
PARTNERSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A VOLNÉHO ČASU - 2011

* Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP 1

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

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
187 182358/2011 "Studentská organizace StudentZone", 

Viniční 203b, 615 00 Brno, IČ:26640686
Pražský Majáles 2011 3 125 000 795 000 700 000 700 000

190 184909/2011 PIAF, a. s., Karlovo náměstí 285/19, 120 
00 Praha 2 - Nové Město, IČ:29024978

Prague International Advertising 
Festival - PIAF

5 500 000 1 700 000 800 000 800 000

192 190248/2011 Milada Peřinová Hudba vánoční Prahy, Hudební festival - 
2. ročník

3 110 000 2 100 000 1 500 000 1 500 000

Pražský Majáles (6.5.2011 - hlavní den oslav, 18.4.-5.5.2011 širší program) již sedm let cíleně podporuje a prezentuje zdarma nekomerční tvůrčí činnosti mladých aktivních lidí 
(širší program oslav) a důstojně slaví tradiční studentský svátek společně s širokou veřejností (průvod, volba krále, známe hudební kapely). Formou vhodných akcí podporuje a 
propaguje studentský stav, mladou inteligenci, jednotlivé pražské školy (VŠ, VOŠ, SŠ) a neziskové studentské organizace. Akce Pražský Majáles patří mezi mladými lidmi mezi 
nejvýznamnější kulturní projekty města a závěrečný hudební a kulturní festival patří mezi největší v hl. m. Praze. Pražský Majáles navazuje a udržuje majálesové tradice v hl. m. 
Praze a skládá se z 23 dílčích akcí (22 je v rámci širšího programu a jsou zcela zdarma pro širokou veřejnost). Částka přidělená za rok trvání 2008 - 400 000 Kč. Částka přidělená v 
roce 2009 - 500 000 Kč. Částka přidělená v roce 2010 - 400 000 Kč. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

2. ročník festivalu, jehož cílem je představit zajímavé počiny v oblasti marketingu a reklamy. Organizátor se na základě ohlasů především zahraničních  expertů rozhodl  v této akci 
pokračovat. Soutěžní část festivalu zavádí inovativní způsob hodnocení, který PIAF odliší od podobných akcí v zahraničí. Porotu tvoří 20 expertů z mezinárodních reklamních 
agentur a významných korporací z 15 zemí světa. Konferenční část festivalu je rozdělena do dvou dnů - do workshopů a konference. Ty doplňuje veřejná bezplatná projekce 
světové soutěže mladých režisérů a mezinárodního festivalu reklamy. Společný program vrcholí slavnostním předáním cen a závěrečnou party na střeše Veletržního paláce. Praha 
se bude špičkovým světovým tvůrcům prezentovat nejen jako atraktivní turistická destinace, ale i jako kreativní prostředí se špičkovým profesionálním zázemím.Termín konání: 
květen 2011. V roce 2010 byla poskytnuta v oblasti CR částka 650 000 Kč. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 840 ze dne 14. 6. 2011

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



PARTNERSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A VOLNÉHO ČASU - 2011

* Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP 2

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

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč

195 203087/2011 Tolerdance, Bečvářova 136/10, 100 00 
Praha 10, IČ:27028682

ZÓNA IDEAL, 4. ročník festivalu 
STREET FOR ART

1 189 900 271 450 150 000 150 000

197 215542/2011 IUVENTA, občanské sdružení umělecky 
nadaných dětí a mládeže, Uruquayská 4, 
120 00 Praha 2, IČ:69342695

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

874 000 774 000 200 000 200 000

202 227599/2011 Božena Wichterlová Rejchovy komorní slavnosti 919 000 789 000 200 000 200 000

Festival Hudba Vánoční Prahy 2011 je volným pokračováním Pražského festivalu profesionálních orchestrů, který se uskutečnil v roce 2008. Dramaturgie festivalu vychází z 
kulturních tradic provozování hudby v duchovním klimatu pražských Vánoc, kdy sváteční atmosféra tohoto svátku už od dávných dob vybízí k oslavám prostřednictvím hudby se 
slavnostním obsahem. Festival si klade za cíl prezentovat v Praze přední profesionální české a moravské orchestry a dát příležitost mladým talentovaným umělcům v konfrontaci s 
renomovanými interprety. Koncerty se v závěru roku uskuteční ve Španělském sále, ve Smetanově Obecního domu, v Dvořákově a Sukově síni Rudolfina, v Zrcadlové síni 
Klementina. Vystoupí na nich Virtuosi Pragenses s houslistou Jaroslavem Svěceným, Filharmonie Hradec Králové, Smetanovo trio, Pražské komorní trio, Vihanovo kvarteto, 
Pražská komorní filharmonie, Aleš Bárta a další. Hl. m. Praha podpořilo této žadatelce v roce 2008 Pražský festival profesionálních umělců částkou 600 000 Kč a v roce 2009 
projekt Doteky hudby velikonoční Prahy částkou 1 000 000 Kč. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Festival  STREET FOR ART je největším festivalem umění ve veřejném prostoru v České republice. Za tři roky existence se ho účastnili přední čeští i zahraniční umělci a získal si 
pozornost médií i odborné veřejnosti. Čtvrtý ročník zdůrazňuje tématické rozkročení mezi architekturu, současné výtvarné umění a sociologii. Pod názvem ZÓNA IDEAL si letošní 
ročník klade za cíl zhmotnit současné vize ideálního využití městského veřejného prostoru. V rámci festivalu vznikne v Centrálním parku Jižního Města Zóna (19.-28.5.2011), 
která představí nejzajímavější mezinárodní projekty kultivace městského prostoru veřejnosti. Žadatel obdržel v roce 2008 částku 50 000 Kč (partnerství), v roce 2009 částku 100 
000 Kč (grant) a v roce 2010 částku 200 000 Kč (grant) na podporu jednotlivých ročníků. V letošním roce mu byly přiděly granty ve výši 200 000 Kč na STREET FOR ART - 
PARK UTOPIA a 30 000 Kč na SOUČASNÉ UMĚNÍ V AREÁLU PL. BOHNICE. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  

S důrazem na propagaci trojské lokality a zvýšení návštěvnosti v ní se opět uskuteční v průběhu května – září 2011 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 prvnímu ročníku 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. Projekt má 
několikaletou podporu při partnerství, v letech 2008 a 2009 byla poskytnuta vždy částka 200 000 Kč a v roce 2010 částka 300 000 Kč. Žadatel byl úspěšný také v grantovém 
systému s projektem Devětkrát s devítkou - Prosecké jaro, Prosecký podzim, na který obdržel v roce 2009 částku 60 000 Kč, v roce 2010 - částku 85 000 Kč a v roce 2011 částku 
100 000 Kč. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  



PARTNERSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A VOLNÉHO ČASU - 2011

* Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP 3

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

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč

204 229690/2011 Českomoravská myslivecká jednota - 
Obvodní myslivecký spolek PRAHA 8, 
Trojská 333/48, 182 00 Praha 8, 
IČ:67777538

Den Prahy na Mezinárodní výstavě 
Natura Viva 2011

110 000 75 000 0 0

205 230897/2011 NADACE LEONTINKA, Radlická 
714/113, 158 00 Praha 5, IČ:27378179

Benefiční aukce pro Leontinku 270 000 169 000 50 000 50 000

208 242115/2011 Pražské centrum s. r. o, Kožná 1024/12, 
110 00 Praha 1 - Staré Město, 
IČ:25787527

KLAMOKLÁNÍ 2011 1 500 000 1 200 000 300 000 300 000

Dlouhodobým cílem projektu je připomenutí děl z archivů v novodobých premiérách, zpopularizování hudby komorních dechových souborů. V dílech skladatelů, jakými byli např. 
Jakub Jan Ryba, Antonín Buchtel a Robert Führer, se odráží dějiny českého národa a uváděním jejich děl v novodobých premiérách je obohacován kulturní život Prahy na 
významných historických místech města. Jedná se o deset koncertů v období květen - listopad 2011 na různých historických místech hl. m. Prahy, např. Jindřišská věž, Trojský 
zámek, Park Přátelství, Libeňský zámek, kostel sv. Václava ve Vršovicích, kostel sv. Petra a kostel sv. Jiljí na Starém Městě a další. Projekt byl podpořen při partnerství v roce 
2008 částkou 200 000 Kč, v roce 2009 částkou 350 000 Kč a v roce 2010 částkou 300 000 Kč. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Žádost o podporu doprovodného programu při Mezinárodní výstavě myslivosti, rybářství, včelařství a zahrádkářství Natura Viva 2011. Doprovodný program bude prezentovat 
jednak pražské umělce (výkonné i autory, profesionály i neprofesionální umělce), jednak pražské vyznavače zájmových aktivit (kynologové, myslivci, rybáři, trubači atd.), kteří 
společně představí nabídku hlavního města v těchto souvislostech. Den Prahy se koná dne 20. května 2011 na Výstavišti v Lysé nad Labem. Žadatel dosud není evidován jako 
příjemce finanční podpory hl. m. Prahy v oblasti kultury a volného času. Bohužel, ani této jeho žádosti o partnerství nelze vyhovět, protože akce se koná mimo území hl. m. 
Prahy. 

