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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
001 Osobní Rozvoj Média, z.s.,                                   

Branišovská 82, 143 00 Praha 4 
IČO: 03452361 

Říjen 1918 den po dni 1 515 618 796 348 52,54 450 000 450 000 akce bude realizovaná od 08.01.2018 - 
31.10.2018 v Obecním domě v rámci 6ti 
představení

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
002 Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, 

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

Dvojvýstava "Paměti ab-
normalizace" fotografií J. 

Štreita a I. Stehli

409 000 180 000 44,01 0 0 akce bude realizována 01.03.2018 - 31.05.2018 
v Galerii kritiků, Jungmannova 31/36, 110 00 
Praha 1

Příloha č. 1 k návrhu usnesení

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 - I. kolo

Projekt je dvojvýstava dvou renomovaných fotografů Jindřicha Štreita a Ireny Stehli vychází z jejich osobní zkušenosti života v Čechách a na Moravě od roku 1968, kdy národ radostně vítal myšlenkovou obrodu „Pražského 
jara“ a pak po 20 let období normalizace společenského života musel snášet ideologický útlak včetně diskriminačních restrikcí, trvajících až do doby „sametové revoluce“. 1. část – Jindřich Štreit - březen 2018 – výběr nových 
nepublikovaných fotografií z autorova dokumentárního archivu, s názvam „Ab-normalizace“  období 70. a 80. let . 2. část dvojvýstavy – Irena Stehli – duben 2018 –  nové nepublikované práce z cyklu švýcarské fotografky 
českého původu Ireny Stehli, dokumentující život českých disidentů - celebrit žijících v zahraničí, s názvem „Druhý život“,  z období 70. a 80. let. Grant bude využit na realizaci projektu, především pak na pořízení nových 
fotografií obou umělců, které nebyly dosud zveřejněny a na propagaci výstavy a další související přednášky. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Projekt ke 100. výročí republiky s názvem Říjen 1918 den po dni je zpracován ve spolupráci spolku Osobní Rozvoj Média, z.s., Studia Ypsilonka a České televize a Obecního domu, a.s.. Vznikne specifický divadelní projekt, 
který se bude realizovat na místě vyhlášení Republiky - v Obecním domě. Jedná se o kompletní přípravu a hudební a divadelní nastudování divadelní hry, její provoz, PR a  TV přenos. Projekt Říjen 1918 je zajímavým 
divadelním projektem který mapuje kousek české historie vrcholící vyhlášením Republiky v Obecním domě v Praze. Na tomto místě se bude představení hrát a ke 100. výročí založení republiky ho odvysílá Česká televize. 
Důležité historické okamžiky patří k Praze, proto žádáme o tento speciální grant, část finančních prostředků má žadatel zajišťěnu od partnerů, zejména od Obecního domu, a.s. a České televize. Žadatel předpokládá příspěvek 
partnerů ve výši 700 000 Kč. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Komise RHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nesplnění účelu grantového programu - viz Zásady, čl. I, bod 2. Předmět žádosti - rok 1968 není v souladu 
s cílem a účelem grantového programu. Grant nenavržen.
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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

003 Městská část Praha 3, Havlíčkovo 
náměstí 700/9, 130 85 Praha 3,                 
IČO 00063517

Výstava: 1918 Žižkov „My, 
národ Československý...“

1 969 000 543 000 27,58 400 000 400 000 akce bude realizována  od 01.01.2018 - 
30.11.2018 v Atriu - koncertní a výstavní síň, 
Praha - Praha 3, Čajkovského 12/12a

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
004 Ars Metropolis z.s., 

Na Kampě 510/13, 118 00 Praha 1, IČO 
22877266

Pražský Hrad od Masaryka 
k Havlovi

1 812 790 1 734 790 96 0 0 akce bude realizována 15.1.2018 - 1.12.2018, 
výstavní síň P1, pasáž Lucerna, Salla Terrena 
Kampa

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
005 Svaz výrobců skla a bižuterie, 

Palackého 3145/41, 466 01 Jablonec 
nad Nisou, IČO 60253207

výstava 100 LET SKLA Z 
KŘIŠŤÁLOVÉHO ÚDOLÍ

950 000 400 000 42 0 0 akce bude realizována 1.10.2017 - 31.12.2018, 
P1, Hradčanské nám.

