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Ceny v oblasti kultury a umění 
 

1) projekt: 50. Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha - hlavní město Praha 
v posledních letech financovalo nejvyšší cenu udělovanou mezinárodní 
porotou absolutnímu vítězi tohoto festivalu, který je mezioborový, zasahuje 
jak do oboru audiovizuálního umění, tak do oboru hudby a tance 

žadatel: Česká televize 
termín a místo konání akce: 12.10.-16.10.2013, Palác Žofín 
celkové náklady: 6 727 000 Kč 
požadovaná částka: 245 000 Kč (Na Grand prix Golden Prague – 10.000 Euro) 
stanovisko GK: Festival sice tradiční značky, který však do kulturního života 

Prahy zasahuje jen v omezené míře a jehož potenciál je vyšší 
než praktikovaná podoba. V grantovém řízení projekt obdržel 59 
bodů a nebyl podpořen. 

Doporučení výboru: 245 000 Kč 
 
 

Akce konané z přímé iniciativy hl. m. Prahy 
 
 
1) projekt: GREGORY PORTER 

 Jarní GALA 
žadatel: Struny podzimu spol. s r. o. 
termín a místo konání akce: 14.3.2013, Palác Žofín 
celkové náklady: 2 850 000 Kč 
požadovaná částka: 500 000 Kč 

Projekt představí jazzového zpěváka G. Portera (sametový baryton burcující i 
něžný), který nadchl kritiku, publikum i pěvecké kolegy Autorské písně 
prokládá jazzovými standardy. V Praze si přizve ke spolupráci českého 
varhaníka Ondřeje Pivce a smyčcové kvarteto Epoque. 

dosavadní podpora projektu: 
2010 ve výši 1 900 000 Kč (Boby McFerrin) 
2011 ve výši 1 500 000 Kč (Dee Dee Bridgewater) 
2012 ve výši 700 000 Kč (Dianne Reeves) 

režim „de minimis“, limit nečerpán 
  - kategorie 3. – projekt mimořádného obsahu (špičkový interpret) 

Doporučení výboru: 200 000 Kč 
 
2) projekt: HVĚZDY SVĚTOVÉ OPERY 2013 

žadatel: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. 
termín a místo konání akcí: v průběhu roku 2013, Obecní dům 
celkové náklady: 18 500 000 Kč 
požadovaná částka: 2 000 000 Kč 

Projekt přináší vystoupení vynikajících světových pěvců. Dramaturgickým 
pojítkem všech koncertů je „Giuseppe Verdi“ a „Italská opera“. 

dosavadní podpora projektu: 2011 - 1 000 000 Kč, 2012 - 800 000 Kč 
režim „de minimis“, do limitu žadateli zbývá 126 367 € 
 - kategorie 3. – projekt mimořádného obsahu (špičkoví interpreti) 
Doporučení výboru: 2 000 000 Kč 
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3) projekt : „Kulturou proti antisemitismu“ 
žadatel: Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém – česká pobočka 
termín a místo konání akce: 21.4.2013, Senát 
celkové náklady: 360 000 Kč 
požadovaná částka: 200 000 Kč 

Série kulturních akcí u příležitosti Dne památky obětí holocaustu (Jom hašoa) a 
pochod dobré vůle ze Staroměstského náměstí do Valdštejnské zahrady. 

stanovisko GK: Zajímavý projekt, který ač nečerpal grant MHMP, pravidelně čerpal 
partnerství. Komise doporučuje poskytnout grant. 

v grantovém řízení projekt obdržel 68 bodů a grant ve výši 20 000 Kč 
dosavadní podpora projektu: 2010-250 000 Kč, 2011-200 000 Kč, 2012-180 000 Kč. 