Benefiční projekt Aukce pro Leontinku v roce 2011 bude již šestou výstavou děl současných českých fotografů. Aukce je jedním ze stěžejních benefičních projektů, díky němuž se 
daří naplňovat poslání nadace (-pomoc nevidomým dětem v integraci do společnosti). Před samotnou aukcí fotografií probíhá ještě předaukční výstava. Je nezbytné představit 
nabízené fotografie k aukci minimálně na týden veřejnosti. Cílem tohoto projektu je navázat na předchozí úspěšné ročníky prestižní výstavy fotografií, zakončené aukcí, díky nímž 
mohla být poskytnuta pomoc nevidomým dětem (osobní asistence, stipendium...). Projekt byl podpořen v r. 2008 částkou 100 000 Kč (partnerství), v r. 2009 částkou 100 000 Kč 
(grant) a v r. 2010 částkou 80 000 Kč (partnerství). Žadatel získává pravidelně od roku 2008 také podporu  Koncertu pro Leontinku: r. 2008 - částka 50 000 Kč (partnerství), r. 
2009 - částka 80 000 Kč (grant), r. 2010 - částka - 30 000 Kč (partnerství), r. 2011 částka 50 000 Kč (grant). Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  



PARTNERSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A VOLNÉHO ČASU - 2011

* Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP 4

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

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč

209 233209/2011 Společnost přátel PEN klubu, 
Klementinum 190,  110 00 Praha 1, 
IČ:47608765

Knihovnička PEN klubu a Člověka v 
tísni

1 200 000 400 000 300 000 300 000

212 240078/2011 "ART FOR PUBLIC, o.s.", Janovského 23, 
170 00 Praha 7, IČ:22858491

CITY SCULPTURE PARK PRAGUE - 
dlouhodobý výstavní projekt soch 
oživujících veřejný prostor v hlavním 
městě

2 834 000 1 400 000 700 000 700 000

Žádost o podporu knihovničky, kterou vydává České centrum mezinárodního PEN klubu a kterou prezentuje prostřednictvím Společnosti přátel PEN klubu - žadatele o partnerství. 
První knížka vyšla v roce 2008  společnou péčí Člověka v tísni. Jak vyplývá ze žádosti, knihovnička dnes má bibliografii čítající již 4 tituly a připravuje vydání knihy syrského 
nekonformního básníka Husama Melhema, výbor z poezie opozičních běloruských básníků a sbírku čínské disidentky, signatářky Charty 08 paní Gao. Jako místa postupné 
celoroční prezentace této knihovničky jsou uvedeny: PEN klub, veletrh Svět knihy, festival One World, Městská knihovna  Praha v síti obvodních knihoven, Libri prohibiti, festival 
Literární jaro, festival Nad řekou... Společnost přátel PEN klubu dosud nebyla příjemcem finanční podpory hl. m. Prahy. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Česká republika se může pochlubit fenoménem, který nemá ve světě obdoby. Je jím scénický a historický šerm na velmi vysoké úrovni. Tradice sahá do poloviny XX. století, kdy 
se z ukázek sportovního šermu pro veřejnost stala forma umění, ve kterém dnes vynikají české umělecké soubory. V roce 2007 žadatel uspořádal obdobnou akci, jejímž cílem bylo 
přiblížit scénický, historický a sportovní šerm pražskému publiku. Jeho snahou bylo poskytnout co nejpestřejší přehlídku všech možných stylů od profesionálů, kteří nejsou v ČR a 
v Praze příliš k vidění. Vznikla tak akce KLAMOKLÁNÍ, která má již několikatisícové publikum. Její pátý ročník má termín 3. - 5. 6. 2011 a koná se v Parku Klamovka na Praze 
5. Hl. m. Praha podporuje tento projekt při partnerství, kdy v roce 2009 poskytlo 300 000 Kč a v roce 2010 rovněž 300 000 Kč. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  

City Sculpture Park je dlouhodobý výstavní projekt soch ve veřejném prostoru hl. m. Prahy. Občanské sdružení Art For Public zorganizuje poprvé v roce 2011 výstavu zhruba 
deseti soch českých i zahraničních autorů – sochařů, které budou rozesety po různých venkovních lokacích centra Prahy. Po skončení výstavy bude jedna ze soch na svém místě 
ponechána. V průběhu dalších let, kdy se bude projekt opakovat, tak vznikne množství umělecky hodnotných a esteticky výrazných soch, které se stanou součástí pražského života. 
Projekt by měl oživit a zkrášlit městský kolorit, přinést obyvatelům Prahy netradiční umělecký zážitek a vytvořit pro ně jakési oázy v městském shonu. Art for Public má 
vytipované lokace na území hl. m. Prahy a jedná o možnosti realizace. Žadatel s touto subjektivitou zatím neobdržel žádné finanční prostředky. Projekt nemá vliv na obchod v 
rámci EU.
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* Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP 5

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

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
213 240080/2011 Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od 

Zborova, Česká obec sokolská - Tyršův 
dům, Újezd 450, 118 01 Praha 1 - Malá 
Strana, IČ:22830570

Obnova pomníku z roku 1937 
"Hrdinům od Zborova"

4 000 000 80 000 80 000 80 000

214 242243/2011 Galerie Pokorná s. r. o., Šafaříkova 456/3, 
120 00 Praha 2, IČ:27201937

Pražský festival PF 11 - mezinárodní 
setkání umělců pracujících se sklem

855 000 440 000 200 000 200 000

216 250214/2011 Tomáš Čechal Prosecká zastaveníčka, II. ročník 474 000 384 000 180 000 180 000

Pomník Hrdinům od Zborova byl odhalen 29.6.1937, zničen byl 27.7.1940. Rekonstrukce proběhla na katedře kybernetiky ČVUT v Praze. Pro obnovu je vydáno 38 povolení od 
dotčených organizací pro stavební povolení. Cílem je oživení nezapomenutelné slávy obětavých padlých hrdinů a navrácení pomníku na Roztylské náměstí. Žadatel obdržel v roce 
2010 při partnerství na tuto akci částku 40 000 Kč. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  

Festival by měl být pravidelnou každoroční prezentací a zatím jedinou oborovou sklářskou mezinárodní prezentací, která se v České republice pravidelně pořádá v takovém 
rozsahu. Vznikl, aby se kulturní veřejnost mohla důvěrněji seznámit s tímto v zahraničí velmi ceněným oborem a aby umělci dostali příležitost prezentovat volnou tvorbu, instalace 
a happeningy, což není možné v komerčních galeriích. Díky instalaci na více místech v centru Prahy mohou návštěvníci aktivně procházet městem mezi jednotlivými expozicemi. 
Festival se stal vítanou akcí doma i v zahraničí. Termín konání projektu je 25.5.-25.6.2011. Žadatel obdržel v roce 2009 částku 400 000 Kč na pořádání tehdejšího ročníku tohoto 
festivalu. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Využití krásného revitalizovaného parku, Parku přátelství na Praze 9, k hudebním produkcím všech žánrů, k realizacím tzv. Proseckých zastaveníček 2011. V podrobně 
dramaturgicky popsaném projektu ve více jak 20ti koncertech od května do října 2011 vystoupí mezi předními komorními soubory také mladí umělci, kterým bude dána příležitost 
prezentovat své umění. Impuls a podpora MČ Praha 9, podpora hl. m. Prahy v roce 2010 byla na tento projekt při partnerství ve výši 150 000 Kč. V letošním roce žadatel obdržel 
grant ve výši 80 000 Kč na jiný projekt  - RENCONTRENS - IV. ročník. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 
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* Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP 6

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

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
218 252708/2011 Divadlo Bez zábradlí s. r. o., Spojovací 

293, 281 66 Jevany, IČ:25102699
"Benefice pro postižené děti - Divadlo 
Bez zábradlí 2011"

100 000 50 000 50 000 50 000

219 252709/2011 Divadlo Bez zábradlí s. r. o., Spojovací 
293, 281 66 Jevany, IČ:25102699

Česká mše vánoční v Divadle Bez 
zábradlí 2011, pro školy i veřejnost

900 000 400 000 150 000 150 000

220 252711/2011 Divadlo Bez zábradlí s. r. o., Spojovací 
293, 281 66 Jevany, IČ:25102699

"Letní hraní v Divadle Bez zábradlí 
2011"

1 575 000 500 000 400 000 400 000

Již šestnáctiletou tradici mají divadelní představení pro handicapované děti i jejich zdravé kamarády z Prahy a Středočeského kraje, které vždy na Den dětí a v předvánočním čase 
uvádí Divadlo Bez zábradlí. Na oplátku děti pro DBZ připravují výstavku svých prací s vánoční tematikou a přirozeně tak naplňují cíle projektu „Slunce svítí pro všechny děti 
stejně“. Společná setkání handicapovaných i zdravých dětí představují pro malé diváky vždy kulturní událost, na kterou se upřímně těší, neboť přes zdravotní problémy dokáží 
naplno vnímat výkony herců i osobitou atmosféru divadla. Divadlo Bez zábradlí s.r.o. je pravidelným příjemcem grantů i partnerství HMP, v roce 2011 získalo grant na činnost ve 
výši 3 500 000 Kč a partnerství ve výši  1 000 000 Kč na přehlídku Slovenské divadlo v Praze a částku 1 500 000 Kč na uvedení hry MARILYN MONROE. Stejnojmenný projekt 
byl podpořen v posledních dvou letech při partnerství částkou  50 000 Kč. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Po pozitivní zkušenosti posledních dvou let připravuje DBZ i na rok 2011 uvedení 10 představení České mše vánoční v nastudování Dětské opery Praha. Tento soubor dětských a 
mladých sólistů studujících zpěv ukazuje dílo symbolizující u nás po mnoho generací Vánoce v přitažlivé a dynamické divadelní podobě. V příběhu, kde je přítomna i osoba 
skladatele, ožívají postavy zpěváků, pastýře, Panny Marie i venkovanů v dobových kostýmech, jevištní podoba je pro dětského diváka smyslově přitažlivá, navíc si děti mohou při 
představení i samy zazpívat. Celý cyklus bude opět nabízen jak pro školy, kde může vhodným způsobem doplnit výuku, tak pro veřejnost. Divadlo Bez zábradlí s.r.o. je 
pravidelným příjemcem grantů i partnerství HMP, v roce 2011 získalo grant na činnost ve výši 3 500 000 Kč a partnerství ve výši  1 000 000 Kč na přehlídku Slovenské divadlo v 
Praze a částku 1 500 000 Kč na uvedení hry MARILYN MONROE. Na stejnojmenný projekt získalo podporu v roce 2009 –  100 000 Kč  v rámci partnerství. Projekt nemá vliv na 
obchod v rámci EU.

