačních panelů forex/rozměru 95 x 125 cm, Film – bude vycházet z námětu výstavy, Vitríny – 3 skleněné vitríny / rozměru 70 x 70 x 200 cm. Výstava
bude rozčleněna do jednotlivých tematických částí, které budou vyjadřovat život neslyšících z hlediska vzdělávání, socializace a kultury. Textovou a obrazovou část budou dotvářet vystavené sbírkové předměty a exponáty ve vitrínách. Výstava bude mít
úvodní část, která charakterizuje téma výstavy a poslouží ke správnému pochopení zásadních pojmů. K jednotlivým částem zpracovaného námětu se připojí i výčet exponátů, případné technické poznámky a nákresy. Obsah výstavy bude motivován
životem neslyšících a podá svědectví o tom, jakým způsobem dříve ve společnosti žili a jak se vyvíjel český znakový jazyk. proplácení odměn tlumočníkům, přepisovatelům, koordinátorům, na pronájem výstavy a materiál k výstavám, na pronájem
prvorepublikového plesu neslyšících. Dotace bude využita na honoráře přepisovatelům, koordinátorům, na pronájem výstavy a materiál k výstavám, na pronájem prvorepublikového plesu neslyšících. Projekt nezakládá veřejnou podporu. žádost obsahuje
výpis z veřejného rejstříku ne ve formě veřejné listiny, tudíž není v souladu s čl. III, bod 11 Zásad a navrhuje se k vyřazení
116V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Žádost o grant obsahuje kopii výpisu z obchodního rejstříku, žádost není v souladu s čl. III, bod 11 Zásad. Žádost se navrhuje k vyřazení z důvodu formálních nedostatků.

Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
5 635 900

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
35
200 000
200 000 1.11.2018 - 3.12.2018, Galerie Topičův salon, Praha - Praha 1,
2 000 000
Národní /9

AIA - Alternative Investment, s.r.o.
KVĚTY 2018 - STOLETÝ
PŘÍBĚH
Politických vězňů 1597/19, 110 00
Praha 1, IČ: 02703190
Výstava originálů 33 renomovaných výtvarníků a umělců vytvořených k oslavě 100 let výročí republiky. Výstava děl renomovaných výtvarníků a umělců k oslavě 100 let výročí republiky - jedná se o unikátní projekt více než 33 žijících i nežijících
českých a slovenských výtvarníků, umělců a významných osobností s názvem „KVĚTY 2018“. Výtvarníci a umělci vytvoří v průběhu roku 2018 a 2019 rozkvetlou zahradu 100 kusů velkých porcelánových květů s jednotnou tematikou zohledňující českou
státnost, její pestrost, vývoj, tradici a historii, krásu i proměny republiky a jejích obyvatel. Porcelán byl vybrán jako fantastická materie, kterou je možno – na rozdíl od jiných keramických hmot – dekorovat pod glazuru. Je také nezastupitelnou identickou
hmotou, která přes 200 let reprezentuje naši republiku po celém světě. Květy budou vyrobené pomocí autorské originální techniky ručního prořezu akademického malíře Borise Noska. Jedná se o triptych tří objektů, tvořících dohromady jeden celek.
Náměty jednotlivých květů budou mít jednotící téma: historii českého státu jeho tradice, významné osobnosti, ale i třeba specifickou a výraznou architekturu, památky, přírodní úkazy, a další výjimečnosti. Raritou tohoto souboru porcelánové originály od
autorů dávno zesnulých. Součástí expozice budou též tematická výtvarná díla a umělecké objekty ze skla, dřeva i bronzu. Projekt „KVĚTY 2018“ bude spojen s výstavami v českých a slovenských městech. Část expozice bude prodejní. Dotace bude
využita na výrobu výstavních exponátů, pronájem prostor výstavních a výrobních, příprava katalogů. žadatel podal žádost ve II. kole - grant nebyl navržen neboť projekt nebyl vyhodnocen jako přínosný pro HMP. Projekt zakládá veřejnou podporu v
režimu "de minimis".
117V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
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Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
2 110 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
47
0
0 17.11.2018 - 17.11.2018, Národní divadlo v Praze, Praha 1, Národní
1 000 000
/2

POST BELLUM, o.p.s.
Ceny Paměti národa 2018
Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1, IČ:
26548526
Ceny Paměti národa / Memory of Nations Awards připravujeme letos již po deváté. V letošním ročníku udělíme cenu 4 vybraným českým a slovenským osobnostem, které se ve zlomových chvílích svého života zachovaly statečně a inspirativně. V
letošním ročníku bude akcentováno 100. výročí vzniku republiky a důležitých výročí 1938, 1948, 1968 a 1989, a to při výběru laurátů. Diváky a posluchače provedeme retrospektivou sta let naší československé a české historie očima pamětníků, kteří se
zachovali statečně v klíčových okamžicích svého života a postavili se totalitním režimům. Při představování laureátů mj. využijeme vyprávění pamětníků, které zaznamenáváme na dvě kamery v profesionálním televizním studiu metodou „Direct Eye
Contact“ patentovanou americkým oskarovým režisérem Errolem Morrisem. Metoda dociluje udržení očního kontaktu mezi vypravěčem a divákem. Tímto způsobem máme k dispozici již více než 1 100 zdokumentovaných pamětníků, z nichž právě
vybrané 4 osobnosti v rámci večera představíme. Tváře pamětníků budou v projekcích doplněny dobovými filmovými i obrazovými materiály z archivů partnerů - Českého rozhlasu, České televize, Národního filmového archivu, Ústavu pro studium
totalitních režimů, Vojenského historického ústavu i unikátními fotografiemi od samotných pamětníků, které poskytli sbírce Paměť národa. Blíže viz prezentace v dodatečných materiálech. Dotace bude použita na pokrytí cca 47% celkových nákladů na
realizaci této akce. Z podpory Magistrátu hl.m. Prahy pokryjeme ty náklady, které budou nejlépe odpovídat případné přidělené podpoře. Žadatel podal žádost na multižánrový projekt - Paměť národa v I. kole - schválena dotace 3 000 000 Kč. Projekt
zakládá veřejnou podporu v režimu "de minimis".
118V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Komise RHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu, že předmět žádosti o grant hl. m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen.
Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
585 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
68
50 000
50 000 25.10.2018 - 28.10.2018, Koncertní sál Pražské konzervatoře, Praha 400 000
Praha 1, Dvořákovo nábřeží 2