Projekt počítá s realizací výstavy na cca 50-ti panelech, které je možné transportovat a vystavovat jak v interiéru, tak exteriéru, a dále s knižní publikací  v rozšířeném formátu. Grant bude využit na realizaci výstavy, výrobu 
panelů,  fotografií , textů, vydání knižní publikace (foto, texty, tisk). Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Projekt je fotografická dvojvýstava Jindřicha Štreita a Ireny Stehli  s tématikou představující Žižkov a jeho vývoj od vzniku samostatného Československa až do roku 1938 na ploše 200 m2, koncipována interaktivně s velkým 
množstvím dobového materiálu, trojrozměrnými předměty, součástí bude katalog v nákladu 2 tisíce kusů. Grant bude využit na propagaci akce, zápůjčku techniky, zpracování a tisk katalogu. Nejedná se o veřejnou podporu 
a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. Grant bude poskytnut úpravou rozpočtu.

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: 

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:  Komise RHMP nenavrhuje udělit grant z důvodu formálních chyb v žádosti. Žádost není v souladu se zásadami v čl. I, bod 7, žádost obsahuje nedostatečně 
specifikované příjmy. Grant nenavržen.

Reprezentativní výstava dokumentující rozvoj sklářského a bižuterního průmyslu v severních Čechách (oblast tzv. Křišťálového údolí - cca od K.Šenova po Harrachov), s důrazem na vývoj oborů a ikonické výrobky od r. 1918 
po současnost. Doprovodný program. Grant bude využit na realizaci výstavy, doprovodného programu, propagaci. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Komise RHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu odchýlení předmětu žádosti od účelu grantového programu jehož hlavním cílem jsou oslavy vzniku 
samostatného československého státu. Projekt není v souladu s cíli grantového programu. Grant nenavržen.
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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
006 ARCHITECTURA, z.s., 

Betlémské náměstí 169/5a, 110 00 
Praha 1, IČO 27017923

VÍTKOV: KRAJINA 
UMĚNÍ - KRAJINA 

ČESKÉ STÁTNOSTI

1 850 000 1 100 000 59 400 000 400 000 akce bude realizována 1.5.2018 - 31.10.2018, 
vrch Vítkov

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
007 Pražský komorní orchestr-

agentura,spol.s r.o., 
Černokostelecká 937/6, 100 00 Praha 
10, IČO 41191030

Koncert pro válečné 
veterány 2018

945 000 300 000 32 300 000 300 000 akce bude realizována 22.8.2018 - 22.8.2018, 
Valdštejnská zahrada

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
008 Pražský komorní orchestr-

agentura,spol.s r.o., 
Černokostelecká 937/6, 100 00 Praha 
10,  IČO 41191030

Slovenské tance pro Triango 
a orchestr

920 000 300 000 33 0 0 akce bude realizována 10.4.2018 - 10.4.2018, 
Kostel Šimona a Judy

Výtvarný a literární site-specific umělecký projekt na vrchu Vítkově bude reflektovat uplynulých sto let české státnosti a kultury. Projekt je rozdělen na dvě části - část první - KŘÍŽOVÁ CESTA ČESKÉ SAMOSTATNOSTI 
jež se zaměřuje na výtvarné umění ve veřejném prostoru  a část druhá - PRAVDA VYNOŘUJÍCÍ SE I MIZEJÍCÍ - která se věnuje poezii a literatuře jako nástroji společenské komunikace s tím, že obě části spojuje téma 
reflexe uplynulých 100 let československé a české státnosti. Čtrnáct renomovaných českých a slovenských výtvarných umělců zde představí svou reflexi moderní české společnosti. Grant bude využit na vznik a uvedení 
původního site-specific uměleckého projektu.                                                                                                    Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Koncert pro válečné veterány jehož cílem je připomenutí si společného státu, který dnes neexistuje, ale vytvořil základ pro vznik samostatné České republiky a Slovenské republiky a zároveň připomínka veteránů I. světové 
války, II. světové války a také veteráni z různých misí, kteří jsou důležitou součástí dějin našich národů. V současné době je jich kolem 13 tisíc.
Grant bude využit na úhrada nákladů na koncert. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".
Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Koncert - Šestnáct známých i méně známých písníček převážně z Východního Slovenska spojil do uceleného cyklu s prvky improvizace.  Grant bude využit na úhrada nákladů na koncert. Jedná se o veřejnou podporu v 
režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:  Komise RHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu odchýlení předmětu žádosti od účelu grantového programu jehož hlavním cílem jsou oslavy vzniku 
samostatného československého státu. Projekt nejeví potřebnost v souvislosti s cíli grantového programu. Grant nenavržen.
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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
009 Československá obec legionářská, 