Ve snaze vyjít vstříc zájmu diváků a obohatit letní kulturní nabídku hlavního města připravuje Divadlo Bez zábradlí již pošesté prázdninovou přehlídku vybraných titulů. V 
průběhu měsíce srpna budou vždy 3 dny v týdnu uváděny úspěšné inscenace DBZ i hostujících souborů – diváci se mohou těšit na komedie, muzikál i koncertní vystoupení 
(program bude konkretizován v průběhu května). Jde o jedinečnou příležitost vychutnat si skvělé umělecké výkony i v době prázdnin. Divadlo má s hraním v měsíci srpnu velmi 
dobrou zkušenost, nabídka se vždy setkala s příznivým diváckým ohlasem, návštěvníky těchto představení se stali diváci prakticky z celé republiky. Divadlo Bez zábradlí s.r.o. je 
pravidelným příjemcem grantů i partnerství HMP, v roce 2011 získalo grant na činnost ve výši 3 500 000 Kč a partnerství ve výši  1 000 000 Kč na přehlídku Slovenské divadlo v 
Praze a částku 1 500 000 Kč na uvedení hry MARILYN MONROE. Na stejnojmenný projekt získalo podporu  v roce 2009 – 50 000 Kč  v rámci partnerství. Projekt nemá vliv na 
obchod v rámci EU.
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* Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP 7

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

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
222 253304/2011 Martin Souček Hana Rousová a kol.: Konec 

avantgardy? Od mnichovské dohody ke 
komunistickému převratu

2 400 500 990 000 0 0

224 257741/2011 Folklorní sdružení České republiky, 
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1, 
IČ:00541206

XXVIII. Setkání lidových muzik a VII. 
Setkání dětských lidových muzik

650 000 200 000 100 000 100 000

Cílem projektu je ve spolupráci MČ Praha 8 a MČ Praha 7, Magistrátu hl. m. Prahy, o.s. KYTICE, FoS ČR, KC Vltavská, KD Letňanka Praha 9 a sponzory uspořádat v termínu 4. - 
6.11.2011 tradiční XXVIII. setkání lidových muzik a VII. setkání dětských lidových muzik v KC Vltavská. Přiblížit pestrost a srdeční vztah všech organizátorů, muzikantů a 
zpěváků k lidovému umění a především k hudbě a písni. Presentovat využití volného času formou veřejných vystoupení a výchovnými koncerty pro žáky ZŠ pro uchování tradiční 
lidové kultury. Žadatel byl dosud podporován při partnerství, v letech 2008 a 2009 obdržel vždy částku  400 000 Kč a v roce 2010 částku 150 000 Kč na Festival Pražský jarmark. 
V roce 2010 dále částku 100 000 Kč na projekt "ZPĚVÁČEK-SLÁVIK" . O podporu na tuto akci žádá poprvé, na stejnou akci získal folklorní soubor Kytice letos podporu 80 000 
Kč ve formě grantu. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  

Výstavní a publikační projekt, který připravuje tým prestižních českých historiků umění, představí uměleckou tvorbu, která v extrémně těžkých časech okupace a také těsně po ní 
nerezignovala, nepřizpůsobila se direktivním mocenským požadavkům, udržela si vlastní integritu a nepřestala si klást vysoké nároky. Umění, vzniklé za těchto okolností, svět nově 
překvapuje svou mimořádnou kvalitou. Bude konfrontováno s pseudokulturou totalitních režimů, v níž bylo nuceno přežívat v soukromí, a posléze, protože nemělo šanci stát se 
součástí veřejného provozu, bylo více či méně zapomenuto. Výstava i doprovodná monografie jsou součástí dlouhodobého projektu Arbor vitae, který systematicky mapuje logicky 
časově vymezená období české kultury. Vizuální zážitek výstavy a kniha se tak stávají základním předpokladem pro pochopení konkrétních období. Žadatel neobdržel do roku 
2010 žádnou finanční podporu od HMP. V roce 2011 mu byly přiděleny dva granty (projekt Bohuslav Reynek - výstava, monografie, doprovodné programy - částka 100 000 Kč, 
projekt Jan Švankmajer a film - výstava v Domě U Kamenného zvonu, monografie a doprovodné programy - částka 150 000 Kč). Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  
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* Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP 8

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

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
225 257746/2011 Victoria, o. s., Úvoz 5, 118 00 Praha 1, 

IČ:22900781
V ZAJETÍ VÁŠNÍ - jednodenní festival 
milostné hudby 17. a 18. století

108 000 35 000 0 0

227 257752/2011 Folklorní sdružení České republiky, 
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1, 
IČ:00541206

Mezinárodní folklorní festival "Pražský 
jarmark"

4 500 000 750 000 200 000 200 000

Cílem festivalu je představit mladé české umělce zabývající se autentickou interpretací tzv. staré hudby ve 4hodinovém programu na konci května 2011 v Sále Martinů 
Lichtenštejnského paláce na Malé Straně. Kromě sboru Victoria a jeho sbormistryně Viktorie Dědečkové a podobných vokálních ansámblů budou účinkovat hráči na cembalo, 
violu da gamba, barokní violoncello, loutnu, barokní příčnou flétnu či barokní housle, vše bude propojeno módní přehlídkou mladé módní návrhářky Jany Baborové, která 
představí sérii barokních kostýmů z netradičních materiálů s tématikou lásky. Na programu budou skladby mistrů téměř celé barokní Evropy, která spojuje téma různých podob 
lásky. Žadatel o partnerství hl. m. Prahy nežádal dosud o podporu HMP. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Tento folklorní festival patří k největším a nejnavštěvovanějším v ČR. Každoročně se ho účastní cca 30 souborů z celého světa a všech národopisných oblastí Čech a Moravy. Je 
přehlídkou lidového umění národů světa. Šestihodinové vystoupení na Ovocném trhu zhlédne přes 100 tis. Pražanů a turistů. VIII. ročníku se zúčastní více než 1000 účinkujících, 
kteří byli pečlivě vybráni. Kromě vystoupení jsou součástí Jarmarku také ukázky lidových řemesel, nabídka české gastronomie, představení pro děti atd.a také velmi oblíbený 
krojový průvod za Staroměstského náměstí. Festival má termín konání 25.-30.8.2011 a je podporován při partnerství. V letech 2008 a 2009 obdržel vždy částku  400 000 Kč a v 
roce 2010 částku 150 000 Kč. V roce 2010 byla dále žadateli poskytnuta částka 100 000 Kč na projekt "ZPĚVÁČEK-SLÁVIK". Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 
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* Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP 9

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

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
231 260148/2011 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 (první část 
- dramaturgická, scénáristická, 
organizační a technická příprava 
festivalu v roce 2011)

3 030 000 450 000 300 000 300 000

232 261378/2011 Klub pražských spisovatelů, Železná 
492/18, 110 00 Praha 1 - Staré Město, 
IČ:22860169

Básníkův máj - je lásky čas 300 000 300 000 0 0

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 (600 000 Kč), v letech 2009 a 2010 hlavní město akci podpořilo částkou 850 000 Kč, jejímu V. ročníku v roce 2011 přispělo na 
přípravu 300 000 Kč a na realizaci 550 000 Kč. Žádost je určena na dramaturgickou, scénáristickou, organizační a technickou přípravu následujícího VI. ročníku, který se 
uskuteční v roce 2012. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Projekt pořádá žadatel o partnerství ve spolupráci s litoměřickým občanským sdružením Salva Guarda. Záměrem autorů tohoto projektu je nejenom odborná máchovská reflexe, 
jež je součástí semináře, ale i prezentace díla Máchova a jeho dědiců. A to jak v podání renomovaných literátů, tak z per nejmladších máchovských dědiců - mladých začínajících 
autorů.Tato část určená pro nejširší veřejnost má termín 22.5.2011 a místo konání Petřín. Projekt završuje seminář dne 23.5.2011 v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy. Pořad 
dotváří vystoupení mladých hudebníků, v jejichž tvorbě se kromě věčného tématu lásky, též zpřítomňuje tento klasik. Součástí programu je i výstava obrázků dětí ZUŠ s tématem 
lásky a porozumění. Klub pražských spisovatelů není evidován mezi příjemci finanční podpory hl. m. Prahy. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
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* Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP 10

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

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
233 261596/2011 Dana Homolová Zmýlená platí 395 000 225 000 0 0

236 261640/2011 Vilém Frič Výtvarný projekt "Oživení Karlova 
náměstí - kinetická socha vypouštějící 
mýdlové bubliny"

239 600 169 600 100 000 100 000

239 264444/2011 Dana Kyndrová Rituály normalizace, Československo 
70 - 80. let

786 160 150 000 0 0

Projekt má za cíl oživení Karlova náměstí a jeho urbanistické zástavby v termínu červenec - říjen 2011. Do parku Karlova náměstí bude umístěna kinetická socha, která bude 
vytvářet (ekologické) mýdlové bubliny, které naruší řád stereotypu a omezí určené trajektorie pohybu a rytmus dění diktovaný dopravním řádem. Přínosem pro Prahu je oživení 
prostoru - vytržení lidí z denního stereotypu, upoutání pozornosti ke Karlovu náměstí, a to nejen obyvatel Prahy, ale i jejích návštěvníků a zahraničních turistů. Pomocí projektu se 
tak otvírá další možnost propagace a publicity hl. m. Prahy. Hlavním přínosem je interaktivní oživení parku, které přímo vybízí k reakcím a zamyšlení. Pro média se tím otvírá 
široký prostor a různorodá škála k vyjádření se k tomuto dění, ať již textového rázu, statické fotografie či videozáznamu. Tento projekt by mohl být pro Prahu něčím víc než jen 
krátkodobým mediálním přínosem. Žadatel zatím neobdržel žádné finanční prostředky. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Výstava fotografií z období 70. a 80. let, kdy se autorka systematicky věnovala zachycení atmosféry masových komunistických slavností, které se konaly na Letenské pláni (První 
máje), na Staroměstském náměstí (výročí VŘSR a Vítězného února, Mírový kongres) a na Strahovském stadionu (Spartakiády). Tyto tři základní politické „ pilíře" projektu budou 
doplněny fotografiemi z každodenního života v období normalizace, respektive tzv. menšími, nepolitickými či přesněji osobními rituály jako jsou taneční, maturita, vánoční svátky, 
zabíjačka, poslední leč, diskotéky, chmelové brigády, Matějská pouť, atd., které atmosféru tehdejší neutěšené doby nepřímo podtrhují. Autorka řadu těchto fotografií již dříve 
představila v rámci několika dílčích projektů. Nicméně, takto koncepčně, kdy se jedná víceméně o retrospektivu její tvorby 70. a 80. let, by byly fotografie vystaveny poprvé. K 
výstavě bude vydána i doprovodná publikace se 140 fotografiemi se stručnými vysvětlivkami dobových reálií a historických fakt. Úvodní text napsal spisovatel Ivan Klíma. 

