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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
140V/IV Hravý architekt, z.s., Masarykovo 

nábřeží 250/1, 110 00 Praha 1, IČ: 
02805634 

100 let hravé architektury 592 000 190 000 32,09 0 0 10.09.2018 - 11.10.2018, galerie Nadace ABF, 
Praha - Praha 1, Václavské náměstí 833/31

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
141V/IV STACH Václav, Záběhlická 

1749/39, 140 00 Praha 4 
IČ: 10049550 

Let velkým stoletím 813 988 560 000 68,80 0 04.06.2018 - 25.10.2018, Domov pro seniory 
Malešice a dalších 27 sociálních zařízení HMP

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 - IV. kolo

Účelový zábavní zájezdovýkoncertní program k připomenutí společenských výročí vzniku samostatného československého státu, který osloví seniory a spoluobčany v Domovech pro seniory. V rámci každého 
jednotlivého uskutečněného vystoupení budeme se zajímavým způsobem vracet k významných letopočtům tak, jak na ně došlo v běhu let 1918 až po dnešní dobu. Účinkující umělci a osobnosti kulturního a 
společenského života nabídnou a předvedou vlastní program písniček a mluveného slova ve znamení konkrétní časové epochy v kulturní historii vývoje naší republiky. Oslovili jsme tyto umělce se zajímavým osobním 
projevem vhodným k realizaci uvedeného tématu : Radan Dolejš (se skupinou ŠLAPETO), Jiří Helekal, Pavlína Filipovská, Jitka Molavcová, Jiří Štědroň, Miluška Voborníková, Josef Zíma . Součástí každého 
jednotlivého programu bude i poslechová diskotéka v duchu retra již zmíněných témat a časových období. Ta umocní dojmy nejen pro zasvěcené pamětníky, ale i pro široké publikum návštěvníků a účastníků akce.  Půjde 
vždy o hodinovou vzpomínku a realizaci určenou postupně pro všech dvacet osm Domovů seniorů a Ústavů sociální péče Magistrátu hlavního města. Dotace bude použita na organizace a technické zajištění akce, na 
honoráře umělců, na propagaci.  Projekt nezakládá veřejnou podporu.

Architektura od roku 1918 až do budoucnosti očima dětí. Mezinárodně výtvarný projekt Hravý architekt je koncipován jako dvě výstavy, přednášky, interaktivní dílny, projekt je určený pro žáky 3 až 5. tříd, kteří se zapojí 
do výtvarné soutěže. Cílem projektu je přiblížit dětem základních škol adekvátní formou architekturu a začít je vychovávat k jejímu vnímání, poučit je o profesi a práci architekta, vysvětlit jim dále, co je architektonické 
dědictví a proč je důležité se o ně zajímat a pečovat o ně. Důvodem žádosti je neziskový charakter projektu, který realizujeme jako nestátní nezisková organizace, a který je financovaný z veřejných a nadačních zdrojů.V 
rámci projektu Hravý architekt 2018 nám letos děti nakreslily architekturu od roku 1918 do dnes s přesahem do jejich představy budoucnosti. Obsahem projektu je celoroční vzdělávací výtvarně-architektonický projekt 
zaměřený na děti 3. - 5. tříd základních škol, kdy děti kreslí obrázky na vyhlášené téma, pro které dostanou pracovní listy. Z vybraných obrázků je následně uspořádána výstava. Ta má být doplněna doprovodným 
programem (výtvarné dílny)  a dalšími vzdělávacími programy.  Cílem projektu je vychovávat děti ke vnímání architektury, poučit děti o práci architekta a vzdělávat je  i v oblasti péče o památky. Žadatel vybral pro rok 
2018 téma 100 let hravé architektury u příležitosti sta let založení samostatné Československé republiky. Dětem budou vysvětleny  nejdůležitější styly této doby a představena architektura jejich regionu.  Projekt obsahuje 
část vzdělávací, část výtvarnou a samotnou výstavu. Projekt je z oblasti vzdělávání dětí a je zaměřen především na české školy. Dotace bude využita na přípravu a realizaci výstavy, technické práce, technická realizace, 
tiskoviny, grafika a tisk, katalog, propagace, logistika, správa webových stránek. Projekt nezakládá veřejnou podporu. žadatel podal žádost na KUC s projektem 100 let hravé architektury a byl vyřazen, na KUC podaná 
žádost s názvem Studio Hravý architekt (termín 15.9.-10.10.2018 Výstavní síň Mánes, Praha)

Příloha č. 1 

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:  Komise RHMP k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v rámci svého jednání dne 4.6.2018 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. 

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:  Komise RHMP k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v rámci svého jednání dne 4.6.2018 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. 
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
142V/IV Práh s.r.o., Patočkova 2386/85, 169 

00 Praha 6 
IČ: 25725301 

Vydání autorské knihy Renáty 
Fučíkové Češi v USA / 
Bohemian History

462 000 160 000 34,63 0 0 termín vydání publikace k 28.10.2018, Práh s.r.o., 
Praha - Praha 6, Patočkova 2386/85

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
143V/IV Czech Design Festival s.r.o., 

Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 
IČ: 07044593 

Czech Design Festival 2018 355 060 218 620 62 0 0  28.11.2018 - 02.12.2018 , Kongresové centrum 
Praha, Praha - Praha 4, 5. května 1640/65

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:  Komise RHMP k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v rámci svého jednání dne 4.6.2018 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. 

Festival prezentující český a světový design konaný každoročně na různých místech v Praze. Prezentuje, podporuje a spojuje zavedené a začinající umělce nejen z Česka.Doprovodný program festivalu. „Byznys fórum“ 
setkání, debata zástupců tradičních rodinných firem s umělci budující vlastní značky o rozdílech v budování podniku dnes a v minulosti včetně změn designu. Venkovní výstava o prvních Československých známkách. 
Pátý ročník přehlídky zaměřené převážně na český design proběhne v rozmezí pěti dnů. Czech Design Festival už se postupně stává zavedeným festival, který klade důraz na tradiční český design a snaží se propojovat 
zavedené české značky se začínajícími umělci. Nejedná se jen o prezentaci formou výstavy, ale i skrze přednášky, workshopy a diskuzní fóra. Festival proběhne po celém centru Prahy, kromě hlavních prostor v 
Kongresovém centru Praha se festivalu zúčastní i přibližně desítka partnerských design obchodů (design stores) a součástí budou výstavy ve venkovních prostorách. Czech Design Festival také úzce spolupracuje s 
festivaly Art Prague a Prague Photo. Fotografické, malířské a sochařské instalace budou koordinovány v jejich spolupráci. Dotace bude využita na organizační a technické zajištění výstavy a doprovodného programu. 
Projekt nezakládá veřejnou podporu.

Tematická autorská publikace uznávané ilustrátorky Renáty Fučíkové při příležitosti výročí založení Československé republiky vzdává hold českým a československým rodákům, kteří se výrazně uplatnili ve Spojených 
státech. Jde o knihu pro starší děti a mládež, která by měla prostřednictvím stručných vyprávění, výrazných ilustrací a kratších komiksových vstupů zmapovat historii českých cestovatelů a přistěhovalců na území USA od 
15. století až po současnost. Kniha nepůjde do hlubokých podrobností, ale měla by plošně pokrýt celé téma. Emotivním způsobem otevřít pomyslnou bránu do české historie Ameriky. Klíčovým motivem knihy pak bude 
americká zásluha na vyhlášení a uznání samostatné Československé republiky v roce 1918. A dále zásluha USA o zachování demokracie a svobody v Evropě. Kniha bude dvojjazyčná, aby nabídla informace jak českým, 
tak i americkým čtenářům. Úvod knihy se dotýká roku 1492, kdy byla pro Evropany objevena Amerika. Vysvětlí, proč je v titulu knihy anglický (latinský) výraz „Bohemian“, představí tvůrce prvního novodobého globu, 
Martina Bohemia, který pocházel z Čech. Dotace bude využita na autorská práva, honoráře ilustrátora, redaktora, grafika. Žadatel podal žádost ve II. kole, byl vyřazen z formálních důvodů (kopie VOR). Projekt nezakládá 
veřejnou podporu.

