
Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č.        ze dne

Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času - výše částek do 2.000.000,-Kč jednomu a témuž subjektu za rok
 - projekty neovlivňující soutěž mezi členskými státy EU
Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 
projektu

Požadovan
á částka

Do limitu 
"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
cca*

Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
2 597594/2011 Společnost Franze Kafky, o. s., Široká ul. 

č. 14/65, 110 00 Praha 1 - Staré Město, 
IČ:00570745

Mezinárodní literární Cena 
Franze Kafky 2012 - 12. ročník

546 250 200 000 limit dosud 
nečerpán

I 160 000 200 000

5 615139/2011 Svaz českých knihkupců a nakladatelů, o. 
s., Klementinum 190, 110 01 Praha 1, 
IČ:47610492

Cena Jiřího Ortena 127 000 50 000 limit dosud 
nečerpán

I 50 000 50 000

6 632007/2011 World Association of Pupeteers, o. p. s., 
Karlova 44/147, 110 00 Praha 1 - Staré 
Město, IČ: 27641431

16. ročník Světového festivalu 
loutkářského umění - Praha 2012

3 220 000 1 500 000 limit dosud 
nečerpán

V 280 000 280 000

Tato cena je jedinou mezinárodní literární cenou udělovanou v České republice. Zřídila ji Společnost Franze Kafky ve spolupráci s hlavním městem Prahou. Je udělována jednou 
ročně na základě rozhodnutí poroty složené z odborníků z různých zemí z okruhu literární vědy a historie, a to od roku 2001. Kritériem pro výběr laureáta je kvalita a výlučnost jeho 
uměleckého díla, jeho humanistický charakter a přínos kulturní, jazykové a náboženské toleranci. Cenu předává předseda výboru Společnosti Franze Kafky a primátor hl. m. Prahy. 
Předává se zmenšený bronzový odlitek pomníku F. Kafky. Hl. m. Praha poskytuje každoročně částku 200 tis. Kč (na finanční odměnu laureáta) a bezplatné využití Brožíkova sálu pro 
udílení této ceny.

Tato cena byla založena roku 1986 v prostředí samizdatu, v letech 1990-2008 organizovalo její udílení nakladatelství Mladá fronta a od roku 2009 její organizaci a udílení plně 
převzal Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Cena je určena mladým autorům do třiceti let a patří mezi nejvýznamnější české literární ceny. Hlavní město Praha poskytuje finanční 
podporu pravidelně již  řadu let. Partnerství hl. m. Prahy spočívá vždy v poskytnutí finanční částky ve výši 50 tis. Kč (tato částka je určena pro oceněného autora) a v podpoře 
významu této ceny vlastní autoritou města.

16. ročník festivalu s termínem konání 28.5. – 3.6.2012. Jeho cílem je představit tradiční i nové formy loutkářského umění, a to jak v divadle, tak ve filmu i videu. Festivalu se 
zúčastní 200 loutkářů z celého světa, mezi nimi i vítězové minulých ročníků. Celkem se očekává účast 30 souborů, odehraje se více než 30 představení, filmová přehlídka bude 
obsahovat 20 filmů a 7 videoprojekcí nejzajímavějších světových divadelních představení. Představení poběží celkem v 6 divadelních sálech a formou pouličního divadla na 
Staroměstském náměstí. Hlavní motto festivalu bude Loutka jako symbol lidského života. Součástí festivalu bude výstava Staré české loutky v Muzeu loutek (Karlova 44). Festival je 
pravidelně podporován hl. m. Prahou, v posledních třech letech shodně vždy částkou 300 tis Kč.

Vysvětlivky: * Celostátní registr podpor "de minimis" (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
                     ** Výbor pro kulturu, pam. péči, výstavnictví, cest. ruch a zahr. vztahy MHMP
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Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovan
á částka

Do limitu 
"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
cca*

Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
8 744896/2011 NedomYsleno ČR s. r. o., Hrusická 

2510/2, 141 00 Praha 4 - Záběhlice, 
IČ:27390381

21. ročník divadelního festivalu 
MEZI PLOTY

5 566 500 1 500 000 150 tis. 
(limit byl 
čerpán na 

jiný 
projekt)

V 750 000 750 000

12 906045/2011 FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY 
VARY, a. s., Panská 1, 110 00 Praha 1, 
IČ:25694545

7. Festival krátkých filmů Praha - 
realizace

2 600 000 800 000 limit dosud 
nečerpán

I 400 000 400 000

Sedmý ročník festivalu s termínem konání 18. –22.1.2012 (v kině Světozor). Představuje českému publiku krátkometrážní filmovou tvorbu, která se v posledních letech slibně rozvíjí 
a stává se stále populárnější. Cílem pořadatele je rovněž informovat o dění v této oblasti filmové profesionály a přinášet jim nové trendy žánru. Festival je jedinou samostatnou 
přehlídkou krátkých hraných filmů v České republice - jeho program se skládá z mezinárodní soutěže krátkých hraných filmů a dalších informativních nesoutěžních sekcí, v rámci 
kterých budou uvedeny filmy oceněné na světových festivalech, retrospektivy významných osobností, experimentální filmy, filmy ze zemí s výraznou krátkometrážní produkcí či 
tradicí apod. Součástí doprovodného programu festivalu jsou semináře a prezentace možností distribuce. Žadatel získal na projekt v letech 2009 a 2010 podporu ve výši 900 tis. Kč, v 
roce 2011 podpora činila 950 tis. Kč, na přípravu 7. ročníku konaného v roce 2012 již bylo přiděleno 500 tis. Kč. Celková požadovaná částka je 1 300 tis. Kč.

Mezi ploty je jedním z našich největších divadelních a hudebních festivalů profesionálních i neprofesionálních souborů a umělců každoročně pořádaný v prostorech pražské 
psychiatrické léčebny v Praze 8 – Bohnicích. Ve dnech 26. – 27.5.2012 se uskuteční 21. ročník, na němž vystoupí více než 130 souborů a skupin nejrůznějších divadelních a 
hudebních žánrů, mezi nimiž jsou i soubory zdravotně postižených, kteří zde mají jedinečnou možnost prezentovat výsledky svého uměleckého snažení široké veřejnosti. Tímto 
způsobem se přispívá rovněž ke společenské integraci těchto lidí a k větší toleranci vůči duševně nemocným. Festival je benefiční, účinkující se vzdávají honoráře, výtěžek ze 
vstupného je věnován ve prospěch psychiatrické léčebny. Dále se zde uskutečňují rovněž výtvarné dílny a tvůrčí happeningy. Podle průzkumu agentury STEM je festival vyhodnocen 
jako nejvyhledávanější kulturně společenská akce na území Prahy, v posledních letech návštěvnost činí více než 30 tisíc návštěvníků. Festival je pravidelně finančně podporován hl. 
m. Prahou: 2009 – 750 tis. Kč, 2010 – 750 tis. Kč, 2011 – 800 tis. Kč.