Sokolská 486/33, 120 00 Praha 2,                          
IČO  45247455

Branný závod Republika v 
Praze

198 000 138 600 70 0 0 akce bude realizována 8.10.2018 - 9.10.2018, 
NKP Vyšehrad

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
010 Československá obec legionářská, 

Sokolská 486/33, 120 00 Praha 2, IČO  
45247455

Rekonstrukce přivítání T. G. 
Masaryka v Praze

1 350 000 945 000 70 550 000 550 000 akce bude realizována 15.12.2018 - 15.12.2018, 
Hlavní nádraží Praha

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
011 Československá obec legionářská, 

Sokolská 486/33, 120 00 Praha 2, IČO  
45247455

Divadelní představení 
„Republika, takový krásný 
sen aneb Cesta ke svobodě“

180 000 126 000 70 0 0 akce bude realizována 27.9.2018 - 31.10.2018, 
Divadlo Kampa

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Divadelní představení formou kabaretu představí významné osobnosti, které stály za vznikem Československa a ukáže momenty 28.10.1918 a následujících dnů v Praze, při nichž byla Národním výborem přebírána moc v 
novém státě při rozpadu Rakousko-Uherska. Grant bude využit na zaplacení nákladů za výrobu kulis, ušití kostýmu, nákupu rekvizit, za tisk, distribuci a grafické práce při výrobě plakátů, nákladů na zapůjčku dobových 
uniforem, ozvučení, převozů a mezd techniků zabezpečujících představení. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Komise RHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu odchýlení předmětu žádosti od účelu grantového programu jehož hlavním cílem jsou oslavy vzniku 
samostatného československého státu. Žádost nejeví jedinečnost a potřebnost projektu pro podporu cílů grantového programu. Grant nenavržen.

Dvoudenní branný závod pro žáky II. stupňů ZŠ. Námětem brannědovednostní hry jsou událostí spojené s vznikem ČSR v roce 1918 a s dobrovodným programem připomínající 100.výročí vzniku republiky. Akce proběhne 8-
9.10.2018 v NKP Vyšehrad. Účelem je finanční zabezpečení realizace branné hry v době trvání 2 dnů. Grant bude využit na zaplacení nákladů za pronájem stanů, sport. vybavení a výstroje, za tisk, distribuci a grafické práce 
při výrobě plakátů, honorář KVH a náklady na cestovné. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Komise RHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu odchýlení předmětu žádosti od účelu grantového programu jehož hlavním cílem jsou oslavy vzniku 
samostatného československého státu. Projekt není v souladu s cíli grantového programu. Grant nenavržen.

Rekonstrukce slavnostního uvítání prvního prezidenta T.G.M. při návratu z exilu do Prahy v prosinci 1918 s cílem připomenutí 100. výročí vzniku samostatného československého státu a přínosu T. G. Masaryka na jeho 
mezinárodním uznání. Projekt je určen pro širokou veřejnost k připomenutí osobnosti T.G.M. a a jeho činnnost pro vznik samostatného čs státu, čímž budeme přispívat k zachování kulturního dědictví, k utváření národní 
hrdosti a vlastenectví, a k seznámení především mladé generace s historickým odkazem národního boje za vznik naší republiky a podílem T.G.M. na něm. Grant bude využit na zaplacení pronájmu parní lokomotivy,zapůjčení 
histor.vozů, pronájem histor.aut, pronájem audiotechniky, pronájem Rudolfina, honoráře za kulturní vystoupení, zajštění bezpeč.agentury, za kostýmy, grafiku, tisky a reklamu.  Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de 
minimis". Žadateli bylo Komisí RHMP doporučeno změnít termín konání akce na první týden v listopadu 2018 - žadatel žádost doplní o změnu termínu konání akce.
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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
012 Československá obec legionářská, 

Sokolská 486/33, 120 00 Praha 2, IČO  
45247455

Vzdělávací centrum 
československých legií v 

Praze

600 000 420 000 70 300 000 300 000 akce bude realizována 1.1.2018 - 30.11.2018, 
Hotel Legie

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
013 Open House Praha, z.ú., 

Bubenečská 347/25, 160 00 Praha 6, 
IČO  03034992

Architektura První 
republiky v Praze

695 532 486 870 70 300 000 300 000 akce bude realizována 1.1.2018 - 31.12.2018, 8 
budov v hl. m. 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
014 Projekt Pomezí z.s., 

Fráni Šrámka 2622/18, 150 00 Praha 5, 
IČO 04831497

Prosíme nesahat! Ve 
vzpomínce na přední českou 

rodinu

239 000 78 000 33 0 0 akce bude realizována 2.4.2018 - 31.12.2018, 
Památník Fr. Palackého a památník Fr. Riegra