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:  Komise RHMP k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v rámci svého jednání dne 4.6.2018 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. 
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
144V/IV Jan Charvát, K Vejvoďáku 1202, 

156 00 Praha-Zbraslav 
IČ: 76505561 

3D tištěná socha TGM 450 000 300 000 67 0 0 15.06.2018 - 30.12.2018, Rudolfinum Praha, 
případně jiné veřejné místo či budova (v jednání), 
Praha - Praha 1, Alšovo nábřeží 12

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
145V/IV Klub českých turistů, oblast Praha, 

Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 
Praha 2 
IČ: 18630235 

Informační brožura a stánek  
pro účastníky závěru oslav 100 
let republiky

180 000 125 000 69 100 000 100 000 26.10.2018 - 28.10.2018, náměstí Republiky, 
Praha - Praha 1, náměstí Republiky 1

Projekt je autorským dílem - vytisknutí na 3D tiskárnách největší sochy v Česku - TGM.  Tisknout by se mělo z recyklovaného plastu. Socha bude v lehce nadživotní velikosti - socha by měla být veliká kolem 2 metrů.  
Socha bude sedící, díky technologii 3D tisku si můžeme oproti jiným sochám mnohem více hrát s konkrétním ztvárněním. Sochu bychom tedy chtěli udělat například v řezaných rysech a v barvách české vlajky. Odhalení 
u příležitosti 100 let výročí založení samostatného Československého státu. Předloha vznikla ve spolupráci se sochařem Petrem Písaříkem, vystavuje svá díla v pražském Rudolfinu. Sochu po odhalené natrvalo umístíme 
po dobu výstavy v Rudolfinu. Základní filozofická myšlenka celého projektu je následující: Spojení hodnot demokracie (socha TGM) + nové technologie (3D tisk) + umění a design (Petr Písařík) = dnešní (a hlavně 
budoucí) Česko - hezké, demokratické a moderní. Socha bude i symbolem boje za svobodu, která byla během našich dějin od vzniku samostatného státu ještě mnohokrát těžce zkoušena a kterou je třeba chránit i dnes po 
100 letech. Dotace bude využita na materiál na vytištění sochy, honorář designér, práce programátorů, marketing a PR, event slavnostního odhalení sochy. Projekt nezakládá veřejnou podporu.

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:  Komise RHMP k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v rámci svého jednání dne 4.6.2018 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. 

Projekt je vyvrcholením, čili závěrem téměř dvouletého projektu „100 let republiky, 130 let v pohybu“, který organizujeme ve dnech 26. – 28. 10. na Náměstí Republiky, bude jedinou velkou „lidovou“ akcí v Praze.  Celý 
závěr má tři části - turistickou, kulturní a informační. Abychom návštěvníky z celé republiky a Pražany informovali o všem, co se bude dít na Náměstí Republiky, připravujeme informační brožuru, ve které budeme psát o 
všem, co je připraveno při oslavách. Turisté a návštěvníci zde zjistí, jaký bude program na pódiu, které společnosti mají stánek na náměstí, co připravují kuchaři, která muzea mají mimořádnou výstavu, které turistické 
trasy nabízíme návštěvníkům a další důležité informace. Přímo na Náměstí Republiky se pak bude nacházet stánek, který návštěvníkům nabídne všechny potřebné a užitečné informace, včetně informací o kulturních 
akcích, dopravě v Praze a programu v muzeích. Cílem tohoto dílčího projektu je připravit informační brožuru, která  přehledným způsobem seznámí všechny návštěvníky s programem. Dotace bude použita na zajištění a 
zpracování podkladů,  příprava grafiky a tisk brožury, která bude plnobarevná, 1/3 A4 s kroužkovou vazbou.  Další finanční prostředky budou použity na postavení a provoz informačního stánku, pro návštěvníky. Žadatel 
nebyl úspěšný v I. kole, ve II. kole schválen grant ve výši 200 000 Kč na 100 let republiky - slavnostní zakončení projektu 130 let v pohybu, ve III. kole udělen grant ve výši 20 000 Kč na projekt festival českého jídla, 
aneb jak jedly naše babičky. Projekt nezakládá veřejnou podporu. 

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
146V/IV Josef Kalousek Galerie, Hradčanské 

náměstí 60/12, 118 00 Praha 1 , IČ: 
11218827 

Má vlast - Festival mladých 
talentů

195 000 135 000 69 0 0 31.10.2018 - 25.11.2018, Mladotům dům na 
Pražském hradě, Praha 1, Praha - Praha 1, 
Vikařská ulička 37

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
147V/IV Anifilm spol. s. r. o., Hradešínská 

1542/6, 100 00 Praha 10 
IČ: 25138111 

Kronika 100 let 
Československa - 
multimediální instalace

2 350 000 1 600 000 68 1 000 000 1 000 000 01.10.2018 - 31.12.2018, Obecní dům, Městská 
knihovna, Magistrát hl. m. Prahy (v jednání), 
Pražský Hrad, Národní Muzeum

Výstava studentů středních škol na téma „Má vlast“ k výročí 100 let od vzniku samostatné ČSR a související doprovodný program pod záštitou kardinála Dominika Duky. Obsahem  projektu je oslovení a další spolupráce 
se školami, se kterými jsme už spolupracovali v minulém roce, rozvíjení další spolupráce s novými školami . Jedná se o oslovení především uměleckých škol na Praze 1, ale i škol z dalších měst celé České republiky. A 
tyto školy jako i další z celé republiky vyberou své talentované žáky pro výstavu na Pražském Hradě. Tématem  v tomto roce je výročí   100 let od založení Československa a výstava tak ponese krásný název „ Má vlast“, 
kde bude kladen důraz na pozitivní dojem  a studenti ztvární krásy i detaily naši země  a také duchovní rozměry u různých momentů z naši historie či přímo osobnosti československé historie, jako byl Masaryk, Štefánik  a 
další osobnosti.  Tento projekt proto vítá i Správa Pražského Hradu, protože výstavu uvidí převážně cizinci, turisti a návštěvníci Pražského Hradu. Děti a studenti ve věku od 6 do 21 let se představí v různých technikách 
provedení umělecké práce. Budou tady olejomalby, akvarely, kresby, skleněné objekty, textilní objekty, keramika, sochy, dále květinové objekty a další speciální školy. Projekt nezakládá veřejnou podporu. 

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:  Komise RHMP k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v rámci svého jednání dne 4.6.2018 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. 

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. Žadatel podal žádost do III. kola, Komise RHMP žádá žadatele o upřesnění míst konání včetně předložení souhlasu o umístění 
a podat žádost do  IV. kola s tímto doplněním. Projekt nezakládá veřejnou podporu.

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
148V/IV Víno a umění z.s., Na Poříčí 

1041/12, 110 00 Praha 1 
IČ: 22760997 

Oslavme společně století 
vzniku republiky, 
Československý festival

4 024 000 2 396 000 60 396 000 396 000 07.09.2018 - 09.09.2018, Staroměstské n, 
Betlémské nám.15 galerií v Praze 

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
149V/IV European Leadership & Academic 

Institute s.r.o., Jungmannovo 
náměstí 763/3, 110 00 Praha 1 
IČ: 24731277 

100 let svobodného českého 
vynálezectví, podnikání a 
invence

1 340 000 930 000 69 300 000 300 000 15.10.2018 - 18.11.2018, OPERO, Praha - Praha 
1, Salvárorská 931/8

Oslavný Československý hudební a taneční festival - program spojený s 1.republikou v podání umělců z České a Slovenské republiky. V roce oslav 100. výročí republiky festival proběhne v součinnosti se Slovenskem v 
prostorách Betlémské kaple. Slovenská republika se představí svými produkty, umělci i propagací zajímavých míst republiky. Slovenská republika má tento festival jako hlavní akci SR v rámci oslav 100. výročí republiky 
v Praze. Festival k oslavě výročí 100. let republiky se koná pod záštitou: předsedy Poslanecké sněmovny pana Radka Vondráčka, primátorky hl. Města Prahy Adriany Krnáčové (žádost), tradičně také pod záštitou 
předsedy Svazu měst a obcí ČR pana Františka Lukla. Záštitu také převzal Slovenský velvyslanec pan Peter Weiss, primátor hl. města Bratislavy pan Ivo Nesrovnal, ministr dopravy a výstavby SR v ČR pan Arpád Erséka 
žádost jsme podali na Ministerstvo kultury i zemědělství ČR.Podstatnou část programu této akce tvoří oslavný Československý  hudební a taneční festival. Návštěvníci se mohou těšit na folklorní vystoupení, na program 
spojený s první republikou a na další program v podání umělců z České republiky i Slovenské republiky. Slavnost bude probíhat ve znamení „Oblíbená jídla ze 100leté historie“, například speciality z první republiky. 
Podávat se budou nejen oblíbená jídla osobností, např. T. G. Masaryka, ale i další zajímavé české, moravské a slovenské speciality. Projekt nezakládá veřejnou podporu.

