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1 001

Říjen 1918 den po dni Osobní Rozvoj Média, 

z.s.

Branišovská 82, 143 00 

Praha 12

450 000 31.10.2018 - 

31.10.2018, Obecní 

dům v Praze

Projekt ke 100. výročí republiky - ve spolupráci 

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.

2 003

Výstava: 1918 Žižkov 

„My, národ 

Československý...“

Městská část Praha 3

Havlíčkovo náměstí 

700/9, 130 85 Praha 3

400 000 1.1.2018 - 

30.11.2018, Atrium, 

koncertní síň, 

Čajkovského, P3

Výstava představující Žižkov a jeho vývoj od vzniku 

samostatného Československa až do roku 1938 na 

ploše 200m2,koncipována interaktivně s velkým 

množstvím dobového materiálu, trojrozměrnými 

předměty, součástí bude katalog v nákladu 2 tisíce 

kusů.

3 006

VÍTKOV: KRAJINA 

UMĚNÍ - KRAJINA 

ČESKÉ STÁTNOSTI

ARCHITECTURA, z.s., 

Betlémské náměstí 

169/5a, 110 00 Praha 1

400 000 1.5.2018 - 

31.10.2018,                      

vrch Vítkov

Výtvarný a literární site-specific umělecký projekt 

na vrchu Vítkově bude reflektovat uplynulých sto let 

české státnosti a kultury. Čtrnáct renomovaných 

českých a slovenských výtvarných umělců zde 

představí svou reflexi moderní české společnosti.

4 007

Koncert pro válečné 

veterány 2018

Pražský komorní orchestr-

agentura,spol.s r.o., 

Černokostelecká 937/6, 

100 00 Praha 10

300 000 26.8.2018 - 

26.8.2018, 

Valdštejnská 

zahrada

koncert pro válečné veterány

5 010

Rekonstrukce přivítání 

T. G. Masaryka v 

Praze

Československá obec 

legionářská

Sokolská 486/33, 120 00 

Praha 2

550 000 15.12.2018 - 

15.12.2018, Hlavní 

nádraží Praha

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.

6 012

Vzdělávací centrum 

československých legií 

v Praze

Československá obec 

legionářská

Sokolská 486/33, 120 00 

Praha 2

300 000 1.1.2018 - 

30.11.2018,                            

Hotel Legie

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 bude sloužit k 

doplnění výuky historie a cílovou skupinou jsou 

studenti ZŠ a SŠ z Prahy.

7 013

Architektura První 

republiky v Praze

Open House Praha, z.ú., 

Bubenečská 347/25, 160 

00 Praha 6

300 000 1.1.2018 - 

31.12.2018,                             

8 budov v hl. m. 

Praze s 

architekturou roku 

1918

V průběhu roku postupně otevřeme veřejnosti 8 

budov, 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.

8 015

Proti proudu času... - 

Slavnostní koncert ke 

100. výročí republiky

„DIVADLO BRATŘÍ 

FORMANŮ”, Stržná 

383/33, 165 00 Praha-

Suchdol

0 14.6.2018 - 

14.6.2018, 

Smíchovská 

náplavka - 

odstoupili od 

poskytnutí grantu 

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.

9 018

MASARYK - ČAPEK Divadlo Štěstí 

(provozující umělecký 

soubor Sektor pro hosty), 

Haškova 132/5, 170 00 

Praha 7

120 000 1.5.2018 - 

31.12.2018, Venuše 

na Švehlovce, 

Slavíčkova, P3

Původní drama Masaryk - Čapek zachycuje fiktivní 

sektání dvou největších zastánců demokracie První 

republiky v době, kdy stát začíná být pomalu 

ohrožován agresí nacismu. Tato komorní politická 

činohra má připomenout výročí 100 let vzniku 

Československa.

Přehled udělených grantů h. m. Prahy k 100 výročí vzniku samostatného čs státu a 25 let ČR v 2018 - I. kolo
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10 019

Edukační a 

doprovodné programy 

výstavy Made in 

Czechoslovakia aneb 

průmysl, který dobyl 

svět

NÁRODNÍ 

TECHNICKÉ 

MUZEUM, Kostelní 

1320/42, 170 78 Praha 7

250 000 1.7.2018 - 

30.4.2019, NTM, 

Kostelní, P7

Doprovodný program 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.

11 021

Paměť národa POST BELLUM,  o.p.s., 

Sněmovní 174/7, 118 00 

Praha 1

3 000 000 28.10.2018 - 

31.12.2018, Praha, 

Letenské sady - 

bunkr pod Stalinem

Multimediální expozice využívající moderní 

projekční audiovizuální techniky realizovaná v 

prostorách tzv. bunkru pod Stalinem. Návštěvníky 

provede skrze konkrétní příběhy pamětníků cestou 

naší státnosti. Pořadatelé Post Bellum, Český 

rozhlas, ÚSTR ad.

12 029

Průniky české a 

slovenské literatury 

(Sto let poté)

Slovenský literárny klub v 

ČR, Salmovská 1534/11, 

120 00 Praha 2

150 000 28.10.2018, 

Nostický palác, P1

Uspořádání velké mezinárodní konference Průniky 

české a slovenské literatury S podtitulem Sto let poté 

v Praze (Konírně Nostického paláce) pod záštitou 

obou prezidentů a vydání sborníku z ní. Konference 

se zaměří na výročí - mezníky naší státnosti.

6 220 000Celkem

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

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hl. m. Prahy na podporu tohoto grantového programu činí 35 mil Kč (usnesení ZHMP č. 31/1 

ze dne 30.11.2017). Vyčerpáním celkového objemu finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hl. m. Prahy na podporu stanoveného účelu pro tento 

grantový program pro rok 2018 dojde k ukončení grantového programu a tím i ke zrušení zbývajících termínů k podání žádostí o grant hl. m. Prahy.

V rámci I. kola bylo navrženo Komisí RHMP ze dne 27.11.2017 a Výborem ZHMP ze dne 6.12.2017 poskytnout granty hl. m. Prahy 12 žadatelům o grant ve 

výši 6 420 000 Kč, 19 žadatelům grant navržen nebyl. Usnesním RHMP č. 206 ze dne 6.2.2018 a usnesením ZHMP č. 34/41 ze dne 22.2.2018 bylo schváleno 

poskytnout grant 12 žadatelům ve výši 6 420 000 Kč. Žadatel 015V Divadlo Bratří Formanů odstoupil před podpisem smlouvy, byly tudíž poskytnuty granty 

11 žadatelům ve výši 6 220 000 Kč. (Rozpočet do II. kola činí 28 780 000 Kč)
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