Výstava získala záštitu primátora hl. města Prahy, koná se 1.7.-14.8.2011 za bezplatného využití prostor Křižové chodby a Rytířského sálu Staroměstské radnice. Žadatelka zatím 
neobdržela finanční prostředky hl. m. Prahy. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Tato původní česká hra Zory Kostkové - Procházkové  byla speciálně vytvořena pro umělecký soubor paní Dany Homolové. Nabízí aktuální pohled na vývoj naší společnosti za 
posledních 20 let a poskytuje zajímavou konfrontaci s pohledem Češky, která se vrací po dlouholetém pobytu v cizině. Vedle zkušených umělců jako je M.Steinmasslová a 
I.Vyskočil vytváří inscenace prostor pro mladé umělce jako je režisér Antonín Procházka junior a herec Miroslav Šimůnek. Bude nastudována tak, aby s ní soubor mohl vyjíždět do 
okrajových částí Prahy  a zprostředkovat divadelní zážitek seniorům (pro ně počítá i se sníženým vstupným) a všem, pro něž je obtížné večerní cestování za kulturou do centra 
Prahy. Uváděna bude např. V Horních Počernicích, Bohnicích, Kyjích, Letňanech, Chabrech. Žadatelka doposud nebyla příjemcem finanční podpory hl. m. Prahy. Projekt nemá 
vliv na obchod v rámci EU.
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* Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP 11

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

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
240 262214/2011 LA SOPHIA, 28. pluku 524/25, 101 00 

Praha 10 - Vršovice, IČ:27019101
Talent La Sophia 910 000 600 000 0 0

241 266132/2011 iShorts, o.s., Levského 3206, 143 00 Praha 
4 - Modřany, IČ:27046923

Večery iShorts 53 000 30 000 0 0

244 266135/2011 Petra Ludvíková TY.MY.JÁ.N 119 000 79 000 0 0

Projekt sestávající ze dvou dílčích částí nabídne návštěvníkům zábavu, při které se ale zároveň dozví trochu více o světě postižených a  o možnosti integrace lidí s handicapem. 
Obsahem projektu jsou filmové projekce vybraných dokumentárních filmů na téma integrace mentálně postižených, které  nabídnou nové  úvahy a podněty z domácího i 
zahraničního prostředí, diskuse s českými a zahraničními odborníky na toto téma a  koncert, o který se postará kapela The Tap Tap, rytmický orchestr Jedličkova ústavu. Vše bude 
doplňovat doprovodný program. Projekt se uskuteční v kině Světozor a  Paláci Akropolis. Tato žadatelka si podala žádost o partnerství na čtyři projekty. V minulých letech získala 
grantovou podporu: rok 2009 - 50 000 Kč na projekt Music Class, rok 2010 - 110 000 Kč na projekt Covers a 60 000 Kč na projekt Music Class. Projekt nemá vliv na obchod v 
rámci EU. 

Projekt pokračuje v tradici předchozích šesti let, kdy se pravidelné přehlídky krátkých filmů konávaly v Palace Cinemas Slovanský dům. Od loňského roku se konají v kině OKO, 
kde budou v letošním roce připraveny další 4 večery krátkých filmů. Bude to samostatná filmová akce, kterou v rámci sdružení iShotrs organizují studenti FAMU a FF UK. 
Tématem 2 prvních večerů jsou vyhlášení KODAK Young Cinematographer Awards 2011 a Májový večer s tématikou vztahů, pro další 2 večery bude vybíráno z několika 
možných témat. V letech 2005 – 2011 bylo zorganizováno 34 večerů s průměrnou návštěvností cca 100 diváků. Večery iShorts se staly pravidelnou součástí programu kina OKO.  
Žadatel obdržel na stejnojmenný projekt v roce 2008 (grant) a v roce 2010 (partnerství) - vždy 30 000 Kč. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Projekt si klade za cíl vyhledat talentované děti, poskytnout jim individuální přístup a pomoci především v oblasti vzdělávání, seberealizace, podpory a rozvíjení talentu. V 
současném systému fungování ústavní péče je bohužel často nemožné poskytnout hudebně nadaným dětem individuální podporu, a to např. z důvodu nedostatečných finančních 
zdrojů, ztížené integrace dětí, které vyrůstají v dětských domovech či v sociálně znevýhodněných rodinách, nízké motivace samotných dětí, v neposlední řadě psychické deprivace 
dětí. Prioritou projektu Talent La Sophia je rozvoj hudebního nadání a hudebního vzdělávání dětí sociálně vyloučených a dětí ohrožených sociálním vyloučením. Dalšími cíli 
projektu La Sophia je vytvoření mezinárodní součinnosti mezi talentovanými žáky z dětských domovů a ze sociálně znevýhodněného prostředí z různých zemí Schengenského 
prostoru a dále sdílení hudebních zkušeností, vzájemné obohacování a poznávání sousedních kultur. Tento projekt byl podpořen při partnerství v roce 2009 částkou 200 000 Kč a v 
roce 2010 grantem ve výši 100 000 Kč. Dále byl podpořen při partnerství hudební festival La Sophia( rok 2010 částka 250 000 Kč, rok 2011 částka 200 000 Kč). V letošním roce 
získal žadatel grant na celoroční akce pořádané La Sophia ve výši 80 000 Kč. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
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* Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP 12

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

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
246 266157/2011 MEET FACTORY, o. p. s., Ke Sklárně 

3213/15, 150 00 Praha 5, IČ:26466708
Galerie ZEĎ 540 000 340 000 0 0

249 266330/2011 Allstar Group s. r. o., Novákových 
1954/20a, 180 00 Praha 8, IČ:26492202

Let´s Dance Prague International 
Festival 2011 

2 143 000 280 000 0 0

250 266355/2011 Malostranské noviny, o.s., Sarajevská 
68/16, 120 00 Praha 2 - Královské 
Vinohrady, IČ:22820892

2. benefiční bál Malostranských novin 208 000 92 500 50 000 50 000

Galerie ZEĎ je platformou pro graffiti scénu a  umělce s ambicí vyjadřovat se monumentální malbou. Projekt poskytuje velkorysý prostor pro vtip, ironii, neotřelou poetiku, 
expresivní výtvarné gesto, které do společného městského prostoru patří. Galerie ZEĎ znamená: plochu více než 150 m2, zaměření na street art, graffiti a velkoplošnou malbu, 
nebo grafiku, přímé oslovení cílové skupiny mladých lidí se zájmem o kulturu ulice, cyklus výstav 4 umělců/kolektivů/domácích i zahraničních, exkluzivní poloha viditelná z 
několika pražských dopravních tepen, možnost galerii uvidět má přes 1 mil. cestujících měsíčně. Exterierová galerie kurátora D.Záhoranského bude výrazným projektem ve 
veřejném prostoru Prahy. Žadatel obdržel v roce 2008 granty, a to 2 mil. Kč na projekt Art House a 2,5 mil. Kč na projekt Wave 35. V roce 2009 grant 2,5 mil. Kč na projekt 
MeetFactory 2009 a 500 000 Kč při partnerství na projekt Periférie. V roce 2010 získal dvouletý grant MeetFactory 2010-11 (částky: 5 500 000 Kč, 5 164 000 Kč po snížení 
grantu). Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

6. ročník mezinárodního tanečního festivalu se uskuteční ve dnech 28. – 31.7.2011. Stěžejní nabídkou festivalu je více jak 50 tanečních seminářů a bohatý doprovodný program, 
který zahrnuje mezinárodní soutěž profesionálních tanečnic a skupin v orientálním tanci, exkluzivní taneční exhibici Gala Oriental v divadle ABC, rodinné odpoledne na Otevřené 
scéně, soutěžní přehlídku skupin v divadle ROKOKO a závěrečnou zumby párty. Nabídka festivalu je rozšířena o speciální program pro děti a o semináře určené seniorům. Cílem 
festivalu je zprostředkovat setkání s tanečními mistry nejen profesionálním tanečníkům, ale rovněž dalším zájemcům např. o orientální, africké, indické, cikánské tance, flamenco, 
zumbu, street dance. Festival byl podpořen formou partnerství: v roce 2008 - 150 000 Kč, v r. 2009 – 350 000 Kč. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

2. benefiční bál bude slavnostním setkáním čtenářů, spolupracovníků, obyvatel Malé Strany a Hradčan, členů místních spolků a umělců spolu se zástupci charitativních projektů. 
Akce má termín 31.5.2011 v Michnově paláci Tyršova domu a návštěvníky čeká bohatý hudební program (např. Originální Pražský Synkopický Orchestr). Bál poslouží také k 
představení nového charitativního projektu Malostranských a Staroměstských novin. Loňského ročníku se zúčastnilo přibližně 300 lidí. Žadatel žádá o podporu poprvé. Projekt 
nemá vliv na obchod v rámci EU. 
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* Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP 13

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

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
251 266490/2011 Radioservis, a. s., Olšanská 3/54, 130 00 

Praha 3, IČ:63999510
Mezinárodní hudební festival 
Rozhlasový podzim 2011

7 353 000 1 000 000 400 000 400 000

253 266472/2011 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o. p. s., 
Malenická 1784, 148 00 Praha 4, 
IČ:27911225

Tóny Chodovské tvrze 2011 817 500 217 500 150 000 150 000

V roce 2009 byla poskytnuta při partnerství tomuto festivalu částka 150 000 Kč a v roce 2010 rovněž při partnerství částka ve výši 600 000 Kč. Projekt nemá vliv na obchod v 
rámci EU. 