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Video prezentace významných podnikatelských rodů a vynálezců Československa na webových stránkách, sociálních sítích od 15.10.2018 a  na výstavě a konferenci v týdnu od 12.11. do 18.11.2018. U příležitosti 100. 
výročí založení samostatného Československa chceme moderní formou interaktivní komunikace  - video medailonků široké veřejnosti připomenout a uctít památku významných podnikatelských rodů a rodin, známých i 
méně známých českých firem a vynálezců, jak dřívější, tak i současné, připomenout jejich inovátorský duch a odhodlanost pustit se do nových, dosud neznámých počinů. Jsme přesvědčeni, že by neměli upadnout v 
zapomnění, neboť se velkou měrou zasloužili o rozvoj Československa, jeho ekonomiky, světový věhlas a i to, že Česká republika dnes znovu patří v inovacích mezi světovou špičku. Osobní odvaha našich předků při 
prosazování novinek je povzbuzením i v kontextu současnosti. • Natočení video medailonků o jednotlivých osobnostech, firmách a rozhovory s jejich ještě žijícími potomky a následovníky - umístění video medailonků na 
webové stránky – zřízené výhradně k tomuto projektu a rádi bychom odkaz umístili též na stránky magistrátu Prahy, prezentace projektu a video medailonků prostřednictvím sociálních sítí, setkání a diskuze s vybranými 
osobnostmi z medailonků , publicita v relevantních médiích. Dotace bude využita na výroba video medailonků, produkce výstavy a konference.  Projekt nezakládá veřejnou podporu.

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
150V/IV Thomayerova nemocnice, Vídeňská 

800/5, 140 59 Praha 4 
IČ: 00064190 

100. výročí republiky – 90. 
výročí Thomayerova 
nemocnice

150 095 105 066 70 100 000 100 000 1 20.09.2018 - 20.09.2018 , Thomayerova 
nemocnice, Praha - Praha 4, Vídeňská 800/5

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
151V/IV FILHARMONIE Hradec Králové 

o.p.s., Eliščino nábřeží 777/5, 
Hradec Králové 
IČ: 27504247 

100 let ČSR a "Den veteránů" - 
Juraj Filas Oratio Spei 
(Modlitba naděje - mše za 
zemřelé)

750 000 300 000 40 300 000 300 000 1 11.11.2018 - 11.11.2018 , Katedrála sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha, Praha - Praha 1, Pražský hrad, 
III. nádvoří 48/2, 119 01 Praha 1 48/2

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Slavnostní setkání s připomenutím historických událostí v kontextu s Thomayerovou nemocnicí, dříve Masarykovými domy úzce spjatými s TGM a i se založením republiky. Výstavka bohaté sbírky dobových předmětů, 
publikace o Masarykových domech. Thomayerova nemocnice byla coby Masarykovy domovy sociální péče Hlavního města Prahy slavnostně otevřena přesně na den 10. výročí založení samostatné Československé 
republiky. Stalo se tak 28. října 1928. Zařízení bylo pojmenováno po prvním prezidentovi Tomáši Garrigue Masarykovi, který se slavnostního otevření rovněž účastnil. Kromě něho se otevření účastnil i 2. Prezident 
Československa prof. JUDr. PhDr. Edvard Beneš se svou ženou Hanou. O jejich účasti svědčí vlastnoruční podpisy v pamětní knize, kterou má nemocnice k dispozici.  Na letošní rok tedy připadá 90. výročí založení 
tohoto zařízení, ze kterého se v roce 1954 transformovala veřejná nemocnice, kterou je dodnes. Oslavy výročí probíhaly v rámci nemocnice i v minulých letech, současné vedení na ně chce u příležitosti 90 let založení 
navázat. K desátým narozeninám dostala naše republika Masarykovy domy, ke stým narozeninám republiky chce dát Thomayerova nemocnice republice slavnostní akci v podobě slavnostního setkání, bohatou výstavu 
dobových předmětů a rovněž publikaci o historii nemocnice v kontextu vývoje nové republiky doplněnou sbírkou historických fotografií. Výstava dobových předmětů bude umístěna v předsálí, v přilehlém parku bude 
umístěno 16 informativních tabulí, které obsahují informace o historii nemocnice, a které jsou také doplněny dobovými fotografiemi. Informativní tabule jsou v majetku nemocnice.   Dotace bude použita na úhradu 
nákladů spojených s výrobou a tiskem publikace o historii nemocnice, k úhradě nákladů na ozvučení akce, květinové výzdoby, zajištění moderátora a hostesek, zapůjčení židlí pro účastníky akce, k vytvoření billboardu. 
Projekt nezakládá veřejnou podporu.

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Provedení hudebního díla Juraje Filas - Oratio Spei (Modlitba naděje) - mše za zemřelé pro soprán, tenor, baryton, smíšený sbor a orchestr při příležitosti 100 let česko-slovenské státnosti a uctění Dne veteránů s 
doprovodným programem. Rok 2018 je rokem významných výročí  v dějinách našeho státu. Především je to obnovení české státnosti a vzniku česko-slovenské vzájemnosti  v rámci nového státního uskupení - 
Československé republiky. Na základě těchto skutečností chceme  široké veřejnosti představit projekt s významným duchovním přesahem. V tomto smyslu se nám jeví v různě se protínajících symbolikách uvedení díla 
významného slovenského skladatele Juraje Filase Oratio Spei (Modlitba naděje) v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě jako nesmírně důstojné a působivé. Provedení tohoto monumentálního díla je 
cíleně směrováno k datu 11. 11. 2018, kdy je každoročně připomínán Den veteránů.  Filharmonie Hradec Králové se proto spojila s obecně prospěšnou společností Post Bellum, která je spolupořadatelem této akce 
především v oblasti propagace a prezentace tohoto projektu. Post Bellum je veřejně známa jako spolutvůrce projektu Paměti národa a řady dalších vzdělávacích projektů moderní historie. A právě zakomponování 
pamětnických vzpomínek do monumentálního hudebního díla bude připomínat syrovou autenticitu doby nedávno minulé směřující k naději do budoucna. Název hudebního díla  - Juraj Filas Oratio Spei (Motlitba naděje), 
mše pro soprán, tenor, baryton, smíšený sbor a orchestr. Dotace bude využita na honoráře sólistů, ostatní osobní náklady, propagace.  Projekt nezakládá veřejnou podporu. Žadatel podal totožnou žádost o individ dotaci na 
KUC s názvem 100 let ČSR  - Juraj Filas Oratio Spei (Modlitba naděje) - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Praha 1, na kterou není navržen grant.
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
152V/IV Střední odborná škola managementu 

a práva, s.r.o.,  Macharova 1376, 280 
00 Kolín 
IČ: 25700901 

100 let - Romové v 
Československu v období 1918-
2018

1 198 000 811 000 68 500 000 500 000 02.04.2018 - 18.12.2020, Clam-Gallasův palác, 
Česká centra, Praha - Praha 1, Husova (158/20), 
Rytířská (539/31) 