Celkové náklady
projektu
Kč
281 737

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
100 000
100 000 1.1.2018 - 31.12.2018, Divadlo U Valšů - Dům Portus, Praha - Praha
43
120 000
1, Karoliny Světlé 286/18

Hudební mládí, z. s.
Česko slovenské setkání u Vltavy
Za Černým mostem 1011/50, 198 00
Praha 9, IČ: 04582110
Česko slovenské setkání u Vltavy je projekt k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky. Zahrnuje edukativní koncert pro děti a mládež, přednášky, semináře a slavnostní koncertní večer. Podílí se na něm špičkoví
lektoři a umělci z obou zemí, za českou stranu herec a moderátor Dalimil Klapka, soubor Trojanovo trio, ve kterém působí členové České filharmonie a Pražské konzervatoře, za slovenskou stranu Peter Lipa - zpěvák, skladatel, hudební organizátor a
moderátor, Prof. Boris Lenko – hudebník a pedagog VŠMU v Bratislavě, dvaadvacetičlenný soubor Slovak Accordion Orchestra z Košic. Projekt proběhne v předvečer státního svátku v pátek 26. října 2018 v prostorách Koncertního sálu a přilehlých
prostorách Pražské konzervatoře na Dvořákově nábřeží 2 Praha 1. Nejprve nabídne edukativní koncert pro děti a mládež zaměřený k jubileím československého státu i 25 letům České republiky, který připomene významné osobnosti historie, mj. bude
provedena suita Václava Trojana z pohádky Jiřího Trnky na motivy Boženy Němcové. Následné přednášky budou připomenutím dalšího jubilea a to roku 1808, kdy vznikla zakládající listina konzervatoře. V předsálí se budou moci návštěvníci seznámit na
20 tablech s historií jedné z nejstarších konzervatoří světa. Dotace bude využita na umělecké honoráře, lektorské honoráře, managent, pronájem prostor, propagace. Projekt nezakládá veřejnou podporu.
119V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Sto let z tisícileté historie ŽIVOT 90, z.ú.
Karoliny Světlé 286/18, 110 00 Praha 1, Příběhy české státnosti
IČ: 00571709
U příležitosti 100 let české státnosti uvedeme uměleckohistorický cyklus, jehož hlavním cílem je předat inspiraci našich předchůdců, kteří dokázali naplnit svůj život hlubokým smyslem, generacím současným. Jedná se o 13ti dílný uměleckohistorický
cyklus, jehož hlavním cílem je předat inspiraci našich předchůdců, kteří dokázali naplnit svůj život hlubokým smyslem, generacím současným. Bude poukázáno na univerzální hodnoty, platné napříč historií, budou připomenuta kritická místa českých dějin
a jejich vynikající osobnosti. Záměrem je doplnit veřejnosti společenské, historické a filosofické souvislosti událostí, o nichž se ve školách běžně neučí. Součástí projektu budou tři tematické série: Dědictví otců zachovám nám Pane - série pořadů se
studenty pražských gymnázií a s Ústavem pro studium totalitních režimů, Hrdina českého dramatu - scénická čtení jako prostředek poznávání vývojových tendencí české kultury a Milníky ženské otázky v historii republiky - série pořadů s tématem
demokratizačního procesu české společnosti před 1 sv válkou. Dotace bude využita na část nákladů nezbytných pro realizaci projektu: honoráře tvůrců, realizátorů a výkonných umělců, část nákladů na provoz divadelního sálu a nákladů na technický
personál, propagace projektu. Projekt zakládá veřejnou podporu v režimu "de minimis".
120V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
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Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
1 452 600

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
70
400 000
400 000 20.8.2018 - 2.9.2018, Praha 2, Rašínovo nábřeží, náplavka
1 009 557

Celkové náklady
projektu
Kč
335 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
39
80 000
80 000 4.11.2018 - 4.11.2018, celá Praha, Praha - Praha 2, Karlovo náměstí
130 000

Vltavan Čechy – svaz vltavanských
Vodní doprava na řece Vltavě
před 100 lety
spolků, z. s.
Rašínovo nábřeží 412/30, 120 00 Praha
2, IČ: 70106495
Projekt je představením a připomenutím šífařství jako ve své době neodmyslitelné součástí řeky Vltavy a města Prahy a dnes již zaniklého řemesla. Představíme Tradici vorařství na řece Vltavě - jako připomenutí 100 leté historie vodní dopravy. Realizace
projektu je situována v prostoru bývalé celnice na Výtoni a přilehlém nábřeží. Představíme počátky náklady dopravy na střední a dolně Vltavě, kdy tyto počátky jsou spojeny s osobou císaře Ferdinanda I. Habsburského, který vlastnil solivary v rakouské
Solné Komoře. Součástí projektu bude také připomenutí historie spolku Vltavan. Základními částmi projektu bude výroba repliky šífu (délka 20 m a šířka 4 m) dle historicky dochovaných plánů loděnice jako představení a připomenutí plavidel, šífů a vorů
jež před 100 lety byly neodmyslitelnou součástí Vltavy a Prahy. Druhou část tvoří instalace a výstava repliky šífu na Rašínové nábřeží - náplavka - šíf bude zajištěn ale přístupný veřejnosti. Jsou připraveny 4 prezentace s tématem historie výroby šífů a
plavby, význam a funkce šífařství, život plavců. Po celou dobu budou na náplavce k dispozici veřejnosti členové vltavanských spolků, kteří budou podávat informace z historie šífařství. Další součástí projektu bude ukázka řemesla na Rašínově nábřeží stavba voru před zraky široké veřejnosti. Součástí bude informační stojany, plakáty, fotografie a videa. Dotace bude využita na stavbu a prezentace repliky šífu, materiál, zajištění prezentace a propagace projektu, náklady na ostatní osobní náklady. Projekt
nezakládá veřejnou podporu.
121V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Milan Horký
Pražské věže – k 100 výročí
Dvorecká 351/14, 147 00 Praha 4, IČ: vzniku samostatného
československého státu
43663621
Velká dobrodružná hra pro děti i dospělé - Pražské věže – k 100 výročí vzniku samostatného československého státu - chodíme po pražských věžích a učíme se znát jejich jména a příběhy. Právě věže dělají vizuální obraz města. S věžemi je úzce spjata i
jeho samotná historie. Věže všechno vidí a pozor, hodně si pamatují. Viděly korunovace i popravy, zažily požáry, vpády Husitů, Švédů, Prusů i Rusů. Přežily mor i neštovice. Mnohokrát byly oloupeny o svou chloubu – své zvony, mnohokrát ale dostaly
zvony nové. S úctou vzhlížíme ke svým věžím, s úctou jako k moudrým babičkám, jako k symbolům města. Věže jsou na šlechtických pečetích, na poštovních známkách i platidlech, na znacích mnoha měst. V rámci projektu navštívíme a poznáme příběhy
těchto míst: socha E. Beneše nedaleko věží Lorety, socha TGM na Hradčanském náměstí, Štefanikovu hvězdárnu, věže budeme počítat na Mašínově nábřeží, přes plot uvidíme Kramářovu vilu, věže budeme hledat na Obecním domu, navštívíme Vítkov a
jeho vyhlídkovou terasu, navštívíme Nádraží dráhy císaře Františka Josefa, Národní muzeum (bude -li otevřeno), Václavské náměstí, v muzeu hudby budeme hledat stopy po české hymně, půjdeme se rozhlédnout na terasu Národního divadla, k pamětní
desce na Stavovském divadlu. Pro spolupráci je doporučen pan Láník z VHU. Hra je přednostně určena pro obyvatele města, hra podporuje sounáležitost s městem a jeho stoletou historií. Dotace bude využita na pronájmy věží, tisky map, startovních
průkazů, informací, účastnických listů, provoz webu prazske-veze.cz. Projekt nezakládá veřejnou podporu.
122V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
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Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
330 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
52
150 000
150 000 1.10.2018 - 30.11.2018, Nová scéna ND, Praha 1, Národní 1393/4
170 000