Obsahem projektu Tóny Chodovské tvrze je pořádání 8. ročníku hudebního festivalu v červenci 2011 na nádvoří historického objektu Chodovské tvrze. V letních měsících již 
očekávaná a návštěvnicky velmi navštěvovaná kulturní událost, nepřehlédnutelná součást pražského kulturního léta. Hlavním protagonistou je houslista Jaroslav Svěcený, který 
provází celý festivalový program, v němž jsou propojovány nejrůznější hudební žánry a směry a v němž se posluchači setkávají jak s klasickou, tak jazzovou, rockovou i etnickou 
hudbou. Součástí festivalového programu je i prohlídka výstav v galerijních prostorách Chodovské tvrze zdarma. Hlavní město Praha podpořilo tento festival v roce 2008 částkou 
ve výši 300 000 Kč, v roce 2009 částkou ve výši 400 000 Kč (při partnerství). Žadatel byl příjemcem grantů na několik svých dalších projektů: v roce 2009 celkovou částkou 710 
000 Kč, v roce 2010 částkou 420 000 Kč. V letošním roce obdržel grant na projekt Galerie Chodovské tvrze ve výši 100 000 Kč. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

Tento mezinárodní hudební festival již potřetí představí Pražanům i široké veřejnosti a posluchačům rozhlasu domácí i evropská rozhlasová tělesa, přední světové dirigenty a 
sólisty a také soudobou tvorbu. U zrodu festivalu v roce 2009 stál Český rozhlas jako hlavní mediální partner a jeho cílem není rozmnožit dosavadní počet českých festivalů, ale 
představit v Praze orchestrální tělesa, svázaná s evropskými rozhlasovými stanicemi, hledat vazby s hudební kulturou jiných států a souvislosti s aktuálními hudebními projevy. 
Představí 7 koncertů symfonických a 2 koncerty komorní, 2 zahraniční rozhlasové orchestry a 2 koncerty Symfonického orchestru Českého rozhlasu od 8. do 22. října 2011 nejen 
ve Dvořákově síni Rudolfina, ale i v Betlémské kapli, v sále Martinů Lichtenštejnského paláce. Festivalová dramaturgie se zaměřuje na nejvýznamnější symfonická díla od baroka 
po současnost, důležitou součástí je přehlídka soudobé tvorby Pražské premiéry, dalším důležitým bodem festivalu je koncert laureátů mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino 
Praha 2011. V roce 2009 byla poskytnuta při partnerství tomuto festivalu částka 150 000 Kč a v roce 2010 rovněž při partnerství částka ve výši 600 000 Kč. Projekt nemá vliv na 
obchod v rámci EU. 
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* Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP 14

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

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
254 266482/2011 Vít Filipenský Cestujeme s velvyslanci 455 342 432 842 100 000 100 000

255 253294/2011 "PRINCEZNA A PRINC o. s.", 
Jaromírova 56/170, 128 00 Praha 2, 
IČ:22683364

Celorepubliková soutěž Princezna a 
princ české pohádky

200 000 150 000 100 000 100 000

256 266645/2011 Občanské sdružení Ornita, Bělehradská 
2324/58, 120 00 Praha 2, IČ:26678535

Vyšehradské Veverky 1 130 000 795 000 250 000 250 000

Pořadatel není evidován mezi příjemci finanční podpory hl. m. Prahy. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Soutěž byla podpořena při partnerství hl. m. Prahy v roce 2008 částkou 100 000 Kč a v roce 2009 částkou 30 000 Kč. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

Zábavná a vzdělávací soutěž mluveného slova, fantazie a improvizace v komunikaci pro děti ve věku 6-12 let a jejich rodiče. Patronem soutěže je již čtvrtým rokem Čro2, nad 
letošním ročníkem této celorepublikové soutěže převzal záštitu radní Mgr. Lukáš Kaucký. Cílem je kultivovat mluvený projev, obrátit pozornost rodičů a dětí k české pohádkové 
tvorbě, k české literatuře i filmové tvorbě s akcentem na národní tradice. Soutěž probíhá od dubna a má v Praze základní výběrová kola, dále první kola jednotlivých kategorií a 
semifinále a finále všech kategorií (11.12.2011). Soutěžící děti si vyberou postavu, s níž projdou celou soutěží, postupně si tříbí vztah k této postavě, aby za ni dokázaly mluvit a 
myslet, pohotově a vtipně reagovat na dotazy poroty. Probouzejí tak svoji fantazii a tvořivost. Zároveň získají dovednosti a odblokují případnou trému. Děti získávají v průběhu 
soutěže diplomy a drobné dárky, ve Finále pak ocenění v podobě titulu: Princezna (Princ) české pohádky, Princezna (Princ) českého rozhlasu 2, kdy posluchači v pořadu Domino 
hlasují pro nejzdařilejší vyprávění z Plesu pohádkových postav. Je také udělen titul Princezna s nejhezčím úsměvem a Princ sympaťák. Rodiče a prarodiče v rámci této soutěže 
prožijí desítky společných hodin s dětmi v přátelské a veselé atmosféře. 

Projekt spočívá v přípravě, organizaci a realizaci naučných přednášek (geografických, demografických, politologických, ekonomických atd.) o zemích světa, které se uskuteční ve 
2. pol. letošního roku v sálech Městské knihovny v Praze. Jedná se o ojedinělé přednáškové turné o tématech v oblasti diplomacie, politologie, ekonomie, geografie či turistiky, kdy 
přednášejícími jsou významní čeští diplomaté a bývalí velvyslanci, jejichž znalosti a zkušenosti z diplomatických misí jsou mimořádné. Z popisu projektu vyplývá: participace až 
jedenácti emeritních velvyslanců, příprava digitální prezentace při přednáškách, pořádání souvisejících kulturních produkcí, nahrávání audio a video záznamů k další propagaci 
projektu a výroba brožur, letáků, webové stránky apod. Přednášky poskytnou komplexní informace o vybraných zemích, budou cca 60 minutové a dalších 30 minut bude věnováno 
dotazům a diskuzi. Zároveň budou vystaveny unikátní předměty dovezené z jednotlivých destinací a bude nabídnut také kulturní a další program tak, aby se účastníci mohli co 
nejvíce s danou destinací seznámit. Cyklus byl odzkoušen v 1. polovině tohoto roku a setkal se se zájmem veřejnosti. 
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* Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP 15

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

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč

257 266955/2011 Portus Praha, občanské sdružení, Kozácká 
16, 101 00 Praha 10, IČ:26525305

Cihlář - umístění uměleckého objektu 
postaveného z benefičních cihel AKCE 
CIHLA v pražském parku jako výzva k 
občanské sounáležitosti

635 500 209 500 0 0

258 266888/2011 občanské sdružení EPI-RODINA, 
Soběslavská 2377/1, 130 00 Praha 3 - 
Vinohrady, IČ:27012174

SME tady, aneb Koncert ke dni 
epilepsie

265 000 225 000 0 0

Výstava Vyšehradské veverky přiblíží návštěvníkům život veverky obecné, představí dosavadní výsledky jejího mapování ve spolupráci s pražskými školami a současně poukáže 
na výskyt tohoto živočicha přímo na Vyšehradě. Ve vyšehradských zahradách bude ve spolupráci s NKP Vyšehrad vyvěšeno několik hnízdních budek pro veverky a veverčí 
krmítka, které budou v péči zaměstnanců NKP Vyšehrad. Tato akce tak bude vhodným příkladem pro širokou veřejnost, jak vytvořit lepší životní podmínky pro veverku obecnou a 
zapojit se tak do aktivní ochrany přírody na území hlavního města Prahy. Žadatel obdržel v oblasti kultury a volného času při partnerství v roce 2009 částku 70 000 Kč na výstavu 
Sedmero krkavců a v roce 2010 částku 30 000 Kč na výstavu Kafka ve městě. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

Výstava opět představí široké veřejnosti dlouhodobý projekt - mapování chráněných živočichů ve spolupráci se školami. Projekt realizuje Občanské sdružení ORNITA od roku 
2005 a veverka obecná byla vybrána jako vhodný druh chráněného živočicha, který v přírodě dokáží rozeznat i nejmenší děti. Přednáškovým cyklem o veverce obecné prošlo v 
letech 2005 - 2011 více než 17000 žáků a studentů z 22 městských částí Prahy. V rámci spolupráce se školami bylo zatím do databáze vloženo více než 1000 hlášení výskytu 
veverky obecné na území Prahy. Data o výskytu veverky obecné získaná ve spolupráci se školami jsou pravidelně doplňována do NDOP (Národní databáze chráněných živočichů, 
spravované Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR). 

Dalším z cílů projektu je smysluplná kultivace pražské zeleně. Umělecký monument bude postaven z barevných pomalovaných cihel a bude působit jako výrazná dominanta 
připomínající, že přispívat na pomoc handicapovaným občanům má smysl. Žadatel zatím neobdržel žádné finanční prostředky v oblasti kultury a volného času. Projekt nemá vliv 
na obchod v rámci EU. 