V průběhu roku postupně otevřeme veřejnosti 8 běžně nepřístupných budov v Praze, které ve svém architektonickém a historickém kontextu reprezentují období První republiky. V říjnu pak otevřeme všech 8 budov najednou. 
Předpokládaná celková návštěvnost - 24 000 osob. Grant bude využit na financování manažera a supervizora projektu, koordinátora dobrovolníků, architekta, PR odborníka, honoráře průvodců, metodik vzdělávání, odb. dozor 
a lektoři aktivit pro děti, materiál workshop, grafik, ilustrace, tisk, překlad, editace, propagace, administrativní výdaje. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Projekt se týká přezkoušení a uvedení 30 repríz inscenace interaktivního divadla „Prosíme nesahat! Ve vzpomínce na přední českou rodinu“ v Památníku F. Palackého a F. L. Riegra ve spolupráci s Národním muzeem. Grant 
bude využit na spolufinancování odměn pro herce. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Komise RHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu odchýlení předmětu žádosti od účelu grantového programu jehož hlavním cílem jsou oslavy vzniku 
samostatného československého státu. Žádost není v souladu s cíli grantového programu. Grant nenavržen.

Cílem projektu je vybudování a provoz Vzdělávacího centra čs.legií, jehož náplní je vzdělávací a osvětová činnost, která připomíná 100.výročí vzniku čs.státu.Centrum nabídne základním a středním školám v Praze 
interaktivní přednášky o historii vzniku samostatného Československa. Tím bude pomáhat s výukou nejmladší generace a bude tak přispívat k obnovení národní hrdosti a vlastenectví, demokratických a bojových tradic a k 
seznámení s historickým odkazem národního boje za obnovení České republiky a legionářských tradic. Grant bude využit na zaplacení mzdy lektora, nákup promítacího přístroje, úpravu webových stránek a vytvoření 
rezervačního systému, nákladů na přípravu plakátů, výukových listů, propagaci a pronájem přednáškové místnosti. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

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
015 „DIVADLO BRATŘÍ FORMANŮ”, 

Stržná 383/33, 165 00 Praha-Suchdol, 
IČO  69347425

Proti proudu času... - 
Slavnostní koncert ke 100. 

výročí republiky

980 000 680 000 69 200 000 200 000 akce bude realizována 14.6.2018 - 14.6.2018, 
Smíchovská náplavka

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
016 front events s.r.o., 

Soukenická 2082/7, 110 00 Praha 1, 
IČO  28820754

SOLDIERS 2018 9 566 000 3 000 000 31 0 0 akce bude realizována 7.3.2018 - 11.3.2018, 
Riegrovy sady

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
017 Vysoká škola CEVRO Institut, 

Jungmannova 28/17, 110 00 Praha 1, 
IČO 27590101

Volební kultura v Praze 
(1918–2018)

300 000 195 000 65 0 0 akce bude realizována 1.10.2018 - 30.11.2018, 
VS CEVRO Inst., Jungmannova, P1

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

SOLDIERS 2018 je unikátní projekt propojující sportovní freeski akci té nejvyšší světové úrovně, kulturní akci a společenskou akci spojenou s oslavami výročí 100 let od vzniku Československa a 25 let samostatné České 
republiky. Grant bude využit na technické zajištění pražské části akce, honorář vystupujícím umělcům, honorář účinkujícím sportovcům PR a propagaci.                                          Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de 
minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Komise RHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu odchýlení předmětu žádosti od účelu grantového programu jehož hlavním cílem jsou oslavy vzniku 
samostatného československého státu. Žádost není v souladu s cíli grantového programu. Žádost obsahuje formální chyby - nedoložen výpis z obchodního rejstříku ve formě veřejné listiny - Zásady, čl. III, bod 11. Grant 
nenavržen.

Mezinárodní konference, kolektivní monografie a doprovodný edukativní program pro studenty vybraných pražských středních škol s názvem "Koho a jak volili moji předkové?". Grant bude využit na organizaci mezinárodní 
konference, publikaci reprezentativní kolektivní monografie a uspořádání doprovodného edukativního programu pro studenty vybraných pražských středních škol s názvem "Koho a jak volili moji předkové?". Jedná se o 
veřejnou podporu v režimu "de minimis". 

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Komise RHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu odchýlení předmětu žádosti od účelu grantového programu jehož hlavním cílem jsou oslavy vzniku 
samostatného československého státu a z důvodu formálních chyb v žádosti (chybně uvedené číslo účtu v žádosti o grant, chybně uvedené celkové náklady). Grant nenavržen.

