
1

Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 6/36 ze dne 28. 4. 2011

Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času - výše částek nad 2.000.000,- Kč
 - projekty neovlivňující soutěž mezi členskými státy EU

Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Rada HMP ZHMP

Kč Kč Kč Kč
4 599872/2010 Nadační fond Festival spisovatelů Praha, 

Revoluční 28, 110 00 Praha 1, IČ:66004977
Festival spisovatelů Praha 2011 - 
realizace

11 704 000 4 335 000 3 500 000 3 500 000

12 748142/2010 Pražské jaro, o. p. s., Hellichova 18, 118 00 
Praha 1, IČ:25773194

Pražské jaro 2011 81 200 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000

66. ročník festivalu, který je neodmyslitelně spjat s kvalitní prezentací Prahy. Koná se 12.5.-4.6.2011. Je reprezentativní přehlídkou nejlepších domácích i světových umělců, 
orchestrů a komorních ansámblů, ale v různých tradičních i netradičních koncertních sálech Prahy také platformou světové hudební kultury v nejširším stylovém i žánrovém 
rozpětí až po nejaktuálnější trendy s přesahem do oblasti jazzu a etnické hudby. Jeho letošní ročník se koná bude ve znamení oslav 200. výročí založení Pražské konzervatoře, což 
se odrazí v obou zahajovacích koncertech a vůbec poprvé v historii festivalu bude svěřeno účinkování na nich Orchestru Pražské konzervatoře pod vedením světoznámého 
dirigenta Jiřího Bělohlávka. Další dominantou festivalu budou oslavy jubilea Gustava Mahlera, tradiční příležitost mladým umělcům pro jejich umělecký růst a zpřístupnění jejich 
výkonů veřejnosti zprostředkuje Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro. Hlavní město Praha tuto reprezentativní pražskou přehlídku světové hudební kultury a jejích 
nejnovějších trendů dlouhodobě podporuje jako mimořádně významný projekt, v posledních třech letech částkou 9 mil. Kč. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

21. ročník významného mezinárodního festivalu v letošním roce na téma "Někdo to rád horké", s termínem konání 16.-20.4.2011 na Nové scéně Národního divadla. Festival 
zahájil třetí desetiletí svého trvání, kdy je realizován s podporou hl. m. Prahy a kdy naopak propaguje dobré jméno Prahy v zahraničí. Má internetový přenos, představuje více než 
desítku světoznámých spisovatelů. Jeho dramaturgie je založena na moderovaných veřejných diskusích, autorských čteních a osobních setkáních návštěvníků a spisovatelů. Akce 
jsou simultánně tlumočeny do češtiny, angličtiny a dalších jazyků. Celé dění je archivováno a zůstane přístupné široké veřejnosti. Festivalu se dostává značné pozornosti nejen v 
médiích tuzemských, jeho exklusivním mediálním partnerem je britský deník The Guardian a o festivalu referuje většina velkých tiskových agentur a zahraničních televizí. Již po 
několik let hl. m. Praha na podzim každého roku poskytuje finanční příspěvek na přípravu tohoto festivalu a v roce následujícím příspěvek na jeho realizaci. Celková požadovaná 
částka je 4 935 tis. Kč, z této částky již byla poskytnuta na přípravu tohoto festivalu z rozpočtu na rok 2010 částka 600 tis. Kč. 

Nyní požadovaná a navrhovaná finanční částka je určena na realizaci tohoto festivalu. V letech 2008 - 2010 byl hl. m. Prahou podpořen vždy celkovou částkou ve výši 4 mil. Kč. 
Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
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Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Rada HMP ZHMP

Kč Kč Kč Kč
35 794165/2010 Akademie klasické hudby, o.p.s., Petrská 

29/1168, 110 00 Praha 1, IČ:26725347
"Festival Dvořákova Praha" 60 000 000 8 000 000 6 000 000 6 000 000

CELKEM 152 904 000 21 835 000 19 000 000 19 000 000

Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času - výše částky nad 2.000.000,- Kč
 - projekt s podporou v režimu "de minimis"

Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Rada HMP ZHMP

Kč Kč Kč Kč
1 556006/2010 Divadlo Bez zábradlí s. r. o., Spojovací 293, 

281 66 Jevany, IČ:25102699
1. uvedení hry: Radek Balaš: 
MARILYN MONROE - premiéra, 
Divadlo Bez zábradlí 2011

2 480 560 2 000 000 1 500 000 1 500 000

CELKEM 2 480 560 2 000 000 1 500 000 1 500 000

Divadlo Bez zábradlí připravuje v české premiéře první uvedení komorního muzikálu Radka Balaše. Komorní muzikál má podobu hudebně dramatické koláže. V útržkovitých a 
zkratkovitých výjevech ukazuje různé životní situace Normy Jean Mortensenové, tak jak se zpětně odehrávají v hlavě titulní postavy. V rámci tohoto projektu jde o kompletní 
nastudování muzikálu zahrnující náklady za režii, návrh a vytvoření scény, návrh a vytvoření kostýmů, hudbu, vokální nastudování, choreografii a také související provozní 
náklady jako náklady na PR, ozvučení a osvětlení při zkouškách, účetní zpracování dokladů, propagační náklady, náklady za reklamu a v neposlední řadě mzdy zaměstnanců 
včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění za období příprav na muzikál - až do 1. uvedení inscenace na scéně DBZ /bez výnosů/. Přijetí partnerství hl. m. Prahy může 
výrazně ovlivnit kvalitu nastudování inscenace z hlediska výběru celého realizačního týmu včetně propagace. Finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".

Letos počtvrté se bude otvírat další ročník mezinárodního festivalu Dvořákova Praha, který pořádá obecně prospěšná společnost Akademie klasické hudby, o.p.s., v čele s 
ředitelem Vladimírem Darjaninem, jehož cílem je v průběhu 22 koncertů od  8. do 24.9.2011 v sále Rudolfina pokračovat v posilování renomé festivalu tak, aby i do budoucna 
snesl srovnání s největšími hudebními festivaly v Evropě. Dramaturgie festivalu pro rok 2011 je již rámcově uvedena. Uvádí, že je zajištěna účast Fillarmonica delle Scala, 
Gewandhausorchester Leptiz nebo Rotterdam Philharmonic Orchestra, dirigenti Daniel Harding a Richardo Chailly, ze sólistů tenorista Joseph Calleja, violoncellista Truls Mork. 
Rezidenčním orchestrem zůstává Česká filharmonie. "Festival zaplňuje jedno z posledních prázdných míst na mapě současného kulturního světa," říká o svém festivalu ředitel a 
iniciátor Dvořákovy Prahy. V  r. 2008 byla festivalu poskytnuta finanční podpora města ve výši 4 mil. Kč, v r. 2009 a 2010 vždy ve výši 5 mil. Kč. Projekt nemá vliv na obchod v 
rámci EU.