- kategorie 1. – mimořádný projekt celoměstského či celostátního 
významu (historické události a děje) 

Doporučení výboru: 200 000 Kč 
 
4) projekt: Cena kritiky za mladou malbu 2013 

žadatel: Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků 
termín a místo konání akce: únor – prosinec 2013, Galerie kritiků, Palác Adria 
celkové náklady: 360 000 Kč 
požadovaná částka: 180 000 Kč 

6. ročník ceny, která byla vypsána poprvé v roce 2008 se zaměřením na malbu 
a která je realizována za účelem usnadnění vstupu umělců na profesionální 
výtvarnou scénu. Projekt je určen umělcům, kteří bez ohledu na státní 
příslušnost mají dlouhodobý pobyt na území ČR a kteří do konce roku 2012 
nepřekročili věkový limit 30 let. Oceněním je výstava cca 10 finalistů v únoru 
2013 v Galerii kritiků, palác Adria. Dále pak výstava laureáta ke konci 
kalendářního roku tamtéž. 

dosavadní podpora projektu: nový projekt, který se uchází o podporu v roce 2013 a 
zároveň o zařazení mezi schválené, tj. každoročně podporované ceny dle bodu I.2.1.1. 
Zásad 
Doporučení výboru: 180 000 Kč 

 
5) projekt: Mezinárodní festival dětské a mládežnické tvorby „AVE BOHEMIA“ 

žadatel: Jevgenij Vrublevskij 
termín a místo konání akcí: 23.3. – 27.3.2013 a 26.10. – 30.10.2013, koncertní síň, 

případně divadlo v Praze dle počtu účastníků 
celkové náklady: 162 000 Kč 
požadovaná částka: 60 750 Kč 

Festival je koncipován jako soutěžní přehlídka s doprovodným kulturním a 
naučným programem. Cílová skupina: děti a mládeže do 23 let. Účastnit se 
mohou sólisté, soubory, studia, žáci a studenti uměleckých škol, spolu 
s pedagogickým doprovodem. Jde o projekt s mezinárodní účastí, v roce 2012 
měl účastníky z ČR, Slovenska, Německa, Ukrajiny, Ruska. Koná se v měsíci 
březnu a v měsíci říjnu (v době školních prázdnin). Kromě řady jiných ocenění 
je udělována Grand Prix za výjimečný výkon. 

dosavadní podpora: nový žadatel o finanční podporu hl. m. Prahy 
Doporučení výboru: 0 Kč 

 
6) projekt: MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL 

žadatel: Hendaver, o. s. 
termín a místo konání akce: 6.6. – 8.6.2013, Divadlo palace 
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celkové náklady: 1 300 000 Kč 
požadovaná částka: 250 000 Kč 

Mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným 
postižením. Koná se v termínu 6. -8.6.2013 v Praze. 

dosavadní podpora: v letech 2010 – 2012 vždy 100 000 Kč 
V červenci loňského roku bylo zasláno žadateli upozornění, že dochází ke 
změně při přijímání partnerství, přesto nepožádali o grant na rok 2013. 

Doporučení výboru: 0 Kč 
 

 
7) projekt: Babí léto v Městské části Praha - Dolní Počernice 2013 

žadatel: MCN,obecně prospěšná společnost 
termín a místo konání akce: 14.9.2013, zámecký park a další objekty v MČ 
celkové náklady: 288 000 Kč 
požadovaná částka: 200 000 Kč 

Tradiční zahradní slavnost s otevřeným a multikulturním programem. 
stanovisko GK: Municipální projekt nevhodný k podpoře MHMP, nemá přesah 

z městské části směrem k Praze jako celku. Komise nedoporučuje 
poskytnout grant. 

 v grantovém řízení projekt obdržel 52 bodů 
 dosavadní podpora: 2011 – 200 000 Kč, 2012 – 200 000 Kč 

Doporučení výboru: 0 Kč 
 
 
8) projekt: Young Stage Prague 2013 

žadatel: ONE & ONE COMPANY spol. s r. o. 
termín a místo konání akce: 1.4. – 31.5.2013, Music City Club, Ocelářská 39, Praha 9 
celkové náklady projektu: 600 000 Kč 
požadovaná částka: 600 000 Kč 

Přehlídka zajímavých a nadějných rockových kapel z Prahy. 
dosavadní podpora: nový žadatel o finanční podporu hl. m. Prahy 
Doporučení výboru: 0 Kč 
 