Pod taktovkou Českého národního symfonického orchestru se uskuteční večer, oslavující a připomínající sté výročí vzniku Československa. Koncert diváky provede zpět celým stoletím, kterým si naše země prošla. Výběr 
skladeb, písní a symfonií prostupuje v čase zpět desetiletími, připomíná žánry a proměny, kterými hudba za posledních sto let prošla a směřuje k roku 1918. Vzhledem k pozici orchestru si posluchači budou moci slavnostní 
koncert užívat nejen ze břehu, ale také z lodi či parníku, protějšího břehu nebo železničního mostu. S průjezdy vlaků se samozřejmě v dramaturgii koncertu počítá a jsou zakomponovány do programu. Akce se bude konat pod 
širým nebem a pro veřejnost bude přístupná zdarma, proto bude dotace využita na velkou část projektu (honoráře orchestr a sólistů, licence a práva k notám, nasvícení a nazvučení orchestřiště). Jedná se o veřejnou podporu 
v režimu "de minimis".
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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
018 Divadlo Štěstí (provozující umělecký 

soubor Sektor pro hosty), Haškova 
132/5, 170 00 Praha 7, IČO 22715070

MASARYK - ČAPEK 275 000 170 000 62 120 000 120 000 akce bude realizována 1.5.2018 - 31.12.2018, 
Venuše na Švehlovce, Slavíčkova, P3

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
019 NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM, 

Kostelní 1320/42, 170 78 Praha 7, IČO 
00023299

Edukační a doprovodné 
programy výstavy Made in 

Czechoslovakia aneb 
průmysl, který dobyl svět

715 000 500 000 70 250 000 250 000 akce bude realizována 1.7.2018 - 30.4.2019, 
NTM, Kostelní, P7

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
020 Nadace Charty 77, 

Melantrichova 504/5, 110 00 Praha 1, 
IČO 00417904

NEVER AGAIN! 15 000 000 2 500 000 17 0 0 akce bude realizována 20.8.2018 - 21.8.2018, 
řeka Vltava u Karlova mostu

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Komise RHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu odchýlení předmětu žádosti od účelu grantového programu jehož hlavním cílem jsou oslavy vzniku 
samostatného československého státu. Předmět žádosti - rok 1968 není v souladu s cíli grantového programu. Grant nenavržen.

Představení je pocta dvěma nejvýraznějším českým představitelům demokracie a humanismu první poloviny 20. století a zároveň reflexí jejich díla, z jejichž odkazu čerpá česká společnost dodnes. Původní drama Masaryk - 
Čapek zachycuje fiktivní setkání těchto dvou osobností v roce 1933, kdy československá demokracie začíná být pomalu ohrožována totalitní hrozbou nacismu. Jejím ústředním tématem je udržitelnost demokracie, která v 
případě ČSR nepřesáhla 20 let a i v současné době tato otázka vyvolává řadu diskusí i emocí.. Tato komorní politická činohra má připomenout výročí 100 let vzniku Československa. Grant bude využit na vznik a uvedení 
původního představení.                                                                                                                                                                                       Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Výstavu „Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět“ připravuje NTM při příležitosti oslav 100. výročí vzniku československého státu. Výstava představí návštěvníkům technický a průmyslový vývoj 
samostatného československého státu po celou dobu jeho existence, tj. od roku 1918 do roku 1992. Doprovodný program k této výstavě se skládá z lektorovaných workshopů pro školní skupiny, dále z workshopů pro 
návštěvníky se speciálními potřebami, doprovodných akcí pro rodiny s dětmi a ostatní návštěvníky. Foto. v příloze č.9 odkazují dosavadní zkušenosti žadatele. Akce je plánována k výročí 100 let vzniku samostatného 
československého státu, v Národním technickém muzeu bude připomenut technický a průmyslový vývoj samostatného československého státu. Akce bude pro veřejnost přístupná zdarma. Jedná se o veřejnou podporu v 
režimu "de minimis".
Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Akce připomene dlouhých 50 let od tragického ukončení nadějí pražského jara 1968, kdy 21.8. vojska varšavské smlouvy vtrhla na území suverenního státu, tehdejšího Československa. Na Vltavě se předstatví tuzemské i 
zahraniční osobnosti umělecké scény. Grant bude využit na propagaci města jako unikátního umístění akce (inzerce a další propagační aktivity v ČR i v zahraničí) a část hlavního programu (honoráře účinkujících). Jedná se o 
veřejnou podporu v režimu "de minimis".
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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
021 POST BELLUM,  o.p.s., 