Vysvětlivky: * Celostátní registr podpor "de minimis" (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
                     ** Výbor pro kulturu, pam. péči, výstavnictví, cest. ruch a zahr. vztahy MHMP
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Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovan
á částka

Do limitu 
"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
cca*

Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
13 910359/2011 AGENTURA SCHOK, spol. s r. o., Jiřská 

6, 119 00 Praha 1 - Hradčany, 
IČ:25657623

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ 
SLAVNOSTI 2012 V PRAZE

38 695 000 4 500 000 limit dosud 
nečerpán

VI 800 000 800 000

33 957305/2011 UMĚNÍ BEZ BARIÉR, Náplavní 1, 120 
00 Praha 2, IČ:68383622

VI. Ročník mezinárodního 
festivalu MENE TEKEL - 
festivalu proti totalitě, zlu, násilí, 
pro paměť národa (druhá část - 
realizace VI. Ročníku festivalu v 
roce 2012)

3 030 000 650 000 limit dosud 
nečerpán

II 400 000 650 000

Festival probíhá od roku 1996, výrazně obohacuje letní pražskou programovou nabídku. Probíhá pod širým nebem celé léto, tj. od konce června do začátku září. Hraje se na nádvoří 
Nejvyššího purkrabství Pražského hradu a na nádvoří Lichtenštejnského paláce na Malostranském náměstí. Na programu jsou inscenace W. Shakespeara většinou v překladu M. 
Hilského, v nichž hlavní role vytvářejí naše známé herecké osobnosti. Pro rok 2012 se připravuje uvedení premiéry Richard III. Festival má mezinárodní charakter, vytvořila se 
vzájemná výměna a spolupráce českých a slovenských herců a režisérů, vystupují zde i zahraniční soubory, zejména z Velké Britanie. Festival se postupně rozšiřuje do dalších měst, 
v roce 2011 probíhal také v Brně, Bratislavě, Ostravě, Košicích, Trenčíně a ve Zvolenu. Předložená žádost je směrována pouze na pražskou část, která každoročně realizuje zhruba 
100 představení, které shlédne přibližně 45 000 diváků. Projekt je pravidelně finančně podporován hl. m. Prahou: 2009 - 1 650 tis. Kč, 2010 – 1 650 tis. Kč, 2011 – 1 200 tis. Kč.

Cílem mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, který ve svém názvu odkazuje na biblická slova o sečtení hříchů, je podpora lidských práv a připomenutí novodobé 
historické zkušenosti. Festival představuje několik dní dialogu o dramatickém úseku novodobých dějin – přináší uměleckou reflexi totality, zla a násilí. V prostorách Univerzity 
Karlovy, Městské knihovny, Senátu, v chrámu sv. Víta, v divadlech, kinech i na dalších místech se ve dnech 20.2. – 3.3. 2012 uskuteční přes 30 tematicky zaměřených a 
dramaturgicky propojených akcí - výstavy, představení, koncerty, filmové projekce, odborná kolokvia, besedy a další pořady. Součástí festivalu bude i dětská výtvarná soutěž na téma 
„svoboda a nesvoboda“. Všechny akce budou volně přístupné.

Garantem festivalu, který se koná pod záštitou rektora Univerzity Karlovy a světícího pražského biskupa, je Konfederace politických vězňů, odborným garantem je Ústav pro studium 
totalitních režimů. O záštitu bude stejně jako v minulých ročnících požádán i primátor hl. m. Prahy. Představitelé těchto institucí také 30.9.2009 podepsali memorandum o spolupráci 
při pořádání tohoto festivalu. Město festival podporuje od úvodního ročníku (600 tis. Kč), v letech 2010 a 2011 akci podpořilo částkou 850 tis. Kč, na dramaturgickou, 
scénáristickou, organizační a technickou přípravu VI. ročníku konaného v roce 2012 již byla přidělena z rozpočtu na rok 2011 částka 300 tis. Kč, celková požadovaná částka je 950 
tis. Kč.

Vysvětlivky: * Celostátní registr podpor "de minimis" (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
                     ** Výbor pro kulturu, pam. péči, výstavnictví, cest. ruch a zahr. vztahy MHMP
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Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovan
á částka

Do limitu 
"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
cca*

Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
47 969175/2011 Porte, Jaselská 348/3, 160 00 Praha 6, 

IČ:22908331
BRÁNA SENIORŮM 
OTEVŘENÁ - klub FRESH 
SENIOR

400 900 300 900 171tis. 
(limit byl 
čerpán na 

jiné 
projekty)

III 100 000 100 000

49 967838/2011 Asociace muzeí a galerií České republiky, 
Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1 - Nové 
Město: IČ:61383716

Pražská muzejní noc 2012 1 200 000 450 000 199 tis. 
(limit byl 
čerpán na 

jiný 
projekt)

VI 180 000 180 000

51 968355/2011 "Unie českých pěveckých sborů", 
Masarykovo nábřeží 248/16, 110 00 
Praha 1, IČ:00445045

Musica coniuncta 2012 - Festival 
neprofesionálního umění

263 500 173 500 limit dosud 
nečerpán

I 100 000 100 000

Desátý ročník celoročního festivalu, jehož název „hudba spojující" napovídá, že bude opět akcentovat společné rysy české a světové hudby. Festival s preferencí sborového umění se 
uskuteční za účasti pražských, mimopražských a příležitostně i zahraničních neprofesionálních souborů. I v tomto ročníku se zaměří na uvádění skladeb jubilujících současných 
českých autorů a světových autorů různých žánrů. Částka přidělená žadateli v roce 2009 - 410 tis. Kč (tři granty), v roce 2010 částka 100 tis. Kč (grant) a v roce 2011 částka 160 tis. 
Kč (dva granty).