Celkové náklady
projektu
Kč
2 974 840

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
59
0
0 9.6.2018 - 9.6.2018, 24. Základna dopravního letectva, Praha - Praha
1 750 000
9, Mladoboleslavská 300

Dětská opera Praha
O Libuši a české zemi aneb
Hudební kostičky
Týnská 627/7, 110 00 Praha 1, IČ:
70108161
Originální operní představení inspirované Smetanovou hudbou a Libušinými vizemi, které však budou směřovat k nikoli obecně historickým, nýbrž hudebním vrcholům českých dějin. Délka představení 60 - 80 minut. Bude uváděno od 10/2018 na Nové
scéně ND. Projekt je příspěvkem mladých zpěváčků a zpěváků z DOP k oslavám založení republiky. Projekt je originální představení inspirované smetanovou hudbou a Libušinými vizemi, které však budou směřovat nikoli k obecně historickým, nýbrž k
hudebním vrcholům českých dějin. Součástí projektu je kromě kostýmového představení v kulisách rozdělen do čtyř částí - dětství čtyř významných skladatelů: do Litomyšle za B. Smetanou, do Nelahozevsi za A. Dvořákem, za B. Martinů na věž
poličského kostela sv. Jakuba a za L. Janáčkem do moravských Hukvald. Hudba těchto autorů bude ústředním tématem představení, avšak děti a mladí lidé se nenucenou formou seznámí i s českými reáliemi, českou literaturou či českými tanci. Zpívat
budou děti z DOP za spolupráce sbormistryně Anny Novotné. Dotace bude využita na provozovací materiály, částečně - honoráře dirigenta a členů komorního orchestru, kostýmy a rekvizity, zpracování a tisk brožury k představení. Projekt nezakládá
veřejnou podporu.
123V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Jagello 2000
Letecký den 24. základny
dopravního letectvake 100. výročí
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, IČ:
založení letiště Praha – Kbely
70640866
Veřejný letecký den - Oslava 100. výročí založení Československa, jeho ozbrojených sil a 24. základny dopravního letectva Praha - Kbely formou letecké přehlídky moderní i historické techniky a představení vývoje československého letectva od roku
1918. Hlavní podstatou projektu je oslava 100. výročí založení letiště Praha - Kbely v kontextu oslav 100 výročí vzniku samostatného čs státu. Projekt bude volně přístupný veřejnosti. Částmi programu jsou veřejná letecká vystoupení techniky Českých
vzdušných sil i zahraničních vojenských letectev včetně historické techniky spjaté s historií československého letectva. Součástí projektu bude statická prezentace techniky Armády České republiky. Dále je součástí odborná konference na téma budoucnost
dopravního letectva České republiky, na kterou budou pozváni VIP hosté včetně civilních a vojenských autorit, reprezentantů diplomatické obce a další odborníci z veřejné i civilní sféry. Dotace bude využita na přípravu a realizaci leteckého dne,
především organizační a bezpečnostní zajištění akce. Projekt nezakládá veřejnou podporu. Projektu byl Tiskem R29314 Radou HMP udělen příspěvek 2.000.000,- Kč proto Komise RHMP nenavrhuje udělení grantu.
124V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Projektu byl Tiskem R29314 Radou HMP udělen příspěvek 2.000.000,- Kč proto Komise RHMP nenavrhuje udělení grantu.
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Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
694 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
68
400 000
400 000 3.12.2018 - 31.1.2019, Slovenský institut v Praze, Praha 1, nám.
475 000
Republiky 1037/3

Celkové náklady
projektu
Kč
119 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
46
0
0 2.7.2018 - 2.7.2018, Chrám U Salvátora, Praha - Praha 1, Salvátorská
55 000
1045/1