9) projekt: 10. jubilejní ročník festivalu divadla a hudby Vyšehraní 2013 „OSLAVA“ 
žadatel: Martina DIMMEROVÁ 
termín a místo konání: 1.6. – 20.6.2013 – Dětské Vyšehraní 
 10.9. – 22.9.2013 – Vyšehraní 
 Letní scéna NKP Vyšehrad 
celkové náklady projektu: 1 500 000 Kč 
požadovaná částka: 300 000 Kč 

Projekt potrvá celkem 5 týdnů a nabídne multižánrovou přehlídku špičkových 
umělců širokému spektru diváků. 

stanovisko GK: Jeden z vyšehradských festivalů, v tomto případě se zcela neoriginální 
dramaturgií. Komise nedoporučuje poskytnout grant. (Grantová komise posuzovala 
část tohoto projektu) 
dosavadní podpora projektu: 2010 – 450 000 Kč, 2011 – 300 000, 2012 - 280 000 Kč 

kategorie  5  -  oživující kulturní nabídkou objekty a organizace            
vlastněné hl. m. Prahou 

            Doporučení výboru: 300 000 Kč 
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10) Projekt: Královský průvod z Prahy na Karlštejn 2013 
žadatel: MVP agency s.r.o. 
termín a místo konání: 31.5.-2.6.2013, trasa průvodu – Pražský hrad, Nerudova ul., 

Smíchov, Radotín, Černošice, Dobřichovice, Lety, Řevnice, 
Hlásná Třebáň, Karlštejn 

celkové náklady: 4 641 000 Kč 
požadovaná částka: 1 000 000 Kč 

Projekt navazuje na historickou událost, kdy císař Karel IV. s družinou 
převážel korunovační klenoty z Prahy na Karlštejn. Zábavnou formou 
přibližuje tuto dobu a podněcuje návštěvníky (jak z ČR, tak ze zahraničí) 
k zájmu o historii a kulturní dědictví Prahy. Cílem je rozvoj turistického ruchu 
a kulturní turistiky, kulturní osvěta a také popularizace kulturního dědictví (jak 
historického, tak architektonického). 

stanovisko GK: Lidová veselice, která však navazuje na historickou událost a 
propojuje hl. m. Prahu s okolními obcemi okolí Berounky. Klasický 
případ komerčně stavěné akce na bázi partnerství. Komise 
nedoporučuje poskytnout grant. 

v grantovém řízení projekt obdržel 44 bodů  
dosavadní podpora projektu: 2010 – 500 000 Kč, 2011 - 0 Kč, 2012 - 400 000 Kč. 

kategorie 2 – celoměstský významný projekt vztahující se 
k historické události 

Doporučení výboru: 300 000 Kč 
 

11) Projekt: „Děti 50. let v zahraničí“ 
žadatel: Dokumenty, mládež & společnost, o.s. 
termín a místo konání: rok 2013, zahraničí 

První část projektu obsahuje prezentaci dokumentárních filmů krajanům 
žijícím v zahraničí, především v USA, Kanadě a Izraeli. 
Druhá část projektu obsahuje rozmnožení, rozeslání a uložení 
audiovizuálních svědectví Dcer politických vězňů 50. let do 1.000 
vytipovaných specializovaných institucí (univerzit, knihoven, 
audiovizuálních center, nadací zabývajících se lidskými právy atd.) 

celkové náklady: 1 520 000 Kč 
požadovaná částka: 975 000 Kč (z toho na 1. část – 705 000 Kč, z toho na 2. část – 

270 000 Kč) 
dosavadní podpora projektu: 2011 - 300 000 Kč (na projekt Synové politických vězňů 

50. let) 
režim „de minimis“, do limitu žadateli zbývá 180 725 € 
 kategorie 1 – mimořádný projekt celoměstského či  celostátního významu 
    k historickým událostem  
Doporučení výboru: 270 000 Kč (na druhou část projektu, první část projektu 
nelze při partnerství podpořit, akce se konají mimo území hl. m. Prahy.) 

 


	Jarní GALA