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
153V/IV Památková komora České republiky, 

spolek, Vyšehradská 49/320, 128 00 
Praha 2 
IČ: 60437251 

Státnické podpisy 1918 - 2018 198 000 130 000 66 100 000 100 000 1 01.07.2018 - 10.12.2018 , ČVUT Praha, Praha - 
Praha 6, Thákurova 7

Projekt - Státnické podpisy 1918 - 2018 je zaměřen na podpisy všech našich prezidentů a předsedů vlád za uplynulých 100 let. Výstava bude  v prostorách ČVUT a NPÚ od 26.10.2018. Doprovodná publiakce 
10.10.2018. Cílem je oslovení mladé generace netradiční formou. Cílem projektu je zaujmout mladou generaci zajímavým obsahem, který jim netradiční formou pomůže zpřístupnit historii Československa. Základním 
tématem jsou osobnosti našeho státu a jejich originální zpřístupnění dnešním mladým lidem. Již samotná myšlenka představit naše prezidenty a hlavně předsedy vlád z celého období Československa a České republiky je 
svým způsobem podmětná a zcela jistě bude poučná i pro generaci středního věku (doktorandi na univerzitě, post doktorandi a další vědečtí pracovníci). Státnické podpisy našich vrcholných představitelů a další listy z 
osobních archivů jsou naprosto ojedinělou prezentací těchto osobností. Sbírkové předměty a další listinné dokumenty tohoto charakteru byly získávány  po dobu více než tří let a dnes tak tvoří ucelený, historický konvolut.  
Prezentace této sbírky autografů, dopisu eventuálně dalších dopisů tvoří jedinečnou příležitost jak z jiného úhlu pohledu  nahlédnout na jednotlivé etapy vývoje Československa, a po jeho zániku i samostatné České 
republiky. Předpokládáme, že některá jména předsedů vlád budou „objevem“ i pro řadou poučenější části veřejnosti. Na konci loňského roku byla vydaná publikace totožného autorského týmu tématikou podpisů 
osobnosti pochovaných ve Slavíně – naší národní hrobce. Tato kniha se setkala s velmi vřelým přijetím české veřejnosti a byla také vysoce ceněna našimi odborníky na historii, funebrální památky a dějiny české kultury. 
Dotace bude užita na nákup instalačního materiálu a vydání odborné piblikace (viz příloha podrobný popis projektu a náklady na projekt). Projekt nezakládá veřejnou podporu .

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Výstava 100 let - Romové v Československu mapuje pomocí fotografií a dobových záznamů dějiny romské komunity v pohnutém období vzniku Českosloveského státu. Sleduje vliv politických, kulturních a sociálních 
změn na tuto minoritu. Romové jsou nejpočetnější národnostní menšinou žijící na území České republiky. Pouze v Praze žije přes 17 000 Romů.100 let od založení Československé republiky očima Romů je naprosto 
ojedinělá výstava. Poprvé se podařilo nashromáždit významný historický materiál, který mapuje život Romů od jejich účasti v legiích, přes zákon o kočování, 2. světovou válku a holokaust, éru komunismu s asimilačními 
programy, sametovou revoluci až po současnost. Zároveň chceme výstavou představit a upozornit na osobnosti, které hrají významnou roli nejen v dějinách Romů, ale svými aktivitami hranice této komunity daleko 
přesahují. V roce 2018 a v následujících létech si budeme připomínat 100 let od vzniku Československé republiky. Nedílnou součástí nově vznikajícího státu jsou různé národy a národnosti a jednou z národností této 
republiky jsou Romové. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli uspořádat výstavu, zachycující a mapující běžný občanský, umělecký a politický život Romů v období let 1918–2018. Výstava je koncipovaná pro 15 
přenosných panelů na kolečkách s osvětlením, takže je možné ji umístit do jakéhokoliv prostoru. Do konce roku 2018 našla výstava několik exkluzivních výstavních adres. V srpnu bude slavnostně zahájena v prostorách 
Clam-Gallasova paláce. Během podzimu se objeví v galerii Českého centra v Rytířské ulici. V roce 2019 se expozice představí ještě v Národopisném muzeum v letohrádku Kinských a v prostorách galerie Tančícího 
domu.Dotace bude využita na výrobu výstavních panelů, honoráře pro kurátory a produkci výstavy, PR kampaň. Projekt nezakládá veřejnou podporu. Na KUC žádost s názvem Paľikeras... Děkujeme (4-8/2018 - Clam - 
Gallasův palác - Praha) odlišný projekt.

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
154V/IV Asociace ETNICA, z.s., Gorazdova 

356/3, 120 00 Praha 2 
IČ: 26642107 

FOLKLOR BEZ HRANÍC 430 000 280 000 65 0 0 1 19.10.2018 - 21.10.2018 , Divadlo U Hasičů, 
Praha 2, Římská 2135/45

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
155V/IV PIVOVAR UHŘÍNĚVES s.r.o., K 

sokolovně 37, 104 00 Praha 22 
IČ: 03844951 

Pivovarské slavnosti 148 000 103 600 70 0 0 08.09.2018 - 08.09.2018, Areál pivovaru, Praha - 
Praha 22, K sokolovně 37

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:  Komise RHMP k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v rámci svého jednání dne 4.6.2018 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. 

Festival Folklór bez hraníc se uskutečňuje pravidelně v od roku 1993, jako připomínka vzniku společné Československé republiky vždy v říjnu. Poukazuje na kulturní vzájemnost Čechů a Slováků. Letos je to již 25 let - 
realizace formou hudby, tance ,zpěvu. Cílem projektu je příprava a realizace festivalu a celovečerního slavnostního programu Česko - Slovenské vzájemnosti - FOLKLÓR BEZ HRANIC. Festival byl založen při výročí 
vzniku Československa v říjnu roku 1993. Tento ročník považujeme za velmi významný pro obě země - 100 let uplynulo od tohoto významného mezníku českých a slovenských dějin. Uplynulých sto let ukázalo, do jaké 
míry k sobě Češi a Slováci patří. Dnes je neoddiskutovatelné, že motto z úvodu od Boženy Němcové je vskutku pravdivé a ani vznik samostatných republik neoddělil lidi obou zemí od sebe. Zdá se, že v mnoha směrech je 
ještě více sblížil. Jsme rádi a těšíme se, že tento program, který s velkým úsilím udržujeme od  rozdělení se stane významnou složkou oslav takového významného výročí.  Program Folklór bez hranic patří k nejstarším 
společným tradičním programem Čechů a Slováků v České republice. Ročník tohoto programu se přesně shoduje s věkem samostatné České a Slovenské republiky. Program je realizován v umělecké spolupráci se 
slovenským spolkem Limbora. V tomto roce je to již 25 let.  Festival Folklór bez hranic se pravidelně uskutečňuje od roku 1993 vždy v říjnu, v měsíci vzniku Československa, který byl prohlášen za měsíc česko - 
slovenské kulturní vzájemnosti. Obsah  projektu : Setkávání umělců, kolektivů a sólistů z obou břehů řeky Moravy - Čechů a Slováků ve městě, kde se setkávaly po staletí, a lidí dobré vůle, kteří k sobě neodmyslitelně 
patří. Dotace bude využita na neinvestiční náklady - služby, pronájmy, ubytování, doprava. Žadatel obdržel tříletý grant z RED-národnostní menšiny ve výši 7 500 000 Kč. - PRAHA SRDCE NÁRODŮ 2018 - 2021. 
Projekt nezakládá veřejnou podporu.

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:  Komise RHMP k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v rámci svého jednání dne 4.6.2018 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. 