Sněmovní 174/7, 118 00 Praha 1, IČO 
26548526

Paměť národa 8 137 395 5 000 000 61 3 000 000 3 000 000 akce bude realizována 1.1.2018 - 30.11.2018, 
Letenské sady - bunkr pod Stalinem

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
022 Tripeduca s.r.o., Oblouková 766/16, 101 

00 Praha 10, IČO 04721969
SKRYTÝ PŘÍBĚH 
REPUBLIKY, 1918

135 000 94 500 70 0 0 akce bude realizována 27.10.2018 - 28.10.2018, 
náměstí Republiky, P1

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
023 Tripeduca s.r.o., Oblouková 766/16, 101 

00 Praha 10,                                             
IČO 04721969

Skrytý příběh Skautská 
pošta, 1918

120 000 84 000 70 0 0 akce bude realizována 1.3.2018 - 31.10.2018, 
trasa projektu centrem Prahy, přes Staroměstské 
náměstí

Připravovaná výstava „Paměť národa“ je multimediální a zážitkovou expozicí využívající nejmodernější projekční techniky přímo v rozsáhlých prostorách tzv. bunkru pod Stalinem. Více než vyčerpávající studií našich dějin 
bude audiovizuálním dramatem vzbuzujícím emoce i poznání. Návštěvníky provedeme expozicí jako cestou sta let naší československé a české historie. Návštěvník výstavy se ocitne v tomto atmosférou nabitém prostoru a 
projde skrze příběhy konkrétních pamětníků naší novodobé historie. Zažije chvíle velkých dějinných zlomů, okamžiky na které jsme doposud právem hrdí, ale i okamžiky ponížení a ztráty svobody. Výstava přinese 
návštěvníkům drama 20. století, octnou se uprostřed legionářů na ruské Sibiři, na frontách 2 sv. války, stanou se účastníky politických procesů 50. let, zažijí invazi vojsk Varšavské smlouvy i následnou „normalizaci“, seznámí 
se s opozičním hnutí v sedmdesátých a osmdesátých letech, aby si na závěr připomněli atmosféru listopadu 1989 a následnou dobu znovuobnovené demokracie a ekonomické transformace. Pořadatelé projektu jsou Post 
Bellum, Český rozhlas, ÚSTR ad. Grant bude využit na přípravu a realizaci celého komplexu výstavy od jejího počátečního záměru až po její ukončení., uhrazení většiny personálních a externě vynaložených nákladů projektu 
a na drobné neinvestiční náklady. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Akce bude zacílena na rodiny s dětmi mladšího školního věku a bude atraktivní formou městské hry připomínat významné osobnosti, které stály v začátcích Československé republiky. Městská hra bude mít formu herně 
naučné trasy s úkoly. Jedná se o půldenní akci pro veřejnost v centru Prahy - pro tuto akci vznikne trasa, která povede centrem Prahy.                                                                             Jedná se o veřejnou podporu v režimu 
"de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Komise RHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu odchýlení předmětu žádosti od účelu grantového programu jehož hlavním cílem jsou oslavy vzniku 
samostatného československého státu. Žádost obsahuje formální chyby - není doložen výpis z rejstříku není doložen formou veřejné listiny - dle Zásad, čl. III, bod 11. Grant nenavržen.

Akce bude zaměřena primárně na rodiny s dětmi a bude koncipována hra, která bude pojata jako cesta časem, v níž půjde o to pomoci mladým skautům v roce 1918 s jejich úkoly – rychle a spolehlivě doručovat poštu mezi 
novými institucemi. Jedná se o půldenní akci pro veřejnost v centru Prahy - pro tuto akci vznikne trasa, která povede centrem PrahyJedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Komise RHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu odchýlení předmětu žádosti od účelu grantového programu jehož hlavním cílem jsou oslavy vzniku 
samostatného československého státu. Žádost obsahuje formální chyby - není doložen výpis z rejstříku není doložen formou veřejné listiny - dle Zásad, čl. III, bod 11. Grant nenavržen.
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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
024 CUBE production s.r.o., Nuselská 46, 

140 00 Praha 4, IČO 26500256
LEGENDY , automobilová 
slavnost

15 000 000 1 000 000 7 0 0 akce bude realizována 8.6.2018 - 10.6.2018, 
Výstaviště Holešovice

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
025 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 

Praha - Březiněves, U parku 140/3, 182 
00 Praha- Březiněves, IČO 71209204

BřeziněFest 2018 - výročí 
100 let vzniku samostatného 
československého státu v 
roce 2018 a 25 let České 
republiky