Portus Praha o s. je již dvanáctým rokem pořadatelem benefiční sbírky AKCE CIHLA. Záštitu nad AKCÍ CIHLA poskytl primátor hlavního města Prahy Doc. MUDr. Bohuslav 
Svoboda, CSc. Autor Čestmír Suška navrhl sochu o kruhovém průměru 200 cm a vysokou 600 cm. Bude postavena na betonovém základě, síla stěny 23,5 cm. Je inspirována 
technickými stavbami 19. století ( jako např. Čistička odpadu v Bubenči), kdy se používalo vysoko pálených cihel. V návrhu je využita možnost cihlové klenby, která umožňuje 
vybudování otvorů v těle stavby. Jedním z otvorů při zemi bude možné vlézt dovnitř sochy jak pro kolemjdoucí, tak z důvodu čištění vnitřního prostoru stavby od listí a odpadků. 
Navrhovaná socha je inspirovaná stavbami, což odkazuje na budování chráněných bydlení a sociálně terapeutické dílny, které Portus Praha zbudovalo z výtěžků AKCE CIHLA. 
Monument bude zároveň působit jako trvalá výzva k občanské sounáležitosti a poděkování těm, kteří podporují myšlenku občanské zodpovědnosti. 
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* Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP 16

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

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč

259 267144/2011 Černá Labuť, o.s., Na Poříčí 25, 110 00 
Praha 1, IČ:27010970

ČeskoSlovenský kulturní podzim*2011 
/ společné komorní opusy mladých 
umělců, 10-té výročí ČS umělecké 
platformy

1 120 000 480 000 250 000 250 000

260 267151/2011 BUBEC, Radouňova 1/366, 155 00 Praha 
5 - Řeporyje, IČ:70824185

Umění pro děti 2011 145 000 75 000 50 000 50 000

263 267466/2011 Michal CABAN BÉČKO, Hudební filmově-divadelní 
podívaná (divadelní projekt)

2 390 000 800 000 200 000 200 000

Cílem projektu je uspořádat na podzim tohoto roku mimořádnou výstavu deseti současných umělců na půdě Gymnázia Jaroslava Heyrovského a ZŠ Kuncova. Součástí projektu by 
bylo i deset přednášek pro veřejnost s diskuzí s jednotlivými vystavujícími umělci, čímž by se vytvořily ideální podmínky pro konfrontaci mezi veřejností a umělci. Dále by 
Sochařské studio Bubec uspořádalo přímo navazující workshopy pro studenty školy, které povedou k další spolupráci zmíněných subjektů formou lektorských workshopů. Žadatel 
obdržel granty na vlastní činnost, a to v roce 2008 ve výši 200 000 Kč, v roce 2009 částku 250 000 Kč, v roce 2010 částku 150 000 a v letošním roce ve výši 100 000 Kč. Projekt 
nemá vliv na obchod v rámci EU.   

Jde o kulturní akci s edukačním podtextem, jehož cílem je upozornit veřejnost na problematiku nemoci zvané epilepsie. Koncert se pořádá každoročně u příležitosti Národního dne 
epilepsie, který je stanoven na 30.září. Akci, která se konala v uplynulých letech v Lucerna Music Baru, podpořila spousta známých osobností českého showbyznysu, jako např. 
Leoš Mareš, Helena Vondráčková, Per Muk, Monika Absolónová, Pavel Vítek, Michal David. Žadatel dosud o podporu v oblasti kultury a volného času nežádal. Projekt nemá vliv 
na obchod v rámci EU. 

Slovensko-česká komorní scéna v Café teatr Černá Labuť oslaví na podzim 10. výročí své existence. Během této doby zde vznikla řada česko-slovenských projektů. V souvislosti s 
oslavou kulatého výročí se zde uskuteční od počátku října do 28. listopadu 2011 festival, na jehož programu budou zařazeny nejúspěšnější česko-slovenské inscenace, bude 
uvedena slavnostní premiéra hry Jakuba Novoty speciálně napsané pro tuto scénu „Cesta po D1 z Prahy do Blavy a zpět...“ v česko-slovenském obsazení, v několika večerech 
vystoupí bratislavské Divadlo v podpalubí. Na programu dále bude koncertní vystoupení mladých slovenských i českých umělců, literární setkání s mladými českými a slovenskými 
tvůrci, ve spolupráci s Divadelním ústavem se uskuteční výstavy českého scénografa M. Cpína a slovenské scénografky E. Jakubisové. Činnost Café teatru Černá Labuť je od roku 
2004 pravidelně podporována hl. m. Prahou formou grantu, kdy žadatelem byla společnost ArtCity o.p.s., která obdržela na roky: 2009 – 300 000 Kč, 2010 – 100 000 Kč, 2011 – 
100 000 Kč. Předkladatel této žádosti doposud nepožádal o finanční příspěvek města. Předložený projekt nebyl součástí grantové žádosti společnost ArtCity o.p.s na letošní rok. 
Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 
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* Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP 17

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

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč

264 267591/2011 Taneční studio Light, Fráni Šrámka 18, 
150 00 Praha 5, IČ:66002958

"Partitura" - první pražský festival 
komunitního divadla

339 000 263 000 150 000 150 000

266 274079/2011 JAHODA, Vybíralova 969, 198 00 Praha 
14 - Černý Most, IČ:67363300

PERIFÉRIE 2011 369 407 215 397 0 0

267 271204/2011 ON STAGE! s. r. o., Křenova 438/7, 162 
00 Praha 6 - Veleslavín, IČ:28998685

OSIDLA SMRTI 4 399 000 700 000 0 0

PERIFÉRIE 2011 navazuje na dva předešlé úspěšné ročníky realizované v letech 2009 a 2010 ve spolupráci JAHODY a MeetFactory o. p. s. V roce 2009 byl projekt podpořen při 
partnerství částkou 500 000 Kč (prostřednictvím MeetFactory). V roce 2010 byl pro velký úspěch předešlého ročníku zachován i bez podpory HMP, ale realizoval se pouze v 
omezené míře, když byl financován z jiných zdrojů obou organizací. Cílem projektu je obohacení obvyklého volnočasového programu pražských klientů NZDM (nízkoprahové 
zařízení). Živý a neformální kontakt s díly a aktéry současného umění přispívá k přeměně postojů a hodnot problematických dětí a mládeže, ke změně jejich životní cesty. Žadatel 
JAHODA, o. s. není evidován mezi příjemci finanční podpory hl. m. Prahy v oblasti kultury a volného času. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.   

Cílem projektu je realizace divadelního interaktivního festivalu pro děti v prostoru Studia Alt@ na podzim 2011. Smyslem projektu je atraktivní uměleckou formou vést děti k 
aktivní tvorbě motivované závažnými tématy literárních předloh. Osobní zkušenost dětí z tvorby samotné (vedené profesionálními umělci) jim pomohou vytvářet si vlastní postoje 
ke společenským problémům naší doby a pochopit umění jako prostředek sebevyjádření. Festival uvede 4 představení pro děti různého věku v několika reprízách. Kromě toho se 
bude konat 10 uměleckých dílen, které děti na představení připraví. Projekt je připraven pro cca 800 -1000 dětí, pedagogů a rodičů. V oblasti kultury a volného času žadatel 
obdržel granty na činnost (v roce 2008 ve výši 50 000 Kč a v roce 2009 ve výši 70 000 Kč), v roce 2010 byl při partnerství podpořen jeho projekt Putování s Tobiášem částkou 
300 000 Kč, na rok 2011 zatím obdržel grant ve výši 100 000 Kč na projekt Komunitní divadlo pro děti a dospělé a grant ve výši 50 000 Kč na tvorbu inscenace Krabat. Projekt 
nemá vliv na obchod v rámci EU.   

Divadelní show tvůrčího týmu bratrů Cabanů a jejich stálých spolupracovníků je koncipována jako celovečerní představení, v němž se spojí jednotlivé jevištní  akce vlastní 
produkce. Jedná se o směsici bondovek, akčního a detektivního žánru, ale také o parodii ve stylu filmu Muž z Acapulca. Nové choreografie doplní nejlepší scény, které byly 
variantně  uvedeny při různých jednorázových kulturních akcích. Projekt bude realizován na Nové scéně ND, která jej zahrnula  do svého dramaturgického plánu v rámci 
koprodukce. Projekt bude připravován od června 2011, termín premiéry – prosinec 2011. Žadatel doposud nebyl příjemcem finanční podpory města. Projekt nemá vliv na obchod v 
rámci EU. 
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* Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP 18

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

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč

269 274101/2011 Petr Císařovský Slavnostní otevření Brány sv. Anežky 
České

902 500 902 500 0 0

277 270054/2011 Rudolf Mazač VIII. Int. Festival "Jazzový Most" z 
Prahy do EU 2011, 8th Int. Festival 
"Jazz Bridge" from Prague to EU 2011 
(Hlavní koncert festivalu v Praze v 
Mánesu)

393 000 141 000 100 000 100 000

Divadelní společnost ON STAGE! si vytkla za cíl vybudovat v Praze novou repertoárovou činoherní scénu, která poskytne možnost kvalitní divadelní zábavy přímo v centru 
metropole. Jednotícím prvkem má být co nejširší divácký záběr, vynikající obsazení, propracovaná režie, velké dekorace a pěkné kostýmy – jak říká žadatel, kvalitní 
středostavovské bulvární divadlo. V současné době uvádí v Divadle Broadway 3 žánrově odlišné inscenace (HMP vloni přispělo na premiéru komedie Na úrovni) a připravuje 
uvedení dalšího titulu. Divadelní thriller Iry Levina Osidla smrti se v Čechách příliš neuvádí, ale na britských či amerických scénách představuje skutečný klenot - je jedním z 
nejdéle nepřetržitě hraných činoherních titulů vůbec. Pražskou inscenaci připravuje tandem Roman Štolpa a Martin Novotný (inscenační úprava, dramaturgie a režie), v hlavních 
rolích se představí Marek Vašut, Ladislav Županič, Michaela Dolinová či Ivana Jirešová. Premiéra se uskuteční v říjnu 2011, do konce roku je plánováno 30 představení. Divadelní 
společnost ON STAGE! s. r. o. žádá o podporu poprvé. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  

Cílem je revitalizace vstupů do Františkánské zahrady, nahrazení stávajících, většinou již doslouživších bran. Právě na místě, kde se potkávají Pražané, Češi i návštěvníci z různých 
zemí Evropy a světa má dobrý smysl srozumitelně připomenout základy naší kultury. Cílem je učinit ze zahrady kulturní a vzdělávací prostor a zároveň místo k rozjímání a 
odpočinku. Ve Františkánské zahradě je už od roku 1993 umístěna autorem zhotovená brána se dvaceti čtyřmi výjevy ze života sv. Františka (první z plánovaných sedmi bran). 
Nyní bude naproti Bráně sv. Františka postavena Brána sv. Anežky České. Projektu dali zelenou zástupci památkové péče a také františkáni, na jejichž pozemku bude jedna z bran 
postavena. Vedle bran budou nainstalovány informační panely, na kterých budou jednotlivé reliéfy popsány a dány do širších souvislostí (koncept vzdělávací zahrady - pro školy, 
ale i širokou veřejnost z Čech i zahraničí). Součástí slavnostního otevření na podzim je happening spojený s návštěvou hospiců a přednáškou. 