Pořádání pravidelných akcí nejrůznějšího charakteru pro pražany seniorského věku, které se budou konat nejen v historickém objektu Písecké brány, ale i na jiných místech hlavního 
města. Podpora zájmových aktivit občanů postproduktivního věku např. formou cyklů přednášek (zdraví, výživa, historie, architektura...), dále procházek Prahou, koncertů, výstav, 
workshopů, komorního divadla a poznávacích výletů. Předpokládaný počet účastníků jednoho setkání - cca 60 seniorů. Žadatel obdržel v roce 2011 částku 700 tis. Kč při partnerství, 
a to na dva projekty.

Ústřední myšlenkou Pražské muzejní noci 2012 je umožnit volnou návštěvu pražských muzeí a galerií v netradičním a atraktivním nočním čase. Praha se na jednu noc v roce promění 
ve skutečnou kulturní metropoli . Dosavadní výsledky této akce snesou, či dokonce předčí, srovnání s jinými evropskými městy, která obdobné akce pořádají. Počtem návštěvníků, 
dopravní obslužností i volným vstupným je Pražská muzejní noc unikátní záležitostí, která daleko převyšuje evropský standard. Devátý ročník Pražské muzejní noci chce navázat na 
tradici ročníků předchozích a poskytnout všem Pražanům i návštěvníkům Prahy kvalitní servis a originální kulturní zážitky. Na organizaci akce se asociace muzeí a galerií ČR podílí s 
Národním muzeem a Dopravním podnikem hl. m. Prahy. Akce se tradičně účastní i příspěvkové organizace hl. m. Prahy. Žadatel obdržel na tento projekt v roce 2009 částku 100 tis. 
Kč, v letech 2010 a 2011 vždy 200 tis. Kč.

Vysvětlivky: * Celostátní registr podpor "de minimis" (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
                     ** Výbor pro kulturu, pam. péči, výstavnictví, cest. ruch a zahr. vztahy MHMP
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Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovan
á částka

Do limitu 
"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
cca*

Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
52 968348/2011 LA SOPHIA, 28. pluku 524/25, 101 00 

Praha 10, IČ:27019101
Talent La Sophia 2012 971 000 195 000 limit dosud 

nečerpán
I 150 000 150 000

57 967822/2011 Agnes Vrbická Mikschová MOTOL MOTOLICE 2012 503 000 270 000 limit dosud 
nečerpán

V 100 000 100 000

63 969176/2011 Pražská galerie českého skla, o. p. s., 
Bartoškova 1448/26, 140 00 Praha 4, 
IČ:27907660

CENA STANISLAVA 
LIBENSKÉHO 2012

1 513 500 500 000 188 tis 
(limit byl 
čerpán na 

jiný 
projekt).

II 250 000 250 000

Jedná se o humanitární koncert na podporu dětského oddělení onkologie a hematologie v FN Motol – 100 % ze vstupného půjde Nadaci národ dětem. Akce proběhne v květnu 2012 
v Břevnovském klášteře, vystoupí např. Dan Bárta a Illustratosphere, Jarek Nohavica a další. K vidění budou také divadelní vystoupení. Žadatelce dosud nebyla podpora přidělena.

V lednu roku 2012 odstartuje již 4. ročník projektu Talent La Sophia. Talent La Sophia si klade za cíl motivovat hudebně nadané děti z dětských domovů a sociálně znevýhodněných 
rodin k rozvíjení jejich talentu, zajistit jim odborné hudební vzdělání a otevřít jim tak cestu k lepší budoucnosti. Projekt Talent La Sophia je zaměřen na vyhledávání hudebně 
talentovaných děti, poskytování individuálního přístupu a pomoci především v oblasti vzdělávání, seberealizace, podpory a rozvíjení talentu. Hlavním cílovou skupinou jsou hudebně 
talentované děti z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin, které soutěží ve zpěvu nebo ve hře na hudební nástroj. Prostřednictvím tohoto projektu chce žadatel vzbudit u 
talentovaných dětí z dětských domovů či sociálně znevýhodněných rodin zájem o hudební vzdělání na základních uměleckých školách, v budoucnosti případně s možností 
pokračovat ve studiu na konzervatoři. Žadatel získává podporu granty i při partnerství. V roce 2009 obdržel částku 200 tis. Kč, v roce 2010 celkovou částku 350 tis. Kč a v roce 2011 
celkovou částku 280 tis. Kč. 

Mezinárodní studentská sklářská soutěž Cena Stanislava Libenského věnuje pozornost nejmladší generaci výtvarníků - čerstvým absolventům, jimž možností veřejně prezentovat své 
závěrečné práce usnadňuje vstup do uměleckého světa. Událost také bývá první výzvou k mezinárodní konfrontaci s odlišnými pohledy na sklářskou tvorbu, setkání s 
nejaktuálnějšími trendy a technikami, příležitostí k nezbytnému dialogu nejen s uznávanými výtvarníky, ale i absolventy z jiných škol a zemí. Projekt kromě soutěže samotné zahrnuje 
také galavečer s předáním cen, výstavu a vznik katalogu, který, podobně jako ostatní části projektu, usiluje o mezinárodní rozměr a je tedy vydáván také v anglickém jazyce. Pro 
laureáta ceny je připraven třítýdenní letní studijní pobyt na prestižní Pilchuck Glass School v USA. Na tento projekt bylo poskytnuto v letech 2009 a 2010 vždy 200 tis. Kč, v roce 
2011 byla poskytnuta částka 300 tis. Kč.

Vysvětlivky: * Celostátní registr podpor "de minimis" (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
                     ** Výbor pro kulturu, pam. péči, výstavnictví, cest. ruch a zahr. vztahy MHMP
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Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovan
á částka

Do limitu 
"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
cca*

Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
65 969154/2011 FOIBOS a. s., Bartoškova 1448/26, 140 

00 Praha 4, IČ:63079780
XVII. ročník přehlídky České 
divadlo 2012

3 790 000 900 000 188 tis. 
(limit byl 
čerpán na 

jíné 
projekty)

I 700 000 700 000

80 969259/2011 P & J Music s. r. o., Dittrichova 338/11, 
120 00 Praha 2, IČ:45790221

Free Jazz Festival 2012 347 400 230 000 186 tis. 
(limit byl 
čerpán na 

jiný 
projekt)

IX 100 000 100 000

7. ročník dvoudenní přehlídky free jazzu, což znamená volný, svobodný jazz, která se uskuteční na konci měsíce září 2012 v prostoru Jazz Time, Krakovská 19, Praha 1. Cílem 
festivalu je představit vedle amerických hudebníků též přední hudebníky evropské jazzové scény – Johannes Bauer, Conny Bauer, Fritz Novotny, Gunter Baby Sommer, také mladší 
muzikanty, jako Maral Yakshieva z Turkmenistanu nebo syn Connyho Bauera Louis Rastig. Projekt je podporován také MK ČR. Festival má dlouhodobou podporu při partnerství hl. 
m. Prahy, v r. 2009 byla poskytnuta ve výši 200 tis. Kč a v r. 2010 a 2011 ve výši 150 tis. Kč.