W.I.P. s.r.o.
Osudy Židů od vzniku
Na Petřinách 403/2, 162 00 Praha 6, IČ: Československa až po dnešek
25109723
Audiovizuální výstava velkoplošných foto panelů doplněna filmem M.Mináče představí fenomén Židů za 100 let, se uskuteční v prosinci ve Slov. institutu v Praze. Bude doplněna komentovanými prohlídkami pro veřejnost, s pokračováním pro školy a
Česká centra. Kulturní audiovizuální vzdělávací projekt se skládá několika částí: 14-minutový film Osudy Židů od vzniku Československa až po dnešek, speciálně realizovaný pro projekt v režii Matěje Mináče. Film emocionálně ve zkratce představí
příběhy některých židovských osobností, které se podílely na budování nového státu, a zdokumentuje neočekávaný dějinný zvrat - nástup nacizmu, ohrožení demokratických principů republiky, německou okupaci republiky, která vyústila do tragických
událostí – holokaust. Film bude v mnohém objevný, protože se diváci dozvědí zcela nová fakta, příběhy. Audiovizuální výstava, která bude obsahovat 35 velkoformátových foto panelů (od velikosti 150 cm x 100 cm po 60 cm x 50 cm s popisky)
realizovaných pro projekt, zachycujících konkrétní židovské osobnosti z oblasti vědy, kultury, podnikatelského prostředí, odboje v kontextu jejich přínosu pro Československo. Představí také bohatý náboženský život, svátky, zvyky. Pro výstavu vznikne
také série portrétů žijících osobností (viz ukázka grafického návrhu foto panelu v příloze). Vernisáž audiovizuální výstavy Osudy Židů od vzniku Československa až po dnešek, se bude konat v prosinci 2018 ve Slovenském institutu v Praze, Nám.
Republiky 1037/3, 110 00, Praha 1. Institut se nachází přímo oproti Obecnímu domu, kde budou soustředěny i nejvýznamnější akce ke státním výročím, a proto tam umístíme i propagační materiály k naší výstavě. Obráceně - ve Slovenském institutu
upozorníme i na aktivity pořádané v Obecním domě. Výstava potrvá dva měsíce. Komentované prohlídky výstavy, propojené s filmovou projekcí, realizované ve spolupráci se Židovským muzeem a Židovskou obcí v Praze, za účasti dodnes žijících
pamětníků a potomků významných osobností (viz doporučující dopis tajemníka Federace židovských obcí v ČR Tomáše Krause). Spolupráce na projektu byla dohodnuta i se šéfredaktorem Obecních novin Židovské obce v Praze Petrem Balajkou. Dotace
bude využita na realizace doprovodního filmu, realizaci velkorozměrových foto panelů, grafika, průzkum archivů, práva, web stránky, náklady na propagaci, organizační zajištění, komentované prohlídky. Žadatel se zúčastnil II. kola s žádostí - Osudy Židů
po vzniku ČSR a příběh záchrany jejich dětí - Komisí RHMP bylo doporučeno přepracovat žádost a rozšířit dané téma a podat žádost v dalším kole. Projekt nezakládá veřejnou podporu.
125V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Komorní pěvecký sbor CANTICORUM Koncert české a slovenské hudby
ke 100. výročí založení ČSR
IUBILO, spolek
Pod Hvězdou 162/2, 162 00 Praha 6, IČ:
43754759
Provedení orchestrální verze Mše D-dur Antonína Dvořáka a ve světové premiéře Magnificat slovenského skladatele Juraje Filase, chrám U Salvátora, pondělí 2. července 2018. Projekt je koncert české a slovenské vokálně - instrumentální vážné hudby v
prostorách chrámu U Salvátora na Starém Městě. Koncert kombinuje jednu z nejproslulejších skladeb Antonína Dvořáka - Mši D-dur Lužanskou v orchestrální verzi, s moderní skladbou soudobého slovenského skladatele Juraje Filase Magnificat, kterou
autor zkomponoval v loňském roce a na koncertě zazní ve světové premiéře. Interprety koncertu budou česká tělesa a sólisté - jeho pořadatel Komorní pěvecký sbor Canticorum iubilo a Filharmonie Hradec Králové, dirigentem slovenský umělec Pavol
Tužinský. Dotace bude využita na uhrazení části nákladů spojených s realizací koncertu. žadatel obdržel grant z HMP - KUC na celoroční činnost ve výši 50 000 Kč. Projekt nezakládá veřejnou podporu. žádost obsahuje výpis z veřejného rejstříku ne ve
formě veřejné listiny, tudíž není v souladu s čl. III, bod 11 Zásad a navrhuje se k vyřazení
126V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Žádost o grant obsahuje kopii výpisu z obchodního rejstříku, žádost není v souladu s čl. III, bod 11 Zásad. Žádost se navrhuje k vyřazení z důvodu formálních nedostatků.
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Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
Historie českých zemí v hudebním
730 000
zpracování

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
48
0
0 1.2.2018 - 31.12.2018, Pražská křižovatka, Praha 1, Voršilská 10
350 000

Opera studio Praha
Daškova 3087/28, 143 00 Praha 4, IČ:
05981441
Představení - premiéra k výročí 1.zvolení TGM - 14.11. a školní představení k oslavám 2018. V divákovi chceme zanechat nejen pocit z hudebního zážitku, ale zároveň připomenout historické souvislosti, a tak oslavit toto významné výročí. Představení je
připraveno ve spolupráci s historickou Mgr. Helenou Chaloupkovou a kulturní antropoložkou Mgr. Renátou Malou, které vybraly nejdůležitější milníky české historie. Spolupracuje na projektu také Farní charita Nové město, studenti Filosofické fakulty
UK. Významnou součástí projektu jsou herci pantomimy, představení bude obohaceno o propojení s výtvarných vyjádřením. Světová premiéra představení bude součástí celého slavnostního večera, který připravujeme pro prostory Pražské křižovatky,
místa spojené se 100 letou historií Československa. Projekt očítá s dalším uváděním díla i ve formě školních představení. Dotace bude využita na autorství hudebního díla, konzultace odborníka na českou historii, pronájem zkušeben, pronájem divadla,
výroba kostýmů a kulis, pronájem zkušeben, grafika, programy, solista, orchestr, režie, dirigent, nájem bicích, korepetice, světla. Projekt zakládá veřejnou podporu v režimu "de minimis". žádost obsahuje výpis z veřejného rejstříku ne ve formě veřejné
listiny, tudíž není v souladu s čl. III, bod 11 Zásad a navrhuje se k vyřazení
127V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Žádost o grant obsahuje kopii výpisu z obchodního rejstříku, žádost není v souladu s čl. III, bod 11 Zásad. Žádost se navrhuje k vyřazení z důvodu formálních nedostatků.

Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
820 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
49
200 000
200 000 31.8.2018 - 1.9.2018, Zahrada Černínského paláce, Praha - Praha 1,
400 000
Loretánské náměstí 101/5

Pražský komorní orchestr100 LET ČESKÉ A
ČESKOSLOVENSKÉ
agentura,spol.s r.o.
DIPLOMACIE
Černokostelecká 937/6, 100 00 Praha
10, IČ: 41191030
Koncert se bude konat u příležitosti 100 let české a československé diplomacie spolu s Diplomatickou akademií a Ministerstvem zahraničí. Česká a československá diplomacie je velmi bohatá a má za sebou nesporné mezinárodní úspěchy. Výročí 100 let je
příležitostí si úspěchy připomenout důstojnou formou. Koncert a setkání se odehraje v poslední den na setkání českých velvyslanců, které se koná každoročně v posledním týdnu v srpnu v Černínském paláci. Tentokrát bude toto setkání o to slavnostnější,
že bude u příležitosti 100 let české a československé diplomacie. Pražský komorní orchestr (PKO) jako náš nejstarší orchestr připraví program, který bude sestaven z děl českých a slovenských skladatelů. Jsme přesvědčení, že večer bude jeden z vrcholů
oslav české a československé státnosti a české a československé diplomacie. Stejně jako má svou bohatou historii česká a československá diplomacie, má velkou historii, jak bylo již zmíněno, i náš Pražský komorní orchestr. Vznikl v roce 1951 a patří
mezi čtyři nejstarší komorní orchestry v Evropě. Jeho historie nebyla od té doby nikdy přerušena. Profiloval se jako orchestr tzv. mozartovského obsazení (34 hudebníků), který byl schopný hry bez dirigenta. V začátcích své existence se soustředil
především na interpretaci starší české hudby, hudby klasicismu a raného romantismu. Později do svého repertoáru zařadil také skladby 20. století a posléze začal uvádět i zcela nová díla soudobých skladatelů. V současné době má PKO na svém kontě řadu
premiér. Dotace bude použita na úhradu honorářů, propagace, nájmu zařízení a služeb. Žadateli byl v I. kole, na projekt Koncert pro válečné veterány 2018 - udělen grant ve výši 300 000 Kč. Projekt nezakládá veřejnou podporu.
128V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
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Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
635 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
47
0
0 15.9.2018 - 15.9.2018, Dům armády Praha - konferenční sál, Praha 6,
300 000
Buzulucká 684/12

Pražský komorní orchestr100 LET PRO DŮSTOJNÍKY A
PRAPORČÍKY
agentura,spol.s r.o.
Černokostelecká 937/6, 100 00 Praha
10, IČ: 41191030
Projekt je koncert na téma důstojníků a praporčíků v záloze. Důstojníci a praporčíci v záloze tvoří velkou komunitu, která organizuje mnoho akcí po celé České republice. Koncert bude vyvrcholením oslav 100 let společného státu, tedy i důstojníků a
praporčíku v záloze. Na programu budou jak české tak slovenské skladby, které byly v průběhu 1OO let Československé a České republiky napsané pro armádu, ale také skladby vážnějšího žánru. Stejně jako má svou bohatou historii česká a
československá armáda, má velkou historii, jak bylo již zmíněno, i náš Pražský komorní orchestr. Vznikl v roce 1951 a patří mezi čtyři nejstarší komorní orchestry v Evropě. Jeho historie nebyla od té doby nikdy přerušena. Profiloval se jako orchestr tzv.
mozartovského obsazení (34 hudebníků), který byl schopný hry bez dirigenta. V začátcích své existence se soustředil především na interpretaci starší české hudby, hudby klasicismu a raného romantismu. Později do svého repertoáru zařadil také skladby
20. století a posléze začal uvádět i zcela nová díla soudobých skladatelů. V současné době má PKO na svém kontě řadu premiér. Dotace bude využita na honoráře, propagaci, organizací zajištění projektu. Žadateli byl v I. kole, na projekt Koncert pro
válečné veterány 2018 - udělen grant ve výši 300 000 Kč. Projekt nezakládá veřejnou podporu.
129V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Komise RHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu, že předmět žádosti o grant hl. m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen.
Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
650 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
15
0
0 1.4.2018 - 30.11.2018, park Ladronka, Praha 6, Praha
100 000

Geometry Global, s.r.o.
Runtour Praha 2018
Přívozní 1064/2a, 170 00 Praha 7, IČ:
25716964
RunTour je běžecký seriál, který se každoročně uskutečňuje v 8 městech napříč republikou. Seriál je určen pro širokou veřejnost a jeho cílem je zvednout Česko z gauče, podpořit sport. V rámci závodů je zajištěn celodenní program pro celé rodiny - běhy
pro ženy, muže i děti, bohatý doprovodní program, kulturní vystoupení, dětská zóna, hlídání dětí. RunTour má charitativní rozměr. Dotace bude využita na realizaci závodu v Praze. Projekt je každoročně podporován HMP - odborem školství a mládeže
MHMP. Projekt nezakládá veřejnu podporu. žádost obsahuje výpis z veřejného rejstříku ne ve formě veřejné listiny, tudíž není v souladu s čl. III, bod 11 Zásad a navrhuje se k vyřazení
130V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Žádost o grant obsahuje kopii výpisu z obchodního rejstříku, žádost není v souladu s čl. III, bod 11 Zásad. Žádost se navrhuje k vyřazení z důvodu formálních nedostatků.

Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
560 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
35
0
0 1.8.2018 - 31.10.2018, Tiskárna na Vzduchu a Výstaviště Praha,
195 000
Praha 7, areál Výstaviště Praha 67

Na Vzduchu, z. s.
STO
Na hlinach 589/15, 182 00 Praha 8, IČ:
03924891
V průběhu letošní sezóny chceme realizovat program, který bude součástí oslav významného státního jubilea. Projekt bude probíhat v rámci areálu Výstaviště Praha a bude zaštítěn kulturním prostorem Tiskárna na Vzduchu. Projekt „Sto“ představuje sérii
akcí, které se vážou k výročí 100 let, které v roce 2018 uplynou od vzniku samostatného Československa. V průběhu letošní sezóny chceme realizovat program, který bude součástí oslav významného státního jubilea. Cílem je vytvořit dočasnou
společensko - kulturní platformu, v rámci které budou probíhat jednotlivá setkání a akce a bude v ní prostor pro dialog a diskuzi. Nepřipravujeme statické, pasivní pietní pojetí oslav, chceme vytvořit prostředí a program, do kterého se mohou účastníci
aktivně zapojit. Chceme iniciovat zájem o historické události v širším kontextu, včetně kontextu soudobých paralel. Místo zde mají mít velké dějinné momenty stejně jako dobová každodennost. Kulturně – společenské postavení klubu Tiskárna na
Vzduchu umožňuje oslovit širokou cílovou skupinu. Tento záměr bude podpořen formální různorodostí jednotlivých částí projektu. Součástí projektu je: - 1. Komentovaná prohlídka Výstaviště Praha s úvodní přednáškou na téma Volný čas v období první
republiky, součástí bude projekce na vybraných místech v areálu Výstaviště Praha (celodenní akce, 2.Kabaret STO, 3.Koncert STO Varhana Orchestroviče Bauera . Dotace bude vyuržita na umělecké honoráře, technické zázemí pro akci (světelná,
zvuková, projekční technika včetně obsluhy), propagace. Projekt nezakládá veřejnou podporu.
131V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Komise RHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu, že předmět žádosti o grant hl. m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen.
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Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
369 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
70
50 000
50 000 1.6.2018 - 31.10.2018, Praha - popis míst viz příloha 3 - Popis
258 300
projektu, Praha - Praha 1, Národní 11