Projekt - hudební slavnost v návaznosti na 100 výročí vzniku republiky. Jedná se o hudební odpoledne s ukázkou starých řemesel v návaznosti na tradici bývalého pivovaru, který byl na vrcholu slávy v době první 
republiky. Pivo se také jmenuje po nejvýznamnějším sládkovi a majiteli celého objektu Aloisi Tichém. V průběhu slavnosti se vystřídají 4 kapely. V areálu pivovaru budou prezentována stará řemesla, která mají s 
pivovarnictvím mnoho společného - bednáři, skláři, pivovárečníci. Součástí bude také posvěcení místního faráře novému zvonu, který bude u příležitosti druhého roku pivovaru opět vsazen nad varny. Na závěr zazpívají 
harmonikáři staré pražské písničky, spolu se všemi účastníky. Po celou dobu bude probíhat doprovodný program - pivní soutěže, program pro děti, malování na obličej, sportovní disciplíny. Dotace bude využita na 
financování řemeslníků, kapel., programu pro děti. Projekt nezakládá veřejnou podporu.
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
156V/IV Felis nebulosa, z.ú., Noutonice 69, 

252 64 Lichoceves 
IČ: 04616642 

V sedm u koně 586 414 327 773 56 200 000 200 000 28.10.2018 - 14.12.2018, premiéra Česká televize 
"Déčko", TV Noe, vzdělávací server rvp.cz, Praha - 
Praha 4, Kavčí hory 

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
157V/IV Památník Šoa Praha o.p.s., 

Veverkova 1410/8, 170 00 Praha 7 
IČ: 24272914 

Útoky a fauly národního 
sportu ve století ideologií

1 502 000 650 000 43 0 0 01.10.2018 - 30.11.2018 Stěžejní výstava na 
stadionu A.S. Sparta a v jeho okolí, Praha - Praha 
7, tř. Milady Horákové 1066/98

Dokumentární film pro děti (8-13 let)s prvky animace, kde kůň Ardo ze sousoší sv. Václava na Václavském náměstí vypráví o historii náměstí, respektive o českých (československých ) dějinách. Větší prostor je věnován 
roku 1918, 1968 a 1993. Film bude odvysílán českou televizí Déčkem k výročí vzniku republiky v říjnu letošního roku a umístěn na vzdělávacím serveru. Stopáž 2x14 minut. Dívka Tereza stojí dole pod sousoším sv. 
Václava a končí telefonický hovor s kamarádem. „Tak v sedm u koně.“Má ještě čas, tak se rozhlíží kolem. Tereza je houslistka. Chce si ukrátit čekání. Vytáhne housle, aby si přehrála svůj part. Zahraje pár tónů a uslyší 
zařehtání. Hraje dál, zařehtání se opakuje. Tereza přeruší hru, rozhlédne se, otočí a vzhlédne na koně. Ardo na ni přímo hledí, jako by si ji prohlížel. Tereza ho osloví a rozhovor začíná Kůň Ardo byl přímý svědek 
historických událostí, které se odehrály v časovém rozsahu sedmi století. Abychom udrželi pozornost dětského diváka a „vešli“ se do okénka Déčka České televize, které je maximálně 14 minut, rozdělili jsme film na dva 
celky, které bude možné vysílat i nezávisle na sobě. První část od založení náměstí do roku 1918 a druhou od roku 1918 do součastnosti. Počítáme s vytvořením anglické jazykové verze.  Dotace bude využita na uhrazení 
nákladů na realizaci filmu. Projekt nezakládá veřejnou podporu. Komise RHMP podmiňuje navržení grantu žádosti č. 156V/IV (žadatel Felis nebulosa, z. ú., projekt V sedm u koně) tím, že žadatel doloží ochotu a garanci 
České televize odvysílat dokumentární film „V sedm u koně“ na libovolném ze svých programů.

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Obsahem projektu jsou tři tematicky propojené výstavy a široký komunikační program o fotbalové historii Letné zaměřené proti aktuálním projevům neonacismu, antisemitismu a xenofobie na sportovních stadionech. 
Výstavně komunikační projekt založený na paměti místa má otevřít dialog na téma, které je třeba veřejně diskutovat. Jeho záměrem je pracovat s historií jako varováním namísto zastrašování vyhláškami současné doby, 
proti kterým se mladá generace přirozeně snaží revoltovat a využívá při tom pojmů a argumentů, jejichž obsah nezřídka příliš nechápe. Zkusme tedy povzbudit AHAefekt spojený s jasně sděleným závažným obsahem 
zneužívaných symbolů a metafor v rétorice tvrdého jádra. Námět pro expozici má svou věcnou (historickou) a emotivní část. Výstavní prostor by měl ideálně vzniknout na Letné. Jediným zde stále sloužícím stadionem je 
Sparta, a proto řešíme možnost využití tzv. Rodinné tribuny stadionu + využití části tréningového hřiště pro stan s působivou multivizí v prostoru alternativně se měnící v arénu pro velké veřejné diskuse, koncerty a další 
doprovodné kulturní programy. Dotace bude využita na technické a organizační zajiště, licence, moderace, propagace projektu. Celoroční činnost HMP - KUC na 2018 ve výši 1 000 000 Kč - výkonové ukazatele 
nerozklíčovány, tudíž není jasné, zda je tento projekt součástí celoroční činnosti na kterou žadatel obdržel dotaci na 2018 či nikoli. Komise RHMP navrhuje udělit grant projektu III. kola - Nové probuzení Obchodu na 
korze ve výši 450 000  Kč. Projekt ve IV. kole je součástí celoroční činnosti 2018, podpořenou KUC. Projekt nezakládá veřejnou podporu.

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:  Komise RHMP k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v rámci svého jednání dne 4.6.2018 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. 
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
158V/IV Sdružení výtvarných kritiků a 

teoretiků, z.s.Jungmannova 36/31, 
110 00 Praha 1 
IČ: 15887839 

Zakladatelům – František 
Běhounek, Karel Čapek, 
Eduard Ingriš, Eliška 
Junková, František Kupka, 
Otto Wichterle“ u příležitosti 
100. výročí založení 
Československé republiky v 
roce 1918

226 000 120 000 53 100 000 100 000 1 01.09.2018 - 31.10.2018 Galerie kritiků, 
Jungmannova, Praha 1

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
159V/IV Městská část Praha 20, Jívanská 

647/10, 193 00 Praha 9 
IČ: 00240192 

Počernice známé i neznámé 188 518 131 962 70 100 000 100 000 01.07.2018 - 30.06.2019 Areál Chvalského zámku, 
Horní Počernice, Praha - Praha 20, Na Chvalské 
tvrzi 

Výstava je věnována šesti významným představitelům české státnosti a zakladatelům duchovní samostatnosti národa v oblasti vědy, umění a sportu. Jejich společným jmenovatelem, kromě shodného data narození na 
přelomu 19. a 20. století v rakousko-uherské monarchii je, že proslavili svou činností náš nově vzniklý stát v období 1. republiky na mezinárodní půdě a zasloužili se o naše kulturně-vědecké uznání ve světě. Po rozpadu 
monarchie se s respektem vůči novému občanskému právu postavili na stranu pokrokové levice a se zachováváním křesťanských zásad konali svou práci především ve jménu vývoje moderní liberálně demokratické 
společnosti. Mají lví podíl i na formování moderní tvářnosti Evropy v podmínkách nelehkého soužití nově vzniklých národních států v meziválečném období. Tvářnost těchto šesti osobností bude ve výstavě představena 
originálními portréty tzv. metalurgické malby, tj. malbou portrétů ohněm na ocelových deskách (viz ukázku v příloze) a multimediálními odkazy na stěžejní události v jejich životě a díle. Bude též textově vyjádřena 
katalogem a pohlednicemi. František Běhounek (nar. 1898 v Praze) , Karel Čapek (nar. 1890 v Malých Svatoňovicích) , Eduard Ingriš (nar. 1905 ve Zlonicích i u Slaného) , Eliška Junková (nar. 1900 v Olomouci) , 
František Kupka (nar. 1871 v Opočnu)  Otto Wichterle (nar. 1913 v Prostějově). Dotace bude věnována na relizaci projektu. žadatel nebyl v I. a II. kole úspěšný. Projekt nezakládá veřejnou podporu. Na KUC - projekt 
Celoroční výstavní činnost Galerie kritiků v Paláci Adria - grant 500 000 Kč (Galerie kritiků, Palác Adria, Praha - Praha 1, Jungmannova 31/36), žádost k výročí není součástí celoroční činnosti.