Projekt bude součástí širších oslav výročí Anežky České. Na tento rok připadá výročí 800 let od jejího narození (1211 - 1282) a 22 let od její kanonizace. Zásluhy této světice, jež 
byla inspirována příkladem sv. Františka z Assisi a sv. Klárou a jejíž svatořečení je neodmyslitelně spjato se znovunabytou svobodou v roce 1989, jsou nesporné a stále aktuální. 
Cílem je právě tento rok připomenout její památku zřetelnou, ale neokázalou formou, v kontextu s již stávající branou sv. Františka. Žadatel zatím neobdržel žádné finanční 
prostředky. Při partnerství nelze projekt podpořit - jedná se o úpravu cizího majetku.
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* Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP 19

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

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč

278 270049/2011 4 - Volnočasová, o. p. s., Novodvorská 
1013, 142 00 Praha 4 - Lhotka, 
IČ:28389841

Digitalizace kina Sigma 4 052 400 1 877 000 0 0

281 270070/2011 FOIBOS BOHEMIA, o. p. s., Bartoškova 
1448/26, 140 00 Praha 4, IČ:27404781

Kotěrovo centrum - Trmalova vila 2011 1 590 000 990 000 600 000 600 000

282 270071/2011 FOIBOS a. s., Bartoškova 1448/26, 140 00 
Praha 4 - Nusle, IČ:63079780

České divadlo 2011 - podzimní část 
(navýšení finanční částky)

3 802 000 800 000 300 000 300 000

Jedná se o modernizaci jediného kina v Praze 4 – kina Sigma na Spořilově. Po digitalizaci bude kino schopno promítat filmy jak v 2 tak i v 3D a tím opět nabídne všem věkovým 
skupinám ve spádové oblasti možnost plnohodnotného filmového představení a bude moci nabídnout premiérové tituly ihned po jejich vydání, neboť nebude nuceno čekat na 
dostupnost fyzické kopie filmu, kterou většinou drží velká multikina. Zvukový doprovod bude zpracován dle norem a umožní reprodukci jak filmů se šesti kanálovým, tak s 
osmikanálovým zvukem. Žadatel není evidován mezi příjemci finanční podpory hl. m. Prahy v oblasti kultury a volného času. Projekt nelze při partnerství podpořit. Jedná se o 
financování vybavení kina moderní technikou. 

Festival vznikl v roce vstupu ČR do EU (2004), jeho základem je pražský Big Band „Kentomania“ hornisty Rudolfa Mazače, který orchestr a festival založil. Původní „Jazz 
Bridge“ propojoval česká a sousední zahraniční velká města. Letošní festival zahrnuje 4 koncerty v Drážďanech, Chebu, Mnichově a v Praze. Žádá se o podporu jednoho 
pražského festivalového koncertu dne 24.7.2011 v pražském Mánesu. K projektu je přiloženo kladné hodnocení a doporučení skladatele Zdeňka Šestáka. Dosavadní podpora 
projektů tohoto žadatele byla: granty na  festival Jazzový most z Prahy do EU (Jazz Bridge from Prague to EU - v roce 2008 částka 50 000 Kč, v roce 2009 částka 70 000 Kč a v 
roce 2010 částka 40 000 Kč. V roce 2010 byl poskytnut žadateli dále grant ve výši 85 000 Kč na Hambursko-pražský Jazzový projekt Hamburg-Prager Jazz Projekt. Při partnerství 
mu byla poskytnuta částka 20 000 Kč, a to v roce 2009 na projekt Historie Reduta´57. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  

Projekt Kotěrovo centrum –Trmalova vila nabízí sérii zajímavých výstav, která představuje jak kurátorské a badatelské projekty, tak současné umění a design. Výstavní plán je 
vyvážen tak, aby zacílil všechna zásadní i marginální témata současné kultury tak, aby zasáhla co nejširší možnou strukturu návštěvníků. Dále Centrum nabízí dva cykly přednášek 
a kurz pro veřejnost o dějinách umění a cyklus komorních koncertů v Trmalově vile. Zde proběhne i Pražská muzejní noc a akce Vinobraní 2011, která oživuje dávné tradice. 
Projekt obdržel v roce 2008 grant ve výši 80 000 Kč (prostřednictvím Foibos a. s.), pak bylo přijato partnerství v roce 2010, kdy již stávající žadatel FOIBOS BOHEMIA, o. p. s., 
obdržela na tento projekt částku 300 000 Kč. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.   
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* Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP 20

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

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč

283 270073/2011 Pražská galerie českého skla, o. p. s., 
Bartoškova 1448/26, 140 00 Praha 4, 
IČ:27907660

CENA STANISLAVA LIBENSKÉHO 
2011

1 340 000 500 000 300 000 300 000

285 270082/2011 Bohemian Music Agency s. r. o., Lipnická 
1448, 198 00 Praha 9 - Kyje, IČ:24807940

David Lukáš: Pověsti české, benefiční 
koncert pro nadaci Peppermint

1 752 000 1 752 000 0 0

287 270051/2011 Pražská komorní filharmonie, obecně 
prospěšná společnost, Krocínova 1050/1, 
110 00 Praha 1 - Staré Město, 
IČ:64947602

"Hudební klub pro děti Notička" 1 004 000 500 000 300 000 300 000

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 obsahuje předání cen, výstavu 
a katalog i v anglické mutaci. Zasedání poroty a vyhlášení výsledků soutěže je 15. září 2011, následuje výstava v Císařské konírně na Pražském hradě. Laureát ceny je vyslán na 
studijní pobyt do USA. Pořadatelem je Pražská galerie českého skla, o.p.s. , producentem je FOIBOS a.s. Projekt byl podpořen při partnerství v letech 2009 a 2010 vždy částkou 
200 000 Kč (tehdy byl žadatelem FOIBOS a.s.). Tentokrát žádá o partnerství jako pořadatel projektu Pražská galerie skla, o. p. s., která dosud nebyla evidována mezi příjemci 
finanční podpory hl. m. Prahy. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

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. 16. ročník přehlídky má svou oficiální scénu v Divadle pod Palmovkou. Zde a na 
dalších 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. Všechna představení jsou se simultánním překladem 
do znakové řeči. Přehlídka je každoročně finančně podporována hl. m. Prahou formou partnerství: 2008 – 600 000 Kč, 2009 – 640 000 Kč, 2010 – 600 000 Kč. Pro letošní rok byl 
poskytnut celoroční příspěvek 600 000 Kč. Žádá se o další finanční prostředky směrované na podzimní část přehlídky. Bude-li vyhověno, bude uzavřen dodatek k darovací 
smlouvě. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Skladba „Pověsti české“ skladatele Davida Lukáše vznikala od roku 2006, konečnou podobu získala v září 2010. Je věnována hlavnímu městu Praze na námět Jiráskových Starých 
pověstí českých. Je rozdělena do devíti částí, z nichž kromě úvodní „Interludium. Fanfáry pro Českou vlast“ se každá věnuje jednomu tématu z naší nejstarší historie. Interpretace 
má být svěřena renomovaným sólistům, Pražskému Filharmonickému sboru a Bohemian Symphony Orchestra Prague pod taktovkou dirigenta Carlese Olivieri-Munroa. Pořízený 
DVD záznam bude věnován hlavnímu městu pro jeho vlastní využití, výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován nadaci Peppermint pro děti z dětských domovů a 
kojeneckých ústavů. Termín projektu: září 2011. Místo konání:Smetanova síň Obecního domu. Žadatel o partnerství hl. m. Prahy není dosud příjemcem podpory HMP. Projekt 
nemá vliv na obchod v rámci EU.
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Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč

291 270378/2011 Dětská lidová muzika NOTIČKY, 
Berounská 116, 252 30 Řevnice, 
IČ:70806071

Vánoční koncert Notiček a The Tap 
Tap s patrony

560 000 220 000 100 000 100 000

292 270392/2011 "SDRUŽENÍ MLUVÍCÍ KNIHA", 
Branická 15/111, 147 00 Praha 4 - Braník, 
IČ:69060428

DIVADLO PRO NEVIDOMÉ 300 000 175 000 50 000 50 000

Projekt pořádá Pražská komorní filharmonie, která je podporována 4letým grantem HMP, jedná se však o mimořádný projekt zcela nad rámec celoroční činnosti. Loňská podpora 
tohoto klubu byla formou partnerství ve výši 150 000 Kč. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Spolupráce dětské lidové muziky Notičky spočívala v uplynulých letech na velmi úspěšných tradičních vánočních koncertech s cimbálovou muzikou Hradišťan. Předkládaný 
projekt s žánrově více odlišnou skupinou The Tap Tap, unikátní kapelou studentů z Jedličkova ústavu, završuje celoroční činnost a je velkou celoroční motivací pro činnost dětí i 
mladých lidí v souboru. Děti a mladí lidé, kteří soubor Notičky navštěvují, věnují tomuto projektu několik hodin volného času týdně. Na koncertě budou prezentovány tradiční 
české vánoční koledy v podání dětské lidové muziky Notičky v konfrontaci s osobitým podáním kapely The Tap Tap, která ve svých vystoupeních využívá zejména bicí nástroje a 
její repertoár je složen z vlastních skladeb a originálně přepracovaných písní známých umělců, jako např. Helena Vondráčková, David Koller, Dan Bárta a další. Projekt Notiček 
byl hlavním městem v roce 2008 a 2009 podpořen formou partnerství částkou 50 000 Kč. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