Celoroční přehlídka mimopražských profesionálních divadelních souborů je mimořádnou a jedinečnou prezentací mimopražské divadelní scény, přehlídkou tvůrčí práce činoherních 
divadel ze všech českých, moravských a moravskoslezských regionů v hl. m. Praze. 17. ročník přehlídky již tradičně na vybraných pražských scénách představí nejúspěšnější 
inscenace mimopražských profesionálních divadel. Každoročně je tak uvedeno minimálně 20 inscenací, jejich výběr velmi pečlivě připravuje dramaturgická rada složená z 
divadelních kritiků a teoretiků. Přehlídka má 2 části - jarní a podzimní. Každý ročník je zahájen galavečerem na Nové scéně ND se slavnostním udílením Cen Českého divadla za 
předchozí ročník (nejlepší ženský a mužský herecký výkon a počin roku) a na základě divácké soutěže je také udělena Cena diváka. Domovskou scénou přehlídky pro tento rok je 
opět Divadlo pod Palmovkou, s ohledem na specifická scénická pojetí představovaných inscenací i další vybraná pražská divadla. Všechna představení jsou simultánně překládána 
pro neslyšící do znakové řeči. Přehlídka je každoročně finančně podporována hl. m. Prahou: 2009 – 640 tis. Kč, 2010 – 600 tis. Kč, 2011 – 900 tis. Kč.

Vysvětlivky: * Celostátní registr podpor "de minimis" (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
                     ** Výbor pro kulturu, pam. péči, výstavnictví, cest. ruch a zahr. vztahy MHMP
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Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovan
á částka

Do limitu 
"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
cca*

Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
86 969156/2011 Divadlo Bez zábradlí s. r. o., Spojovací 

293V 281 66  Jevany, IČ:25102699
Slovenské divadlo v Praze - 17. 
ročník

2 200 000 1 300 000 limit dosud 
nečerpán

VI 900 000 900 000

93 968308/2011 O.S. PŘESAH, Přemyšlenská 1102, Dům 
dětí a mládeže, 182 00 Praha 8, 
IČ:26544831

Pražské poetické setkání 2012 80 000 50 000 limit dosud 
nečerpán

I 30 000 30 000

94 968305/2011 O.S. PŘESAH, Přemyšlenská 1102, Dům 
dětí a mládeže, 182 00 Praha 8, 
IČ:26544831

Pražský kalich 2012 83 000 60 000 limit dosud 
nečerpán

I 30 000 30 000

Jedná se o 17. ročník festivalu, který je přehlídkou slovenských profesionálních souborů. Cílem projektu je udržovat živé česko-slovenské kulturní a společenské vztahy, umožnit 
českému divákovi seznámení s tím, co je nového na slovenských divadelních scénách, a rovněž inspirovat pražská divadla. Festival je také významným místem setkání mladé 
generace se slovenským jazykem a uměním. V období červen-září 2012 budou mít čeští diváci možnost zhlédnout inscenace Slovenského národného divadla, Štúdia L+S, 
Radošinského naivného divadla, Komorného divadla Martin, Astorky Korzo, Divadla Aréna a Divadla Andreje Bagara . Žadatel je pravidelným příjemcem podpory HMP. Na tuto 
akci získává pravidelně formou partnerství podporu ve výši 1 000 tis. Kč.

Pražské poetické setkání je přehlídkou dětských recitátorů a recitačních kolektivů do patnácti let. V průběhu 39 ročníků přehlídky se její úroveň stále zlepšuje a v kontextu přehlídek 
dětských recitátorů v České republice má Pražské poetické setkání právem své místo mezi těmi nejkvalitnějšími. Pří recitačních přehlídkách se žadatel zabývá dětským přednesem 
jako fenoménem, který stojí za to rozvíjet. Umělecký přednes nepatří mezi dětmi k atraktivním činnostem, což lze přičíst častým zkušenostem dětí z „učení se básniček" na základní 
škole a účasti v „soutěžích", v nichž se hodnotí především talent. Tento mýtus o uměleckém přednesu se snaží spolu se svými spolupracovníky v DDM Praha 8 systematicky vyvracet. 
Dlouhodobě podporovaný mimořádně významný projekt, v letech 2009 - 2011 vždy částkou 40 tis. Kč.

Pražský kalich reprezentuje nejlepší pražské recitátory, recitační kolektivy a divadlo poezie. S přihlédnutím k věkovému vymezení přehlídky (15-35 let) je patrné, že v sobě zájem o 
umělecký přednes zahrnuje mnoho dalších aspektů, které napomáhají zejména mladým lidem k širšímu vzdělávání. Vede je k poznávání literatury, její tradice, ale i současného 
vývoje a nových trendů. Podporuje v recitátorech potřebu číst, a pro tu je v současné technicky zaměřené společnosti velmi náročné hledat vhodné motivace. Dlouhodobě 
podporovaný mimořádně významný projekt, v letech 2009 - 2011 vždy částkou 40 tis. Kč.

Vysvětlivky: * Celostátní registr podpor "de minimis" (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
                     ** Výbor pro kulturu, pam. péči, výstavnictví, cest. ruch a zahr. vztahy MHMP
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Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovan
á částka

Do limitu 
"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
cca*

Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
100 968332/2011 AniFest s. r. o., Jindřicha Plachty č.p. 