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Výstava historických fotografií, procházky s výkladem pro veřejnost a školy. Prostřednictvím historických fotografií a jejich srovnáním s fotografiemi ze současností seznámit obyvatele Horních Počernic s jejich historií, 
vývojem i proměnou v čase. Prostřednictvím historických fotografií a jejich porovnáním s fotografiemi ze současnosti seznámit obyvatele Horních Počernic s jejich historií, vývojem i proměnou v čase. Podpořit atmosféru 
slavnostního jubilejního roku. Vytvořit pozitivní vazbu k místu, kde žiji, studuji, pracuji a trávím volný čas. Informovat atraktivní formou s dopadem na nejširší veřejnost.Projekt navazuje na řadu kulturních, divadelních a 
muzejních aktivit, které Horní Počernice pořádají během letošního jubilejního výročí 100 let od vzniku Československé republiky. Úřad městské části Praha 20 sbírá historické fotografie Horních Počernic mezi svými 
organizacemi, obrátil se i na občany, kteří poskytují vlastní historické fotografie.Samotná výstavní akce bude mít charakter srovnání minulosti se současností. Nejen významné budovy Horních Počernic, ale i další, do 
skupin rozdělené dle témat – např. obchody, živnostníci, podniky, činnost místních spolků, školství, významné místní osobnosti, činnosti během 1., 2., i 3. Republiky, odbojová činnost atd. Dotace bude využita na 
pořízení venkovních výstavních stojanů, tisk a instalace fotografií. Tisk folie na sklo a instalace na skla autobusových zastávek.  Projekt nezakládá veřejnou podporu.

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: 
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
160V/IV Praha 14 kulturní, Příspěvková 

organizace , Šimanovská 47, 198 00 
Praha 14 
IČ: 75122987 

Restaurant Republika 250 000 175 000 70 0 0 28.10.2018 - 18.11.2018, Plechárna Černý Most, 
Praha - Praha 14, Bryksova 1002/20

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
161V/IV Ivana FOLLOVÁ,  Mezibranská 

578/9, 110 00 Praha 1 
IČ: 41699106 

Výstava koncertních rób 
Follová pro Peckovou s 
edukativním doprovodným 
programem

302 000 140 000 46 0 0 12.07.2018 - 12.08.2018, Uměleckoprůmyslové 
museum v Praze, Praha - Praha 1, 17. listopadu 2

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:  Komise RHMP k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v rámci svého jednání dne 4.6.2018 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. 

Výstava mapuje vývoj módních trendů po dobu 25leté spolupráce - cca 30 šatů s příběhem a odkazem na modní trendy doby a historickým srovnáním s operními divami E. Destinovou a J. Novotnou. Během trvání 
výstavy jsou připraveny odborné doprovodné akce - vystoupení Dagmar Peckové - zpívané písně Antonína Dvořáka, Karla Bendla, módní přehlídka inspirovaná první republikou v prostorách zahrady UMPRUM,  
workshopy a besedy, komentovaná prohlídka výstavy s besedou s vizážistou, stylistou, designerem, grafikem. Cílem výstavy je poukázat na vynalézavost i řemeslnou dovednost současných českých umělců. Dotace bude 
využita na realizaci projektu - edukativní doprovodný program workshopy a besedy, aranžování modelů, architekt výstavy, pronájem zvukové a osvětlovací techniky, personální zajištění, propagace výstavy. Žadatel se 
zúčastnil III. kola a byl vyhodnocen jako nepřínosný pro hl. m. Prahu. Projekt nezakládá veřejnou podporu.

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:  Komise RHMP k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v rámci svého jednání dne 4.6.2018 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. 

Slavnostní večeře u příležitosti 100 let založení Československa ve speciálně k tomu účelu vzniklé restauraci ve skejtové hale Plechárny. Tuto slavnostní večeři ve dvou termínech bude doprovázet speciální program. V 
rámci slavnostní večeře se vystřídají řečníci z řad umělců, učenců, politiků a sousedů. Bude se pít, jíst, hodovat, přemýšlet. Akce je určena pro všechny věkové kategorie. Mobiliář připomene atmosféru první republiky, 
bude hrát swingová kapela k poslechu i tanci, zkušení lektoři budou veřejnosti k dispozici, obsluha bude stylová. Součástí večerů bude na historické promítačce promítán film z počátku 20 století. Dále bude promítán 
měnící se tvar mapy Československé republiky dle jejího vývoje chronologicky. Doprovodný program bude výstava fotografií historických budov z první republiky, panely v exteriéru Plechárny - téma - průmyslové, 
hospodářské budovy, urbanismus, restauranty první republiky. Dotace bude určena na technické a organizační zajištění, výrobu panelů, fotografií. Projekt nezakládá veřejnou podporu.
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
162V/IV Nerudný fest.cz, Národní 341/23, 

110 00 Praha 1 
IČ: 26578824 

Festival svobody 2 450 000 960 000 39 0 0 28.10.2018 - 17.11.2018 Václavské náměstí, Praha 
- Praha 1, Václavské náměstí 

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
163V/IV JEFFY S s.r.o., Na Černé hoře 

1682/12, 160 00 Praha 6 
IČ: 63990598 

Symfonický koncert pražské 
Jezulátko

1 967 500 1 377 250 70 0 0 01.08.2018 - 15.10.2018 Obecní dům, Praha - 
Praha 1, Nám. Republiky /5

Festival svobody je nejdůležitější občanskou akcí konanou na území hl. města Prahy spojenou s oslavou české resp. československé státnosti. Svým zaměřením nabízí rozsáhlý program od hudebních vystoupení, přes 
happeningy až po občanské diskuze a projevy osobností veřejného života. U příležitosti výročí 100 let založení Československé republiky a 25 let od vzniku České republiky připravujeme zcela novou koncepci programu, 
která je přímo navázána na oslavy těchto významných výročí. Centrálním pilířem tohoto programu pak bude Koncert pro budoucnost na Václavském náměstí, který bude vůbec největší kulturní akcí k příležitosti oslav 
100 let Československé republiky na území hl. m. Prahy. Záměrem projektu je důstojná, pro veřejnost a zejména pro mladé lidi přitažlivá a obohacující oslava výročí československé státnosti. Akce je koncipována jako 
celodenní koncert s doprovodným programem a vyvrcholením celorepublikových aktivit platformy Festival svobody k příležitosti oslav výročí 100 let československé republiky. Program celého projektu bude zahájen dne 
28. 10. 2018 občanským happeningem „Další století republiky“, s kterým bude souviset umělecká instalace a symbolické prohlášení pro pozitivní budoucnost české společnosti. Součástí bude série panelových diskuzí ve 
spolupráci s Pamětí národa a setkání s občany zatím s pracovním názvem „100 let za námi, co dál a co teď a tady?“. Dotace bude využita na d technické a produkční zajištění akce, na propagaci akce, na úhradu nákladů na 
honoráře českých umělců. Nejedná se o veřejnou podporu. Žadatel podal žádost s názvem 100 let republiky na jazzové vlně ve II. kole grantového programu a byl vyřazen z formálních důvodů. Ve III. kole navržen grant 
ve výši 350 000 Kč Výborem ZHMP na akci Jazzová oslava stoleté republiky. RHMP neschválila udělení grantu. Na KUC - podpořen projekt Praha Žije Hudbou - 250 000 Kč (pouliční umění, 07.06.2018 - 09.06.2018), 
Student fest - 100 000 Kč (hudební kluby, 21.03.2018 - 28.03.2018).

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:  Komise RHMP k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v rámci svého jednání dne 4.6.2018 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. 

SYMFONICKÝ KONCERT PRAŽSKÉ JEZULÁTKO v Obecním domě  -  1.část - Setkání geniů naší hudby,   2.část - Korunovační mše Pražské Jezulátko pro orchestr, dětský sbor, sólisty a varhany. Jedná se o 
připomenutí charakteristických pokladů českého národa - hudba známých skladatelů, kterými se naše země může hrdě pyšnit, uctíme stoleté výročí. Koncert bude rozdělen na dvě části - A - Setkání Géniů naší doby, B - 
Pražské jezulátko. Setkání géniů naší doby je hudební dějinný oblouk ze skladeb, kde je patrné jak na sebe hudebně navazují čeští skladatelé různých generací a žánrů. Výběr skladeb a autorů nám dávají jedinečnou 
příležitost připomenutí všech dějinných okamžiků naší země.  Pražské jezulátko - unikátní vokálně - symfonické dílo Korunovační mše Pražské jezulátko pro orchestr, dětský sbor, sólisty a varhany.Koncert by měl být 
hapenning západoevropského spirituální hudební tradice. Dotace bude využita na přípravu, produkci a realizaci koncertu. Projekt nezakládá veřejnou podporu.