Celkové náklady
projektu
Kč
260 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
70
150 000
150 000 8.9.2018 - 30.9.2018, park „Skála“ v Kolodějích, Praha - Praha182 000
Koloděje, Lupenická

Celkové náklady
projektu
Kč
810 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
43
250 000
250 000 25.10.2018 - 8.11.2018, Stavovské divadlo, Praha - Praha 1, Železná
350 000

Nadační fond M. J. Stránského
Přednáškové cykly s diskusemi a
zvláštní vydání Přítomnosti ke
Národní 339/11, 110 00 Praha 1, IČ:
stoletému výročí Republiky
25697641
Série tématických přednášek a vydání speciálního výročního čísla Přítomnosti k distrubuci široké veřejnosti. Projekt má za prvé za cíl uskutečnit sérii přednášek redaktorů Přítomnosti na aktuální témata týkající se české národní identity viz otázka „Jací
jsme“ – Peroutka, a otázka naší národní povahy a kořenů – Masarykova „Česká otázka“ - jež stály v základech první republiky a jsou aktuální dodnes. Naše Přítomnost se jim jako jediné periodikum v ČR věnuje těmto otázkám systematicky. Za druhé, v
doprovodu k přednáškám bude veřejnosti distribuováno také mimořádné tištěné vydání Přítomnosti k výročí s původní nadčasovou grafikou Ladislava Suttnara. Budou publikovány původní, dosud neotištěné texty našich redaktorů a přispěvatelů. Třetí
aktivitou jsou přidružené P.R. aktivity. Přednáškové cykly s diskusemi - Podrobný popis přednášek redaktorů Přítomnosti, Davida Bartoně a Jaroslava Formánka. Přednášky se budou konat na různých místech Prahy tak, abychom oslovili co největší počet
našich občanů a zájemců o vybraná témata. Celkový počet 6 x 2 přednášek – celkem 12 veřejných akcí.Přednáškový cyklus č. 2 (J. Formánek) „Proč se bát či nebát imigrantů? Srovnání dvou republik, Francie a Č(S)R v rámci období 1918- 2018“ Formou 6ti přednášek přiblížit české veřejnosti historii i současný stav imigrace ve Francii a srovnat se situací v ČR. Cílem přednášet je popsat a diskutovat s veřejností. Zvláštní vydání Přítomnosti – publikace vybraných doplňující vhodně přednášky, bude vydáno
v nákladu 10tis. výtisků speciálu k výročí, bude využita již stávající distribuční síť časopisu Babylon revue. Dotace bude využita na pokrytí nákladů projektu: honořáře, tištěný speciál, pronájmy, propagační náklady. Projekt nezakládá veřejnou podporu.
132V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Městská část Praha-Koloděje
Kolodějské slavnosti - výročí 100
K jízdárně 9/20, 190 16 Praha-Koloděje, let vzniku Československa
IČ: 00240338
Slavnosti představující život v době vzniku samostatného Československa ztvárněný dobovými řemesly, divadelními kulisami a hudbou z dob první republiky. Dále na život v Kolodějích ztvárněn výstavou fotografií a třemi tématickými večery s
programem. Hlavním programem jsou dobové prvorepublikové řemeslné díly - provaznictví, ruční tisk, kolotoč na navlékání korálků, kovotepec, tovaryšské zkoušky - návštěvníci budou plnit úkoly a obdrží tovaryšský list se svým jménem. Další částí
programu bude tzv. Galerka (zloději a lumpové) - z divadelních kulis vytvořená reální simulace hospodského života prvorepublikkové galerky včetně četníků, počítá se zapojením návštěvníků včetně dětí. Třetím tématem bude - Četníci - z kulis vytvořená
četnická stanice s četníky a jejich aktivním zapojení do dění oslav. A dále Prvorepubliková hudba - hudebníci budou hrát písně k tanci i poslechu. Na akci dle scénáře přijede i TGM na koni z kolodějského zámku na vyjížďku. Cílem projektu je co největší
zapojení návštěvníků a jejich pobavení. Dotace bude využita na hlavní program, výstavu: Koloděje za 1. republiky, kultura 1. československé republiky, pamětní publikace. Projekt nezakládá veřejnou podporu.
133V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Prague Shakespeare Company, z.ú.
Masaryk v Americe
Ovocný trh 579/6, 110 00 Praha 1, IČ:
03661903
Jedná se o dvojjazyčné divadelní představení hrané v anglickém a českém jazyce, připravované k oslavám 100. výročí vzniku Československé republiky. Divadelní představení zdůrazňuje přispění USA v úsilí TGM a dalších z České a Slovenské republiky
o vytvoření Československa. Celý projekt je nápadem uměleckého ředitele PSC Guye Roberts. Všechny scény projektu budou souviset s Masarykovým úsilím v České republice a v Americe založit Československo - plánování, setkávání, debaty,
kompromisy, triumfy a zaměří se na politické boje Masaryka a jeho kolegů. Hra bude oslavou americko - českých vztahů, Masaryka samotného a dalších významných českých a amerických historických postav, které se objeví na jevišti. Dotace bude
využita na pokrytí částečých nákladů na přípravu divadelního představení, pronájem divadelních prostor pro zkoušky a vlastní realizaci představení, zajištění materiálů, kostýmů a potřebné techniky, propagaci představení, herecké honoráře. Projekt
zakládá veřejnou podporu v režimu de minimis.
134V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
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Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
209 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
70
80 000
80 000 1.6.2018 - 15.12.2018, Botanická zahrada hl. m. Prahy, Praha - Praha146 000
Troja, Trojská 800/196