850 000 850 000 100 0 0 akce bude realizována 15.9.2018 - 15.9.2018, 
Park sv. Jana Nepomuckého v centru MČ 
Březiněves

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
026 Historický ústav AV ČR, v. v. i., 

Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9, IČO 
67985963

Kapitoly z dějiny 
Československa 1918-92. 
Veřejné historické 
přednášky v jubilejním roce 
2018

40 000 40 000 100 0 0 akce bude realizována 1.1.2018 - 31.12.2018, 
Městská knihovna v Praze

Jedná se o multižánrovou výstavu. Grant bude využit na realizaci části výstavy určené k oslavám 100. let vzniku Československa. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Komise RHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu odchýlení předmětu žádosti od účelu grantového programu jehož hlavním cílem jsou oslavy vzniku 
samostatného československého státu. Žádost není v souladu s cíli grantového programu. Žádost obsahuje formální chyby - příjmy jsou specifikovány zmatečně a odlišně v žádosti a v příloze k žádosti. Grant nenavržen.

Podzimní celodenní rodinný festival, který nabídne obyvatelům kvalitní kulturní program a zapojí březiněveské rodiče i děti do pražského kulturního života. V důsledku pak také přispěje k budování zdravého lokálního 
společenství v Březiněvsi. Grant bude využit na financování veškerých nákladů spojených s pořádáním festivalu. Nejedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis". Komise RHMP doporučuje, aby žadatel napravil 
formální chyby v žádosti a účastnil se  II. kola grantového programu.

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Komise RHMP nenavrhuje udělit grant z důvodu formálních chyb v žádosti. Žádost není v souladu se zásadami v čl. I, bod 7, žádost obsahuje nedostatečně 
specifikované příjmy. Grant nenavržen. 

Cílem projektu je realizovat sérii 10 odborných přednášek pro nejširší veřejnost ve spolupráci s některou s mětských příspěvkových organizací (např. Mětskou knihovnou nebo AMP), věnované tématice moderních 
československých dějin ve 20. století. Grant bude využit na honoráře pro přednášející. Nejedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis". Komise RHMP doporučuje, aby žadatel napravil formální chyby v žádosti a 
účastnil se  II. kola grantového programu.

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Komise RHMP nenavrhuje udělit grant z důvodu formálních chyb v žádosti. Žádost není v souladu se zásadami v čl. I, bod 7, žádost obsahuje nedostatečně 
specifikované příjmy. Grant nenavržen. 
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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
027 BIO ILLUSION, Jabloňová 2929, 106 

00 Praha, IČO 62908049
František Kriegel - Muž, 
který stál v cestě

58 740 800 1 000 000 2 0 0 akce bude realizována 1.7.2018 - 28.2.2019, 
natáčení bude probíhat v ulicích centra Prahy

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč
028 Slovensko-český klub, Anastázova 15/6, 

169 00 Praha 6, IČO 65398777
Česko-slovenská výročí ve 
Slovenském domě v Praze

3 066 000 2 000 000 65 0 0 akce bude realizována 1.1.2018 - 31.12.2018, 
Slovenský dům 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
029 Slovenský literárny klub v ČR, 

Salmovská 1534/11, 120 00 Praha 2, 
IČO 26603292

Průniky české a slovenské 
literatury (Sto let poté)

290 000 150 000 52 150 000 150 000 akce bude realizována 1.1.2017 - 31.12.2018, 
Nostický palác, 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
030 Klub českých turistů, oblast Praha, 

Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 
Praha 2, IČO 18630235

100 let republiky, 130 let v 
pohybu

2 960 000 400 000 14 0 0 akce bude realizována 25.3.2017 - 28.10.2018, 
náměstí Republiky, Praha 1

Filmové drama - detailní pohled do životů MUDr.Františka Kriegela a dr.Gustáva Husáka a do zákulisí Pražského jara 1968, způsobem, jakým toto téma v českém filmu doposud nebylo zpracováno. Grant bude využit na na 
zábory, prezentaci školám a na natáčení. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Komise RHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nesplnění účelu grantového programu - viz Zásady, čl. I, bod 3. Předmět žádosti - rok 1968 není v souladu 
s cíli grantového programu. Grant nenavržen.