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:  Komise RHMP k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v rámci svého jednání dne 4.6.2018 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. 
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
164V/IV Chvalský zámek, příspěvková 

organizace, Na Chvalské tvrzi 857/4, 
193 00 Praha 20 
IČ: 72551011 

Výstava her a hraček k výročí 
100 let československé státnosti 
aneb jak si hráli naši prarodiče

594 000 90 000 15 90 000 90 000 1 01.09.2018 - 25.11.2018   Chvalský zámek, 
Praha - Praha 20, Na Chvalské tvrzi 857/4

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
165V/IV Art of Word s. r. o., Petržílkova 

2583/15, 158 00 Praha 13 
IČ: 24153575 

ČESKO-SLOVENSKÝ 
PARNÍK 2018 u příležitosti 
100. výročí vzniku 
Československa

1 000 000 300 000 30 0 0 25.09.2018 - 26.09.2018 Praha 1, přístaviště Na 
Františku 

Slavnostní večer Česko-Slovenský Parník 2018 se uskuteční právě u významné příležitosti 100. výročí vzniku Československa. Dále také u příležitosti 25. výročí vzniku České republiky. Projekt se uskuteční v duchu 
oslav 100 leté historie novodobých vzájemných vztahů obou národů, ponese se také celý vzpomínkový slavnostní večer, jeho program, gastronomie, vizuální koncept. V rámci akce vystoupí vojenský orchestr, slovenský 
folklórní soubor, představitelé populární moderní hudby a česko - slovenská reprodukovaná hudba. Smyslem a významem tohoto galavečera je hlavně připomenout si 100. výročí vzniku Československa a také významné 
události společných česko-slovenských dějin v boji za demokracii a svobodu našich zemí, jako i za obnovu Československa – Květnové povstání českého lidu, Pražské povstání, Slovenské národní povstání (SNP) a 
Karpatsko-dukelskou operaci. • Posláním akce je také uctění památky obětí 2. světové války a novodobých válečných misí a upevňování česko-slovenských nadstandardních vztahů – politických, diplomatických, 
vojenských, obchodních, kulturních apod. a česko-slovenské vzájemnosti. • Slavnostní setkání propojující dějiny, kulturu, zvyky a tradice našich dvou národů. • Společenský program s využitím toho nejlepšího, co nabízí 
česká a slovenská kultura. Dotace bude využita na pronájem lodě, technické služby - ozvučení a osvětlení, cestovné a dopravné, předtisk a tisk (grafické práce a tisk materiálů), propagace, ubytování pro účinkující, 
honoráře pro účinkující.  Jedná se o veřejnou podporu v režimu de minimis

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:  Komise RHMP k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v rámci svého jednání dne 4.6.2018 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. 

Projekt je výstava her, hlavolamů a hraček, které přiblíží vlastenecké nadšení tehdejší doby - před 100 lety. Projekt má kulturně vzdělávací charakter, výchovný charakter. Cílem je uvědomění si že přechod od 
mnohonárodnostního Rakouska Uherska k samostatnému státu přinášel mnoho nového, nejen v samosprávě obcí, měst a krajů ale i v běžném životě. Děti byly cíleně vedeny k hrdosti na svoji zem, ke znalosti české 
historie, zeměpisným vědomostem. Vystaveny budou i stavebnice, hry se spolkovou tematikou. Zajímavostí je stolní výpravná hrad Horymírův skok, puzzle s mapou Čech, Moravy a Slezska z roku 1930. Doprovodný 
program - komentované prohlídky pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ, pro rodiny s dětmi. Dotace bude využita na pronájem výstavních exponátů a výstavního vybavení. Projekt nezakládá veřejnou podporu.

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: 
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
166V/IV ARGO spol. s r.o., Milíčova 67/13, 

130 00 Praha 3 
IČ: 15063852 

Zdeněk Ležák: TGM 487 500 180 000 37 180 000 180 000 30.10.2018, ARGO, Praha 3, Miličova 67/13

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
167V/IV ČeskoSlovenská scéna, Spolek 

Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2, IČ: 
70857164 

ČESKO-SLOVENSKÝ 
VEČER V PRAHE pri 
príležitosti 100 rokov vzniku 
Česko-Slovenska

1 367 000 500 000 37 0 0 10.10.2018 - 31.12.2018 Obecní dům v Praze, 
Praha - Praha 1, Náměstí Republiky 1090/5

Vydání neperiodické publikace - komiksu Zdeňka Ležáka  TGM s ilustracemi Petra Holuba, připravované v nakladatelství Argo k vydání při příležitosti 100. výročí samostatného československého státu. Médium komiksu 
je ideální pro představení historických skutečností a událostí mladšímu publiku. Zatímco ve Francii i Americe jsou již základní historická témata dlouhá léta v komiksech k dispozici, Česká republika se postupně probírá z 
letargie zapříčiněné obdobím komunistického temna a začínají se objevovat komiksy o klíčových okamžicích našich dějin. Považujeme proto za podstatné, aby vznikla reprezentativní publikace o prvním československém 
prezidentovi, která by poučeně, ale přitom v komiksové zkratce referovala o jeho životě. Tomáš Garrigue Masaryk ve stostránkovém životopisném komiksu vzniká k příležitosti 80. výročí úmrtí našeho nejvýznamnějšího 
státníka 20. století. Vyjde v říjnu 2018. Komiks sleduje veřejný i soukromý Masarykův život a zaměřuje se na klíčové události, které jej směrovaly k vyvrcholení jeho kariéry coby prvního prezidenta samostatného 
Československa. Začínáme před jeho narozením a provázíme ho dětstvím, dospíváním i studiemi. Výrazný obrat v Masarykové životě nastává jeho příchodem na pražskou univerzitu v roce 1882, kde se začíná zapojovat 
do veřejného života. Komiks zmiňuje boje o rukopisy, Hilsnerovu aféru, Masarykův vstup do politiky a konečně i jeho snahy vedoucí k osamostatnění Československa. Dotace je určena na částečné pokrytí nákladů na 
ilustrace, grafickou úpravu a tisk barevné publikace. Žadatel obdržel grant na nakladatelskou činnost v roce 2018 od HMP - KUC ve výši 2 mil Kč. Žadatel podal žádost do III. kola - Jiří Kamen a Pavla Horáková: Zum 
Befehl, pane lajtnant... - byl vyřazen z formálních důvodů (VOR).Projekt nezakládá veřejnou podporu .