3163, 150 00 Praha 5 - Smíchov, 
IČ:49354272

Procházka českým animovaným 
filmem

1 500 000 750 000 170 tis. 
(limit byl 
čerpán na 

jiný 
projekt)

VI 200 000 200 000

101 970276/2011 "Setkávání současného Tance", Pod 
Kaštany 8, 160 00 Praha 6, IČ:26537516

Festival KoresponDance včera a 
dnes v Praze

2 315 000 510 000 limit dosud 
nečerpán

III 200 000 200 000

Tento projekt si klade za cíl přinést nemladší generaci pražských filmových diváků komplexní informaci o uměleckém odvětví, které patří mezi to nejlepší z české kultury. Jedná se o 
čtyřdílný cyklus připravený zkušenými lektory, skládající se ze tří komentovaných projekcí shrnující klíčové kapitoly českého animovaného filmu a závěrečné třídenní akce 
(workshopy, večerní projekce pro dospělé atd). Projekt proběhne na podzim 2012, mělo by se ho zúčastnit cca 900 žáků základních škol. Součástí bude také tématicky zaměřená 
putovní výstava. Žadatel je pořadatelem největšího festivalu animovaných filmů v ČR a má tak dlouholeté a bohaté zkušenosti s pořádáním podobných akcí. Podpora HMP žadateli 
2009 – 150 tis. Kč, 2010 – 75 tis. Kč.

Dlouhodobý projekt sdružení SE.S.TA se zaměří v roce 2012 na integraci historie, zejména té taneční, do současné doby. Zahrnuje dvě části - jednak uspořádání festivalu, který bude 
mít na programu 8 různých představení nejen od celosvětově uznávaných , ale i českých umělců, jednak obsáhlou celoroční akci Post Moderen Dance dnes, která nabídne českým 
umělcům dlouhodobou spolupráci s americkou choreografkou a pedagožkou Marthou Moore. Festival uvede nové představení francouzského choreografa A.Richarda, které vytvořil 
v r. 2011 na festivalu Montpelier, ukázky z tvorby skupiny americké choreografky M.Moore, představení současného tance s barokními kořeny v choreografii B. Massin, barokně 
současné představení naší A.Miltnerové. Žadatel je pravidelným příjemcem finanční podpory města formou grantů: 2009 – 400 tis. Kč, 2010 – 150 tis. Kč, 2011 – 240 tis. Kč.

Vysvětlivky: * Celostátní registr podpor "de minimis" (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
                     ** Výbor pro kulturu, pam. péči, výstavnictví, cest. ruch a zahr. vztahy MHMP
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Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovan
á částka

Do limitu 
"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
cca*

Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
105 970281/2011 Slovenské združenie Limbora (SZ 

Limbora), Dittrichova 13/11, 120 00 
Praha 2, IČ:60432811

Mezinárodní festival národů, 
národnostních menšin a etnik 
PRAHA SRDCE NÁRODŮ - 
realizace

3 950 000 1 300 000 198 tis. 
(limit byl 
čerpán na 

jiné 
projekty)

V 300 000 300 000

109 979731/2011 2HP PRODUCTION, s. r. o., V předpolí 
16, 100 00 Praha 10, IČ:61857521

AghaRTA Prague Jazz Festival 
2012 - realizace

5 400 000 1 400 000 limit dosud 
nečerpán

I 800 000 800 000

116 969958/2011 Karel VIRGLER Hudební dílny Studia Rolnička v 
roce 2012

404 000 54 000 limit dosud 
nečerpán

I 40 000 40 000

Každoročně podporovaná koncertní přehlídka špičkových jazzových zahraničních umělců, která začíná začátkem roku a je rozdělena do tří částí s důrazem na žánrovou pestrost a 
divácký ohlas. V jarním a podzimním období zahrne vždy 7-9 koncertů, v létě dvoudenní přehlídku nejlepších domácích jazzových umělců na Staroměstském náměstí a týdenní 
přehlídku mladých talentů v pražských klubech. Budou připomenuti umělci, kteří se natrvalo zapsali do historie a těší se přízni pražského publika. Koncerty se konají v Lucerna 
music baru, Hybernii, AghaRTA Jazz Centru a dalších prostorách. Hl. m. Praha poskytlo v roce 2009 částku 1 200 tis. Kč, v roce 2010 částku 1 300 tis. Kč a v roce 2011 částku 1 
500 tis. Kč.  Na přípravu letošní přehlídky bylo poskytnuto 500 tis. Kč, celková požadovaná částka je 1 900 tis. Kč.

Tradice festivalu „Praha srdce národů“ byla z iniciativy SZ Limbora a národnostních spolků založena v roce 1999. Tato multietnická kulturní akce prezentuje se uskuteční ve dnech 
23.-28.5.2012 a prezentuje vztah a úctu Prahy, metropole kultury, a jejích obyvatel k tradicím a umění národů celé Evropy. Na festivalu pravidelně účinkuje 400 – 600 účinkujících z 
cca 20 souborů z více než 10 zemí světa. Spolupořadateli jsou Klub Polski, Svaz Maďarů, Bulharský klub, Detvan, Romská a Židovská obec, Asociace Etnica aj. Finančřní podpora v 
oblasti kultury a volného času byla v roce 2009 - 600 tis. Kč, v roce 2010 - 300 tis. Kč, v roce 2011 - 600 tis. Kč + 300 tis. Kč (příprava akce roku 2012). Celková požadovaná částka 
na rok 2012 je 1 600 tis. Kč.

Hudební dílny Studia Rolnička jsou hudebně-vzdělávací pořady pro 1 .- 5. třídy základních škol prováděné přímo ve školách. Navštěvují je celé třídy se svými učiteli. Děti se učí 
zábavnou formou základy správného zpěvu a rytmu. Seznámí se prakticky s řadou hudebních nástrojů a připomenou si řadu lidových písní, říkadel a lidových zvyků. Pořady jsou 
přizpůsobeny věku dětí a jejich vyspělosti. Cílem je obohatit a rozšířit hudební výchovu dětí na 1. stupni ZŠ, rozvíjet jejich hudebnost a seznámit děti s kulturním dědictvím naší 
lidové tvorby. Na projekt hudební dílny poskytlo hl. m. Praha v letech 2009 - 2011 vždy částku 40 tis. Kč.