Celkové náklady
projektu
Kč
198 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
63
0
0 1.4.2018 - 31.12.2018, Divadlo v Celetné (případně další prostory),
124 500
Praha 1, Celetná 17

e-Inkluze sdružení pro digitální inkluzi Svépomocné hnutí nevidomých a
osob znevýhodněných nebo zdravotně jejich vzdělávání na počátku
československého státu
postižených
Hřebečská 2680/424, 272 01 Kladno,
IČ: 01627503
Vydání publikace v soutisku Braillova písma a zvětšeného písma pro slabozraké představující srozumitelnou formou vývoj hnutí nevidomých v době po roce 1918 a jeho vůdčí osobnosti. Dále tři kulturní a osvětové akce spolu s vidící veřejností. Tímto
jednorázovým projektem chceme připomenout význam, který měl vznik Československé republiky pro svépomocné hnutí nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů, a to jednak vydáním publikace v soutisku Braillova písma, které mohou číst
nevidomí lidé, a černotisku, který čtou lidé vidící, jednak uspořádáním tří kulturně-společenských akcí, a to dne tradic v pražské botanické zahradě, koncertu nevidomých sólistů a kulturně vzdělávacího odpoledne s názvem Od pražské tabulky k asistivním
technologiím. Historiská publikace psaná populární formou Přiblíží rozvoj svépomocného hnutí nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů v období konce 1. světové války a vzniku samostatné Československé republiky, jeho důležité události
a osobnosti, dnešním zejména mladým lidem. Publikace bude mít rozsah 50 až 60 stran a bude vytištěna soutiskem slepeckého Braillova písma a běžného černotisku. Slepecké Braillovo písmo je nezastupitelným komunikačním nástrojem při
zpřístupňování informací nevidomým a prakticky nevidomým lidem. Dnešní technologie však umožňují i soutisk Braillova písma a běžného černotisku, a to tak, že všechny černotiskové znaky (písmena či číslice) jsou vytištěny na místech, kde jsou
vytištěny souznačné znaky Braillského bodového písma. To je důležitým stimulem, který třeba ve školách či zařízeních poskytujících dnešní sociální služby, může významně usnadňovat výuku čtení slepeckého Braillova písma. Součástí projektu bude
publikace, která bude informovat o období, které položilo základ gramotnosti nevidomých lidí, bychom chtěli přispět k podpoře znalosti Braillova písma i v dnešní době, kterou můžeme charatkerizovat zpochybňováním významu Braillova písma v době
moderních asistivních technologií. 10 číslovaných výtisků bude opatřeno speciální vazbou a pokusíme se je prodat při akcích jako charitativní bibliofílie. Dotace bude využita na autorské a redakční práce, tisk publikace, vazbu, grafický návrh, asisenci,
propagaci, přednášky. Projekt nezakládá veřejnou podporu.
135V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Olga a Klapálek
Společnost Dr. Krásy, z. s.
Irská 796/1, 160 00 Praha 6, IČ:
26532409
Příprava a realizace „dokumentární“ divadelní inscenace věnované pozoruhodným osobnostem historie Československa – generálu Karlu Klapálkovi a jeho ženě Olze (Košutové). Premiéra se uskuteční na podzim v divadle v Celetné. Projekt představí
snahu o věrnost historické pravdě, lze-li takto zjednodušeně hovořit o lidských dramatech a osudech. Především zapomínání, či (záměrně) nepřesné vyprávění mají zvláště na mladou generaci neblahý vliv – ztrátu orientace. Nejde ale jen o fakta, důležité je
prostřednictvím spojeného osudu dvou lidí ukázat sílu víry v „budování státu“, jako prostoru pro odpovědný a potažmo spokojený (naplněný) život jeho obyvatel. Hrdinové, jež jsme si zvolili, přitom dobře slouží k ilustraci zvratů, jimiž Československo za
dobu své existence prošlo. Klapálek se přímo podílel na zrodu československé armády z legií, bojoval proti nacistické diktatuře a jeho žena jí byla vězněna. Oba přispěli i k budování československého státu na vzdálené Podkarpatské Rusi. Sám byl později
vězněn i diktaturou komunistickou, přičemž se, alespoň podle některých názorů, jistým diskutabilním způsobem účastnil i jejího vzniku. Dotace bude využita na nájem sálu, honoráře, výprava. Projekt zakládá veřejnou podporu v režimu "de minimis".
136V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Komise RHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu, že předmět žádosti o grant hl. m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen.
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Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
650 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
69
0
0 24.1.2018 - 31.12.2018, Praha, Praha 1, Politických vězňů 9 1531/9
450 000

Klub společenských věd z.s.,
Vydání publikace „Pražské
Politických vězňů 1531/9, 110 00 Praha, pamětní desky“
IČ: 75013461
Publikace ve tvrdé vazbě, celobarevná, 800 stran, křídový nebo leštěný papír, náklad 1000 kusů.V Praze je 672 pamětních desek, které dokumentují historii a význam hlavního města Prahy. Dosud nebyla vydána souhrnná publikace, která by tyto pamětní
desky zpřístupnila veřejnosti. Publikace bude vydána ve tvrdé vazbě, celobarevná, 800 stran, křídový nebo leštěný papír. Náklad 1000 kusů. Využití publikace bude především jako dokument související s historii a významem Prahy. Dotace bude využita na
náklady na vydání publikace. žádost byla podána ve II. kole - vyřazena z důvodu formálních chyb. žádost k výročí III kolo podána elektronicky v termínu, v tištěné podobě po termínu - dne 3.4.2018, žádost obsahuje výpis z veřejného rejstříku ne ve formě
veřejné listiny, tudíž není v souladu s čl. III, bod 11 Zásad a navrhuje se k vyřazení
137V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Žádost o grant obsahuje kopii výpisu z obchodního rejstříku, žádost není v souladu s čl. III, bod 11 Zásad. Žádost se navrhuje k vyřazení z důvodu formálních nedostatků.

Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
593 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
0
0 1.1.2018 - 30.10.2018, Praha 3, Miličova 67/13
34
200 000

Jiří Kamen a Pavla Horáková:
ARGO spol. s r.o.
Zum Befehl, pane lajtnant...
Milíčova 67/13, 130 00 Praha, IČ:
15063852
Vydání výpravné neperiodické publikace Jiřího Kamene a Pavly Horákové s názvem Zum Befehl, pane lajtnant... připravované v nakladatelství Argo k vydání při příležitosti 100. výročí samostatného československého státu. Autoři Jiří Kamen a Pavla
Horáková touto kompozicí z pamětí, deníků a korespondence několika desítek českých vojáků v první světové válce, volně navazují na svou předchozí knihu Přišel befel od císaře pána (Argo 2015). Tentokrát nesledují pouti jednotlivých účastníků
válečného dění, nýbrž pomocí dochovaných výpovědí vojáků i civilních obyvatel vykreslují jednotlivé oblasti života na frontě i v zázemí. Kniha přináší dosud nezveřejněná svědectví např. o tom, jak čerství rekruti reagovali na cizí kraje a národy, jaké byly
jejich první zkušenosti s válečnou realitou, hrdinstvím a zbabělostí, novými zbraněmi, s lazarety a špitály či jakou úlohu plnila v poli zvířata. Výpravná publikace čítající kolem 300 tiskových stran bude doplněna o bohatý obrazový doprovod jak z
pozůstalostí přímých účastníků a od jejich rodin, tak získaný z antikvariátů a galerií. Texty doprovázejí dobové snímky, pohlednice, lístky polní pošty, kresby samotných vojáků i díla významných českých výtvarníků, reprodukce rukopisů a tištěných
dokumentů. Dotace je určena na částečné pokrytí nákladů na redakční práce, grafickou úpravu a tisk barevné publikace. Žadatel obdržel grant na nakladatelskou činnost v roce 2018 od HMP - KUC ve výši 2 mil Kč. Žádost k výročí III kolo podána
elektronicky v termínu, v tištěné podobě po termínu - dne 3.4.2018, žádost obsahuje výpis z veřejného rejstříku ne ve formě veřejné listiny, tudíž není v souladu s čl. III, bod 11 Zásad a navrhuje se k vyřazení
138V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Žádost o grant obsahuje kopii výpisu z obchodního rejstříku, žádost není v souladu s čl. III, bod 11 Zásad. Žádost se navrhuje k vyřazení z důvodu formálních nedostatků.
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Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady
projektu
Kč
230 000

Požadovaná
Požadovaná
Doporučení
Doporučení
Poznámka
částka
částka grantu Komise RHMP Výboru ZHMP
Kč
%
Kč
Kč
65
0
0 13.5.2018 - 30.9.2018, Kasárna Karlín, Praha - Praha 8, Prvního pluku
150 000
20/2

NEIRO Association for Expanding Arts, Topos Kolektiv Kasárna Karlín z. s., Holandská 1050/48, 101 00 Praha Site Specific Music
10, IČ: 04800061
Hudebně-taneční představení zabývající se identitou a hrdinstvím vytvořené pro prostor Kasárna Karlín. Umělci ve svém projektu apelují na členy publiky, aby si kladli otázky o významu a podstatě hrdinství, sebeobětování a vlasti. Kasárna byly továrnou
na hypertrofované muže - vojáky, přeneseně hrdiny sloužící vlasti. Toto místo, jeho befelplac a bazén, kde se představení odehrává, tvarovalo jejich tělo i mysl. V současné době hrdinství, veřejně rozpoznávané a uznávané, není ani zdaleka výlučně
mužskou doménou. Schopnost obětovat svůj osobní prospěch pro obecné dobro, bylo a je základem české státnosti a národní cti. Dotace bude využita na umělecké honoráře, produkce, scénografie, propagace a dokumentace. Žadatel podal žádost na HMP KUC - na kontinuální činnost v 2018, žádost k výročí III kolo podána elektronicky v termínu, v tištěné podobě po termínu - dne 3.4.2018, žádost obsahuje výpis z veřejného rejstříku ne ve formě veřejné listiny, tudíž není v souladu s čl. III, bod 11 Zásad a
navrhuje se k vyřazení
139V/III

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Žádost o grant obsahuje kopii výpisu z obchodního rejstříku, žádost není v souladu s čl. III, bod 11 Zásad. Žádost se navrhuje k vyřazení z důvodu formálních nedostatků.

Tabulka celkem (v Kč)

74 736 973

27 276 367

7 083 000

7 433 000

Grantový program k výročí 100 let samostatného čs státu a 25 let ČR byl vyhlášen usnesením RHMP č. 2312 ze dne 19.9.2017.
Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hl. m. Prahy na podporu tohoto grantového programu činí 35 mil Kč (usnesení ZHMP č. 31/1 ze dne 30.11.2017). Vyčerpáním celkového objemu finančních prostředků vyčleněných v
rozpočtu hl. m. Prahy na podporu stanoveného účelu pro tento grantový program pro rok 2018 dojde k ukončení grantového programu a tím i ke zrušení zbývajících termínů k podání žádostí o grant hl. m. Prahy.
V rámci I. kola bylo Usnesním RHMP č. 206 ze dne 6.2.2018 a usnesením ZHMP č. 34/41 ze dne 22.2.2018 schváleno poskytnout grant 12 žadatelům ve výši 6 420 000 Kč (19 žadatelů neuspělo). Žadatel 015V Divadlo Bratří Formanů odstoupil před
podpisem smlouvy, bylo tudíž poskytnuto 11 žadatelům granty ve výši 6 220 000 Kč. (Rozpočet do II. kola činil 28 780 000 Kč)
V rámci II. kola bylo podáno 55 žádostí s požadavkem poskytnutí grantů ve výši 41 903 755 Kč. Termín podávání žádostí v rámci II. kola byl do 31.1.2018. Z 55 žádostí bylo Komisí RHMP a Výborem ZHMP navrženo udělit grant 24 žadatelům v
celkové výši 7 049 000 Kč, 24 žádostí neuspělo a 7 žádostí bylo vyřazeno z důvodu formálních nedostatků v žádosti o grant. Návrh je připraven k projednání v RHMP - Tisk č. R-28859, ZHMP Tisk Z-6200.
Rozpočet grantového programu do III. kola činí celkem 21 731 000 Kč.
V rámci III. kola bylo podáno 53 žádostí s požadavkem poskytnutí grantů ve výši 27 276 367 Kč. Termín podávání žádostí v rámci III. kola byl do 29.3.2018. Komise RHMP z 53 žádostí se navrhuje 7 žádostí vyřadit z důvodu formálních chyb. Komise
RHMP (ze dne 16.4.2018) navrhuje udělit grant 32 žádostem v celkové výši 7 083 000 Kč, 7 žádostí vyřadit a 14 žádostem grant neudělit. Výbor ZHMP navrhuje udělit grant žádosti č. 112V/III ve výši 350 000 Kč z důvodu, že vyhodnotil předmět žádosti
jako přínosný pro hl. m. Prahu. Radě hl. m. Prahy se navrhuje udělit grant 33 žádostem ve výši 7 433 000 Kč, 7 žádostí vyřadit a 13 žádostem grant neudělit.
Rozpočet grantového programu do IV. kola činí celkem 14 298 000 Kč.
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