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Večer k výročiu ČSR pod záštitou predsedov parlamentov, veľvyslanca a primátorov s cieľom prezentovať súčasnej a mladej generácii význam spoločného štátu. Program vrátane videa o podpise založenia ČSR, 
prezentácie českých a slovenských krojov a návrhárov. prezentovať súčasnej a mladej generácii význam spoločného štátu a jeho vplyv na oba národy • ukázať, že spolupráca medzi obidvomi národmi trvá aj naďalej najmä 
v kultúrno-spoločenskej oblasti . Program: • video o podpise založenia Česko-Slovenska , • video prezentácia krás Česka a Slovenska • krst pamätnej mince k 100. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave. 
Poctu stať sa krstnými rodičmi prijali: • rektor Univerzity Komenského v Bratislave, pán Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a • rektor Karlovej univerzity v Prahe, pán  Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. • prezentácia 
slovenských a českých krojov • vystúpenie umeleckého súboru Lúčnica a príhovor jeho generálneho riaditeľa Mariána Turnera • módna prehliadka 4 slovenských a 4 českých módnych návrhárov • Tvár módnej prehliadky 
– Andrea Verešová . Dotace bude využita na nájemné, propagace, ozvučení, osvětlení, promítání. Projekt zakládá veřejnou podporu v režimu "de minimis". na SMT - podpora projektu Mladé slovenské ochotnícke 
divadlo v Prahe, odlišný projekt

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:  Komise RHMP k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v rámci svého jednání dne 4.6.2018 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. 
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
168V/IV Slovensko-český klub, z. s., Spolek, 

Anastázova 15/6, 169 00 Praha 6 
IČ: 65398777 

Týden česko-slovenské 
vzájemnosti u příležitosti sto 
let vzniku společného státu

1 281 000 500 000 39 300 000 300 000 24.10. - 30.10.2018 Slovenský dům v Praze, 
Obecní dům, Kostel Šimona a Judy, exteriéry 
Nám. Republiky, Hvězdárna M. R. Štefánika na 
Petříně, Praha - Praha 1, Soukenická a další 15/3

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
169V/IV ČESKÁ INOVACE, o.p.s., 

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 
IČ: 24129071 

100 dobrých 2 836 306 1 418 153 50 0 0 15.09.2018 - 31.12.2018  Václavské náměstí, 
Praha - Praha 1, Václavské náměstí /1

U příležitosti 100 od založení společného státu startuje projekt, obsahující literaturu, výtvarné umění a koncert PKO Pražského komorního orchestrů, folklorní pásmo, promítání filmů za účasti tvůrců na čele s Jurajem 
Jakubiskem a představení jednoho kraje. Celý týden bude vícevrstevnatý produkt, který bude zahrnovat slovo (próza, poezie), výtvarné umění a koncert PKO Pražského komorního orchestrů,  folklorní pásmo, promítání 
filmů za účasti tvůrců na čele s Jurajem Jakubiskem a představení jednoho kraje, prvním bude Prešovský samosprávný kraj. Scénář Týdne česko-slovenské vzájemnosti v Praze: Slavnostní akademie u Sochy M. R. 
Štefánika na Petříně za účasti představitelů Hl. m. Prahy a Hl. m. Bratislavy, Představení díla (básnická sbírka profesora Jozefa Leikerta), Slovenský dům v Praze, koncert Moyzesovo kvarteto s čtením poesie, Koncertní 
síň Šimona a Judy, Otevření výstavy Mirka Hrdinová, vnučka místopředsedy vlády ČSR Jána Ursínyho, Slovenský dům v Praze,  Folklorní den, nejlepší folklorní zpěvačka a heligonkářka v ČR a SR Vlasta Mudríková, 
Náměstí Republiky a Slovenský dům v Praze,  promítání filmu Juraje Jakubiska s besedou, Slovenský dům v Praze, Představení kraje (Prešovský kraj) program celý den, Slovenský dům v Praze, křesťanské farnosti. 
(Prezentácia Prešovského samosprávneho kraja v rámci osláv vzniku prvej Československej republiky Prahe.), Koncert PKO se slovenskými sólisty - Juraj Čižmarovič,  Dalibor Karvay, Obecní dům. Dotace bude využita 
na nájemné, příprava výstavy, ozvučení a osvětlení, propagace, ubytování. Žadatel ve II. kole se 2 žádostmi -žádost Cyklus přednášek pro veřejnost Naše/vaše první republika? grant ve výši 100 000 Kč, na žádost - 
Slovenské tance - grant navržen není. Ve III. kole - 100 let Československa oslavme folklórem aneb Ondráš byl Jánošík - udělen grant ve výši   200 000 Kč. Na KUC - projekt Slovenský dům v Praze v jubilejním roce 
2018 - celoroční činnost - navržen grant 500 000 Kč (07.05.2018 - 31.12.2018), na SMT podpořen projekt - Pražští Slováci na pódiu Slovenského domu v Praze - 100 000 Kč. Projekt nezakládá veřejnou podporu.

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Předmětem předkládaného projektu je příprava veřejné expozice, která netradičním způsobem zachycuje zásaní okamžiky posledního století od vzniku ČSL. Filozofií projektu je upoutat na klíčové okamžiky a 
komunikovat primárně pozitivní příběhy. Expozice bude umístěna na veřejném prostranství, bude volně přístupná veřejnosti. Popisky budou vícejazyčné. Základem budou aspekty osudových osmiček v českých dějinách, 
které budou doplněny originální grafikou, ilustracemi. Expozice přinese obrazy jednotlivých desetiletí a vždy vybraných inspirativních příběhů, tím bude šířit hrdost, základní znalosti pozitivních dějů a událostí. Půjde o 
výtažek z celkové série sta ilustrací, které ztvární roky od 1918 do dnešní doby. Pro expozici budou použity speciální stojany. Výstava proběhne i formou vernisáže v některých městských zařízení. Součástí bude i CD s 
hudebními žánry, vztahující se k naší zemí a k výročí ČSR. Doprovodný program - veřejné vystoupení interpretů. Dotace bude využita na organizaci a technické zajištění expozice. Projekt nezakládá veřejnou podporu .

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:  Komise RHMP k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v rámci svého jednání dne 4.6.2018 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. 
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
170V/IV ČESKÁ INOVACE, o.p.s., 

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 
IČ: 24129071 

Interaktivní výstava inovací k 
výročí 100 let vzniku 
Československa

2 978 800 1 936 220 65 300 000 300 000 1 15.09.2018 - 31.12.2018  Pražské kreativní 
centrum, Praha - Praha 1, Staroměstské náměstí 
4/1

31 653 181 17 150 644 4 066 000 4 066 000

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.

Tabulka celkem (v Kč)

Grantový program k výročí 100 let samostatného čs státu a 25 let ČR byl vyhlášen usnesením RHMP č. 2312 ze dne 19.9.2017.

Rozpočet grantového programu do V. kola činí celkem 11 332 000 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 (ze dne 16.4.2018) z 53 žádostí 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 (Nerudný fest.cz) ve výši 350 000 Kč z důvodu, že vyhodnotil 
předmět žádosti jako přínosný pro hl. m. Prahu. RHMP (R 29769) a ZHMP (Z-6434) se tudíž předkládá návrh udělit grant 33 žádostem ve výši 7 433 000 Kč, 7 žádostí vyřadit a 13 žádostem grant neudělit.

V rámci IV. kola bylo podáno 31 žádostí s požadavkem poskytnutí grantů ve výši 17 150 644 Kč. Termín podávání žádostí v rámci IV. kola byl do 31.5.2018. Komise RHMP (ze dne 4.6.2018) navrhuje udělit grant 15ti 
žádostem v celkové výši 4 066 000 Kč. 16 žádostí neuspělo z důvodu, 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. 

Výstava - prezentační projekt o nejvýznamnějších českých osobnostech, firmách z oblasti inovací a vynálezů a představení inovační infrastruktury Prahy, a technologického know-how budoucnosti  s využitím 
nejnovějších technologií rozšířené a virutální reality k 100 letému výroční vzniku ČSL. Výstavba bude volně přístupná veřejnosti. Hlavními pilíři výstavy jsou - objevování výstavy - čeští vynálezci, průmyslníci, ikonické 
značky za posledních 100 let. Osobní setkání v prostřední virtuální reality s nejvýznamnějšími historickými osobnostmi, vynálezci, průmyslníky. Mapa inovační infrastruktury HMP s detailními informacemi o 
Univerzitách, pracovištích AV ČR, inovačních firmách. Konference a setkání současných nejvýznamnějších osobností vědy, výzkumu a inovací s inovační infrastrukturou HMP. Projekt je reprezentací propojení 
interaktivního a audiovizuálního umění, designu, technologií, nových trendů v nosných inovačních sektorech ČR.  Dotace bude využita na organizaci výstavy .Projekt nezakládá veřejnou podporu. Komise RHMP 
podmiňuje navržení grantu žádosti č. 170V/IV (žadatel ČESKÁ INOVACE, o. p. s,, projekt Interaktivní výstava inovací k výročí 100 let vzniku Československa) využitím navrženého grantu zcela výhradně na následující 
položky rozpočtu projektu: • vizualizace a příprava výstavy • produkce a kreativní produkce • marketing

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: 
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