Vysvětlivky: * Celostátní registr podpor "de minimis" (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
                     ** Výbor pro kulturu, pam. péči, výstavnictví, cest. ruch a zahr. vztahy MHMP
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Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovan
á částka

Do limitu 
"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
cca*

Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
134 970024/2011 EUROFILMFEST s. r. o., Parléřova 17, 

169 00 Praha 6, IČ:25084071
19. Dny evropského filmu 4 150 000 800 000 limit dosud 

nečerpán
IV 350 000 350 000

143 969981/2011 Pražská komorní filharmonie, obecně 
prospěšná společnost, Krocínova 1, 110 
00 Praha 1, IČ:64947602

"Hudební klub Notička" 989 000 600 000 limit dosud 
nečerpán

I 200 000 200 000

Projekt pořádá Pražská komorní filharmonie, která je podporována 4letým grantem HMP, jde však o mimořádný projekt nad rámec celoroční činnosti. Podpora města formou 
partnerství byla v roce 2010 ve výši 150 tis. Kč a v roce 2011 částkou 300 tis. Kč.

Dětský hudební klub Notička, který se již šestým rokem koná nad rámec tradiční umělecké sezóny PKF, v níž orchestr pořádá dětské Koncerty pro rodiče s dětmi na různých místech 
Prahy, např. Švandovo divadlo, Klub Klamovka, ČT Na Kavčích horách, Barrandovské ateliéry, Říše loutek a další. Vzbudil veliký ohlas a zapojil velké množství dětí ve věkovém 
rozpětí 3 - 14 let. Má podobu tvůrčích minidílen, které pro ně zástupci PKF ve svém volném čase připravují. Projekt usiluje o to, aby se děti seznámily vedle hudby také s 
nejrůznějšími obory v oblasti umění, poutavou formou s různými typy kultur, vzaly si za svou týmovou spolupráci, rozšířily všeobecný přehled a nalezly si vztah nejen k hudbě a 
kultuře vůbec, ale i k hodnotám ve svém okolí. Tématem setkání dalšího ročníku je DIVADLENÍ SVĚT, v jednotlivých setkáních pak téma např. Balet – Tanec bez hranic, Opera – 
Výlet do opery, Činohra – Jak se dělá divadlo, Film – Tajemství filmu, Loutkové divadlo – Říše loutek. Celého projektu se zúčastňuje 30 - 40 profesionálních hudebníků.  V současné 
době má „Notička“ 170 stálých dětských členů. 

Jedná se o přehlídku současných evropských filmů s cílem obohatit nabídku českých kin a přispět k povědomí o EU. 19. ročník se bude konat v dubnu v Praze. Většina uváděných 
filmů nebyla vyrobena dříve než před dvěma lety, mnoho z nich bylo oceněno na významných mezinárodních festivalech. Filmy jsou rozděleny do několika sekcí – např. Best of, 
Národní liga, Film&music atd. Velkou novinkou, která reflektuje současný trend v kinematografii je Multimediální site specific inscenace oper Josefa Myslivečka Olympiáda / 
L´Olimpiade, která vznikne ve Staré čistírně vod v Bubenči a její provedení bude přenášeno do vybraných kin po celé ČR (na tento projekt je samostatná žádost). Podpora HMP 
žadateli 2009 – 450 tis. Kč, 2010 – 450 tis. Kč, 2011 – 400 tis. Kč.

Vysvětlivky: * Celostátní registr podpor "de minimis" (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
                     ** Výbor pro kulturu, pam. péči, výstavnictví, cest. ruch a zahr. vztahy MHMP
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Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovan
á částka

Do limitu 
"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
cca*

Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
153 969184/2011 Divadlo AHA!, obecně prospěšná 

společnost, U Stadionu 1414/10, 289 22 
Lysá nad Labem, IČ:28508084

SHAKESPEARE A MROŽEK V 
GONGU

1 295 000 550 000 limit dosud 
nečerpán

I 450 000 450 000

156 970232/2011 Nadace Prague Biennale, Budečská 3, 
120 00 Praha 2, IČ:27179133

Prague Biennale Photo 3 1 526 000 1 000 000 limit dosud 
nečerpán

I 200 000 200 000

173 967897/2011 ART CALIBRE, Národní 30, 110 00 
Praha 1, IČ:69346496

Festivalová postupová přehlídka 
dětského scénického tance pro hl. 
m. Prahu 2012

111 000 50 000 limit dosud 
nečerpán

III 40 000 40 000

Postupová přehlídka dětských skupin scénického tance pro hl. m. Prahu, je určena dětem ve věku základní školní docházky. Posláním přehlídky je především podnítit prostřednictvím 
pedagogů a vedoucích tanečních souborů a skupin, kvalitní využívání volného času a tím omezit četnost problémových skupin dětí a mládeže. Uskuteční se 16. až 18. března 2012 v 
Salesiánském divadle, Praha 8. Tato přehlídka je významnou tím, že se z ní postupuje na Celostátní přehlídku do Kutné Hory, která se koná z pověření Ministerstva kultury. 
Dlouhodobě podporovaný mimořádně významný projekt, a to v posledních třech letech částkou 50 tis. Kč.

PRAGUE BIENNALE Photo je další z řady výstav Prague Biennale, unikátních přehlídek současného umění, největších ve Střední Evropě. Nejdůležitějším cílem Prague Biennale je 
prezentace, podpora a prosazování mladé české a slovenské umělecké scény v mezinárodním kontextu. Vize vychází z přesvědčení, že konfrontace lokálního a celosvětového umění 
je obohacením pro všechny zúčastněné. Prague Biennale 6 se jako doposud zabývá průzkumem soudobého výtvarného umění. Řediteli a hlavními kurátory jsou nadále zakladatelé 
Helena Kontová a Giancarlo Politi, kteří dále delegují další jmenované kurátory jednotlivých sekcí. V rámci výstavy proběhne celá řada seminářů, workshopů a setkávání nejen mezi 
umělci a kurátory, ale také laickou veřejností, která tak má větší možnost se obeznámit se současným českým a světovým uměním. Projekt byl podpořen v letech 2009 - 2011 vždy 
částkou 250 tis. Kč. Zároveň byly podpořeny jednotlivé ročníky projektu Prague Biennale. 