Komplexní program akcí ve Slovenském domě v Praze, který vznikl s podporou obou států a jehož poslední cihlu poklepaly prezidenti, připomínajících sto let ČSR a 25 let samostatných států - výstavy, koncerty, autorská 
čtení, divadelní představení. Účelem je v zařízení, které je k tomu předurčeno a má diplomatický význam, důstojně připomenout 100. výročí vzniku ČSR a 25. výročí vzniku ČR a SR. Grant bude vyuržit na instalaci výstav, 
autorské honoráře, cestovní výdaje, grafické práce, tisk, propagace, doprava, ozvučení a osvětlení, OON. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Komise RHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu odchýlení předmětu žádosti od účelu grantového programu jehož hlavním cílem jsou oslavy vzniku 
samostatného československého státu.  z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu. Grant nenavržen

Obsahem projektu je uspořádání velké mezinárodní konference Průniky české a slovenské literatury S podtitulem Sto let poté v Praze (Konírně Nostického paláce) a vydání sborníku z ní. Jde o pokračování konference, která se 
již konala pod záštitou prezidentů ČR a SR, J. E. Miloše Zemana a J. E. Andreje Kisky a byla otevřena velvyslancem SR v Praze, J. E. Petrem Weissem. Tentokrát se konference zaměří na výročí - mezníky naší státnosti. 
Realizováno ve spolupráci s významnými spis. organizacemi v obou zemích. Účelem je porovnat, jak dnes reflektuje česko-slovenské soužití česká a slovenská literatura 100 let po vzniku ČSR a 25 let po vzniku samostatných 
států. Partneři: Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Klub českých a slovenských spisovatelů, Spolok slovenských spisovateľov, Obec spisovatelů, Klub spisovateľov literatúry faktu, CS Institut, Asociace nezávislých 
médií, spolek Aréna a další. Grant bude využit na nájem, ubytování, předtiskovou příprava a tisk sborníku, propagace, OON. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

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
031 FOR VISION PRODUCTION, s. r. o., 

Smíchovská 2737/96a, 155 00 Praha 5, 
IČO 27146758

Velký dialog - divadelní 
představení

1 957 000 1 357 000 69 0 0 akce bude realizována 14.9.2018 - 20.11.2018, 
Městská knihovna - Velký sál, Praha 1

26 569 108 6 420 000 6 420 000

Jednání Komise RHMP proběhlo dne 27.11.2017 s návrhem poskytnout grant hl. m. Prahy v I. kole grantového řízení 12ti žadatelům o grant v celkové výši  6 420 000 Kč a nenavrhnout grant hl. m. Prahy 19ti 
žadatelům.

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

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hl. m. Prahy na podporu tohoto grantového programu bude činit 35 mil Kč. Granty se budou poskytovat z rozpočtu hl. m. Prahy v návraznosti na 
zdrojové možnosti rozpočtu hl. m. Prahy schváleného ZHMP na rok 2018.

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.

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Komise RHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu odchýlení předmětu žádosti od účelu grantového programu jehož hlavním cílem jsou oslavy vzniku 
samostatného československého státu.  z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu. Grant nenavržen

Tabulka celkem (v Kč)

Projektům, které zakládají veřejnou podporu malého rozsahu, budou poskytovány granty v režimu "de minimis". To znamená, že příjemce daru nepřekročí částku veřejné podpory ve výši 200 000 Eur v rámci 3 let po sobě 
jdoucích.

Dvouletý projekt 100 let republiky, 130 let v pohybu je významný celorepublikový příspěvek KČT k oslavám výročí 100 let republiky, které bude mít slavnostní zakončení ve dnech 26. - 28. října 2018 v Praze na Náměstí 
republiky. Závěr bude mít tři části. Partneři: Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Klub českých a slovenských spisovatelů, Spolok slovenských spisovateľov, Obec spisovatelů, Klub spisovateľov literatúry faktu, CS 
Institut, Asociace nezávislých médií, spolek Aréna a další.  Grant bude využit na vydání souhrné brožury, a informačního stánku, které budou innformovat turisty o výstavách, možnostech návštěv muzeí a o dalších kulturních 
a turistickývch nabídkách oslav 100 let republiky v době od 1. září do 28, října. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Komise RHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu odchýlení předmětu žádosti od účelu grantového programu jehož hlavním cílem jsou oslavy vzniku 
samostatného československého státu, z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu. Grant nenavržen.

Pohled na události roku 1918 není v ČR a SR totožný - pokusíme se proto nahlédnout na historické osobnosti a jejich konání prizmou reflexe minulosti a zároveň vizí budoucnosti. Bude odehráno 20 představení primárně pro 
střední školy v Městské knihovně v Praze. Grant bude využit na  zdělávací program pro střední školy a gymnázia. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".
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