Předložený projekt zahrnuje vytvoření dvou inscenací určených pro Velkou scénu a nově zbudovanou Malou scénu v Divadle GONG v Praze 9 – Vysočanech. Již více jak deset let 
se zde úspěšně rozvíjí projekt GONG dětem – Divadlo pro děti a mládež. Cílem tohoto nového projektu je nabídnout v zrekonstruovaných prostorách divadla inscenace rovněž 
dospělému publiku a přispět tak k obohacení divadelní programové nabídky i v této části Prahy. Pro Velkou scénu bude nastudována inscenace W. Shakespeara Večer tříkrálový v 
překladu M.Hilského – hudební komedie v režii V.Štěpánka, pro Malou scénu inscenace S.Mrožka Tancovačka v režii M.Pokorného. Žadatel je dlouholetým příjemcem grantu města 
na projekt GONG dětem – Divadlo pro děti a mládež: 2009 - 700 tis. Kč, 2010 – 650 tis. Kč, 2011 – 500 tis. Kč.

Vysvětlivky: * Celostátní registr podpor "de minimis" (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
                     ** Výbor pro kulturu, pam. péči, výstavnictví, cest. ruch a zahr. vztahy MHMP
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Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu
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á částka
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"de 
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Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
174 967902/2011 ART CALIBRE, Národní 30, 110 00 

Praha 1, IČ:69346496
Festivalová postupová přehlídka 
scénického tance mládeže a 
dospělých pro hl. m. Prahu a 
Středočeský kraj 2012

133 000 45 000 limit dosud 
nečerpán

V 40 000 40 000

178 970325/2011 BUBEC, Radouňova 366/1, 155 00 Praha 
5 - Řeporyje, IČ:70824185

Divadelní studio Bubec 2012 505 000 429 000 175 tis. 
(limit byl 
čerpán na 

jiný 
projekt)

II 80 000 80 000

207 1047347/2011 Art Directors Club, V Jirchářích 150/8, 
110 00 Praha 1, IČ:61386472

Louskáček 2012 1 817 000 567 000 limit dosud 
nečerpán

III 50 000 50 000

Art Directors club (ADC - Czech) mapuje mediální komunikaci a český design pro komerční a nekomerční sektor již od roku 1994. Každoročně vyhlašuje a prezentuje oceněné 
nejkreativnější práce v této oblasti. Tyto práce hodnotí mezinárodní porota odborníků z oblasti kinematografie a médií, a jsou pravidelně vyhlašovány v soutěži „Louskáček". Žadatel 
neobdržel dosud žádné finanční prostředky z rozpočtu hlavního města Prahy.

Příprava a produkce nové inscenace - David a Goliáš . Nová inscenace a inscenace, které má Divadelní studio Bubec na repertoáru, budou provozovány jednak v divadlech, ale 
převážně v nemocnicích a dětských domovech. Žadatel obdržel v roce 2009 částku 250 tis. Kč, v roce 2010 částku 150 tis. Kč a pro rok 2011 částky 100 tis.+ 600 tis. + 50 tis. Kč.

Soutěžní přehlídka je sdružením Art Calibre pořádána již po čtrnácté. Dvacátým šestým ročníkem pořadatel navazuje na dlouholetou tradici konání těchto přehlídek. (Této soutěžní 
přehlídky se účastní soubory mládeže scénického tance z neprofesionální oblasti, existuje ještě přehlídka dětského tance. Obě přehlídky jsou pořádány v odborné spolupráci s IPOS 
ARTAMA). Vzhledem k takřka vypjatému časovému harmonogramu ve kterém přehlídka v posledních letech probíhala (způsobeno nárůstem souborů tak i choreografií), je přehlídka 
od r.2003 koncipována jako dvoudenní minifestival. V rámci festivalu proběhnou již podruhé dopolední vzdělávací semináře pro zúčastněné soubory. Nejlepší choreografie postupují 
na Národní přehlídku scénického tance v Jablonci nad Nisou. Dlouhodobě podporovaný mimořádně významný projekt, a to v posledních třech letech částkou 45 tis. Kč.

Vysvětlivky: * Celostátní registr podpor "de minimis" (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
                     ** Výbor pro kulturu, pam. péči, výstavnictví, cest. ruch a zahr. vztahy MHMP
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náklady 
projektu

Požadovan
á částka

Do limitu 
"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
cca*

Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Doporučení 
výboru** 
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Kč Kč v € Kč Kč
210 1124965/2011 IUVENTA, občanské sdružení umělecky 

nadaných dětí a mládeže, Uruguayská 
437/4, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, 
IČ:69342695

"Hudební procházky" VII. ročník - 
cyklus koncertů v Trojském 
zámku, Botanické zahradě a ZOO

880 000 600 000 limit dosud 
nečerpán

V 280 000 280 000

216 1180051/2011 LETITIA - společnost pro rekonstrukci a 
obnovu Branického divadla, Branická 
411, 147 00 Praha 4 - Braník, 
IČ:45701831

BRANICKÉ DIVADLO NEJEN 
REGIONÁLNÍ

16 312 000 8 439 200 184 tis. I 1 400 000 1 400 000

218 1179884/2011 Nari Models, spol. s r. o., Velká Bučina 
56, 273 24 Velvary, okres Kladno, 
IČ:26426188

Talent dětí dětských domovů a 
Miss dívek dětských domovů Pha 
a Stř. kraje

60 000 30 000 limit dosud 
nečerpán

IV 15 000 15 000

Tento projekt je realizován již pět let, kdy žadatel realizuje Miss dětských domovů Prahy a Středočeského kraje. Jde o propojení dětí dětských domovů s realitou, ale i začlenění 
těchto dětí do normálního života jejich vtažením do rovnocenných soutěží, jaké mají děti z ucelených rodin. Vítězné dívky následně reprezentují své kraje v celostátní soutěži. 
Děvčata si připravují jak promenády, oděvy, tak volnou disciplínu. Dosavadní podpora tohoto projektu: částka přidělená v roce 2010 - 50 tis. Kč,  částka přidělená v roce 2011 - 30 
tis. Kč. Žadatel získal v minulých letech ještě podporu svého charitativního projektu Červená stužka a My. 

Projekt, který je již sedmým rokem realizován s důrazem na propagaci trojské lokality a zvýšení návštěvnosti v ní, se opět uskuteční v průběhu května – září 2012. Obsahuje cca 20 
koncertů v ZOO, v Botanické zahradě a v Trojském zámku, které navazují na tradici kdysi promenádních koncertů – s kvalitní dramaturgií a mladými i renomovanými umělci. Projekt 
vznikl na základě spolupráce vedení trojské Botanické zahrady a Trojského zámku s představiteli hudebního sdružení IUVENTA a pomáhá ke zviditelnění a posílení návštěvnosti 
trojské lokality. Oproti prvním ročníkům byl úspěšný projekt rozšířen o koncerty v pražské ZOO, směrované především k dětem, pro které je určeno i povídání o hudbě a o 
účinkujících hudebních nástrojích. Několikaletá podpora města formou partnerství HMP byla v r. 2009 a 2010 ve výši 200 tis. Kč, v r. 2011 ve výši 300 tis. Kč.

Společnost LETITIA provozuje Branické divadlo již 19 let s cílem obohatit programovou nabídku v okrajové  části Prahy 4 nejen pro její občany, ale i pro všechny ostatní Pražany. 
Již několik let zároveň naplňuje program zpřístupnění divadla sociálně slabším, tj. dětem, studentům, důchodcům a handicapovaným občanům. Přestože je divadlo stagionou, vytváří 
podmínky pro vznik nových představení zejména tím, že poskytuje bezúplatně prostor pro jejich nastudování. Tato představení se pak stávají součástí branického repertoáru. Vedle 
divadelních inscenací převážně komediálního žánru tvoří program koncerty vážné i populární hudby, taneční a zábavné večery, pravidelně zde hostuje Radošinské naivné divadlo z 
Bratislavy a nově také DJKT Plzeň. Od listopadu do března jsou zde každou neděli odpolední pohádky pro děti. Branické divadlo je každoročně finančně podporováno městem: 2009 
– 1 000 tis. Kč - partnerství, 2010 – 1 100 tis.Kč (z toho 600 000 Kč grant + 500 000 Kč partnerství), 2011 – 1 500 tis. Kč - partnerství. 

Vysvětlivky: * Celostátní registr podpor "de minimis" (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
                     ** Výbor pro kulturu, pam. péči, výstavnictví, cest. ruch a zahr. vztahy MHMP
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Kč Kč v € Kč Kč
222 1224863/2011 Richard Langer cena Ď - dík mecenášům a 

dobrodincům
800 000 670 000 limit dosud 

nečerpán
I 280 000 280 000

223 1228792/2011 RIFF RAFF s. r. o., Čs. armády 346/4, 
160 00 Praha 6 - Bubeneč, IČ:47125675

Kašpárkohraní, dětský festival/ 
hudba/*divadlo/hry

2 565 000 1 000 000 limit dosud 
nečerpán

VI 700 000 700 000

228 52625/2012 "o.s. České hudební kritiky", Moysessova 
1094/5, 142 00 Praha 4, IČ:22765701

Ceny Apollo 2011 150 000 50 000 limit dosud 
nečerpán

I 50 000 50 000

109 999 050 32 473 600 11 155 000 11 445 000

Ceny Apollo jsou ceny české hudební kritiky, jejich organizace má pomoci zvýšit povědomí o kvalitní české populární hudbě. Do projektu je zainteresováno na 70 aktivních 
hudebních kritiků a dramaturgů, kteří ve dvoukolovém hlasování vybírají jednoho vítěze za uplynulý rok (podmínkou je vydané album umělce v období prosinec předcházejícího 
roku až listopad uplynulého roku). Hlasuje se jen v jedné kategorii "Album roku". Vítěz je jeden, ale už samotná nominace je pro interprety poctou. Vítěz obdrží odměnu v minimální 
výši 60 000,- Kč. Je požádáno  o partnerství k výročnímu setkání hudebních profesionálů, mediálních odborníků a zástupců odborné kulturní veřejnosti, které se konalo 19.1.2012 k 
předání ceny za rok 2011. O partnerství žádá nový žadatel.

Jedinečný projekt svého druhu v ČR, jeho již 12. ročník, který prezentuje současné české mecenášství a sponzoring v oblasti kultury a charity a udílení cen a jímž se děkuje za 
mecenášství a sponzoring v oblasti kultury a charity, propagaci hodnotných kulturních a důležitých charitativních projektů. O udělovaných cenách rozhoduje „Kolegium“ složené z 
nejméně pěti významných osobností společenského života. Projekt je realizován v termínu: od ledna do června 2012. Do 15.2.2012 se přihlašují nominace, posuzují je krajská 
Kolegia, v nichž zasedá 3 až 5 osobností, např. biskup František Radkovský, skladatel Zdeněk Barták, Jaroslav Svěcený, Jaroslav Vízner a další, dále celostátní Kolegium, jehož 
členy jsou ředitel ND, ředitel ZOO Praha, ředitel Národního registru dárců kostní dřeně, prezidentka Hnutí Stonožka, ředitelka Gymnázia Thomase Manna a ředitel Bohemia Jazz 
Festu, závěrečná ceremonie se bude konat v historické budově Národního divadla dne 21.6.2012. V r. 2010 a 2011 obdržel žadatel podporu HMP formou partnerství v oblasti kultury 
a volného času ve výši 300 tis. Kč.

Cílem je nabídnout důstojnou alternativu akcím, které jsou pouze drahou zábavou a nijak nerozvíjejí dětskou kreativitu. Prostředí obory Kempu, koupaliště a sportovního areálu SK 
Aritma, které sousedí s přírodní rezervací Divoká Šárka nabízí možnost vytvořit pro děti i jejich rodiče bohatý kulturně informační program s ekologickým přesahem. Projekt si klade 
za cíl nabídnout dětem a rodičům nejen přehlídku hudebních a divadelních souborů, ale i možnost prožít společně odpoledne v jednom z nejkrásnějších míst hlavního města Prahy. 
Žadatel sleduje i několik dalších cílů např.: ochrana přírody a ekologie zvýšení podvědomí o památkách a integraci tělesně postižených umělců do společnosti. Výstupem projektu by 
mělo být setkání rodin z Prahy a okolí. Podpora OKP (OZV) MHMP. Žádost o grant č. B1g-585 s jiným termínem konání, ale stejným názvem. Dosavadní podpora projektu: v roce 
2009 částkou 1 000 tis. Kč, v roce 2010 částkou 1 000 tis. Kč a v roce 2011 částkou 800 tis. Kč.

Vysvětlivky: * Celostátní registr podpor "de minimis" (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
                     ** Výbor pro kulturu, pam. péči, výstavnictví, cest. ruch a zahr. vztahy MHMP
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