Dětský hudební klub Notička, který se koná nad rámec tradiční umělecké sezóny PKF, v níž orchestr pořádá dětské Koncerty pro rodiče s dětmi v Rudolfinu, vstupuje do své 5. 
sezony. 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 je další poznávání světových kultur. Z každého 
světadílu bude vybrán jeden stát a vzniknou pořady s názvem Čína – čínské umění, Česká republika – folklór, Francie – známá i neznámá, Skotsko – skotské dudy, Afrika - tanec. 
Celého projektu se zúčastňuje 30 - 40 profesionálních hudebníků. V současné době má „Notička“ 170 stálých dětských členů. Projekt pořádá Pražská komorní filharmonie, která je 
podporována 4letým grantem HMP, jedná se však o mimořádný projekt zcela nad rámec celoroční činnosti. Loňská podpora tohoto klubu byla formou partnerství ve výši 150 000 
Kč. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 



PARTNERSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A VOLNÉHO ČASU - 2011

* Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP 22

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

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč

293 274374/2011 Líšeň, Obecká 13, 328 00 Brno, 
IČ:69649197

Divadlo Líšeň v Praze 211 150 104 150 80 000 80 000

296 211431/2011 "Femancipation, o.s., Maltézské náměstí 9, 
118 00 Praha 1, IČ:26991195

Loukamosaic v Troji 2011 1 360 020 539 400 200 000 200 000

297 274354/2011 Renée Nachtigallová Kouzelný Dvořák pražským seniorům 1 114 500 914 500 100 000 100 000

Jedná se o pořízení zvukového záznamu vybraného divadelního představení, které je následně opatřeno komentářem tak, aby bylo nevidomému člověku srozumitelné. Výsledkem  
bude audionahrávka, která bude věnována  do pražského sídla knihovny a tiskárny pro nevidomé K.E Macana., kde si ji nevidomí mohou zdarma půjčit. Občanské sdružení 
Mluvící kniha v roce 2006 začalo jako první v Evropě ve spolupráci s Činoherním klubem vytvářet touto formou Divadlo pro nevidomé. Žadatel zatím neměl podporu v oblasti 
kultury a volného času, zde žádá poprvé. Měl v minulých letech granty v působnosti SOC MHMP. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Projekt na uvádění představení známého a oceňovaného brněnského souboru v pražských divadlech. V období květen – prosinec 2011 má být odehráno na Nové scéně ND, v KC 
Zahrada a  na Vyšehradě i v pražských ulicích minimálně 11 představení, které vhodně rozšíří stávající kulturní nabídku. V rámci této přehlídky uvede soubor jak představení, která 
získala četná ocenění na mezinárodních festivalech (Sávitrí, Domovní requiem), tak jednotlivé části společného projektu Líšně a romských umělců Paramisa, maňáskovou inscenaci 
Žabáci i jevištní reportáž Putin lyžuje. Divadlo Líšeň, které se setkává již řadu let se zájmem odborné i laické veřejnosti, však nemůže s ohledem na své zaměření (především 
tvorba pro děti) počítat s tím, že by zisk ze vstupného pokryl náklady na uvedení inscenací. Žádost je podpořena několika doporučeními, která vyzdvihují úroveň práce souboru, 
společenskou prospěšnost, dramaturgickou vynalézavost, ekonomickou skromnost i přínos projektu pro pražské publikum. Na obdobný projekt divadlo získalo podporu v roce 
2009 ve výši 50 000 Kč při partnerství. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Projekt „Loukamosaic v Tróji 2011" představuje cyklus uměleckých workshopů pro děti z pražských MŠ, ZŠ a SŠ, pro rodiny s dětmi, pro nevidomé, pro děti z dětských domovů a 
pro tuzemské i zahraniční návštěvníky Tróji, který vzniká ve spolupráci s Botanickou zahradou v Tróji a Galerií hl. m. Prahy a který se odehrává od března 2011 do října 2011 v 
prostorách Trojského zámku a v Botanické zahradě. Účastníci uměleckých workshopů tvoří vlastní mozaikové imaginace květů, které se na společných výstavách propojují do 
velké barevné louky. Projekt byl podpořen v roce 2010 při partnerství částkou 250 000 Kč. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 
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* Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP 23

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

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč

298 274345/2011 Asociace pomáhající lidem s autismem - 
APLA PRAHA, Střední Čechy, o. s., 
Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - 
Řepy, IČ:26623064

Rain man není sám - kulturní aktivity v 
Praze na podporu osvěty autismu

299 500 150 000 80 000 80 000

302 268746/2011 ČESKÁ KLUSÁCKÁ ASOCIACE, 
Radotínská ul. 69, 159 00 Praha 5 - Velká 
Chuchle, IČ:00537004

"NAMALUJ SI SVÉHO KONĚ" 1 865 000 1 290 000 300 000 300 000

305 268808/2011 Hospicové občanské sdružení Cesta domů, 
Bubenská 421/3, 170 00 Praha 7, 
IČ:26528843

"Zpívání o lásce, životě a smrti" koncert 
v rámci světové kulturní akce Den 
hospiců

181 000 111 000 80 000 80 000

KRESLÍŘSKÁ A VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI A ŠKOLNÍ MLÁDEŽ - rozfázovaný kulturní projekt (dětský den, navazující soutěž, vyhodnocení soutěže, výstava) 
zaměřený na děti a školní mládež s pozorností věnovanou i dětem handicapovaným, připravený s cílem vyplnění volného času dětí, jejich rodičů a pedagogů. Jde o představení 
koně jako živého tvora a nedílné součásti kulturní historie i současnosti člověka. Všechny děti, jejichž kresby budou vystaveny, obdrží upomínkové předměty a čestné ceny. Celé 
odpoledne bude opět zaplněno kulturním a naučně-sportovním programem včetně soutěží, jízdy na koních a v sulce. Pořadatel projekt koná na Dostihovém závodišti Praha 5 - 
Velká Chuchle, termín zahájení projektu 1.6.2011 (dětský den), ukončení projektu 15.10.2011 (zpřístupnění výstavy veřejnosti). Žadatel měl při partnerství podporu v roce 2009, a 
to částkou 800 000 Kč k výstavnímu projektu. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  

Projekt „Rain Man není sám" je zaměřen na realizaci kulturních aktivit s přímým zapojením široké veřejnosti do uměleckých a zábavných činností. Tyto aktivity mají poskytnout 
obyvatelům hl. m. Prahy možnost tvůrčí realizace a současně podpoří osvětu autismu, přičemž žadatel chce uměleckými prostředky informovat o důležitém celospolečenském 
problému, kterým autismus je. Hlavními aktivitami projektu jsou: textařská soutěž Ztracená písnička, která se skládá ze soutěže mladých recitátorů a textařů písní - vítězný text 
zhudební Marek Ztracený, dále pak charitativní bootcampový turnaj Nadoraz. Projekt má termín březen - říjen 2011. Žadatel dosud není evidován mezi příjemci finanční podpory 
v oblasti kultury a volného času. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.   

Originální hudební divadlo Praha (OHDP) je připraveno pokračovat v tradici započaté v r. 2007, kdy byl pražským seniorům jako dárek hlavního města Prahy nabídnut před 
vánocemi zdarma cyklus deseti představení. Poprvé to byla Pocta géniovi s Aloisem Švehlíkem v hlavní roli. Akce se setkala s velkým ohlasem a v r. 2008 pokračovala 
Ohňostrojem operních a operetních melodií, tehdy ve větším sále Aventina. Následoval Don Giovanni 1787 v Českém muzeu hudby s ještě větší kapacitou pro diváky, která byla 
zcela naplněna a lze konstatovat, že nadšeným publikem. V roce 2010 v rámci nadcházejícího mozartovského výročí byla uvedena Kouzelná flétna v komorní úpravě V. V. Maška, 
současníka W. A. Mozarta, v Branickém divadle, kdy scénické ztvárnění této úpravy bylo světovou premiérou. Letos je přichystáno představení Kouzelný Dvořák, které mělo v 
divadle OHDP premiéru pod záštitou UNESCO. V provedení renomovaných interpretů bude projekt realizován v Českém muzeu hudby. Podpora města projektu pro seniory byla v 
posledních třech letech formou partnerství vždy ve výši 500 000 Kč. Žadatelka s podporou města také pořádá festival se soutěží pro mladé mozartovské pěvce Ad honorem Mozart 
(v letech 2008-2009 poskytnuty částky 500 000 Kč, v letech 2010-2011 částky 400 000 Kč. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  
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* Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP 24

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

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč

307 270042/2011 "Divadlo Pro malý", Korunní 1237/50, 120 
00 Praha 2 - Vinohrady, IČ:22876120

POHÁDKY NA MALÉ SCÉNĚ 460 100 376 100 250 000 250 000

308 289097/2011 Slovenské združenie Limbora (SZ 
Limbora), Dittrichova 13/11, 120 00 Praha 
2, IČ:60432811

Mezinárodní festival národů, 
národnostních menšin a etnik PRAHA 
SRDCE NÁRODŮ (navýšení finanční 
částky)

3 599 000 900 000 300 000 300 000

310 268801/2011 MOVE Association s. r. o., Jeseniova 
2851/34, 130 00 Praha 3 - Žižkov, 
IČ:28480309

Prezentace pražských hudebních skupin 
v Paříži a Londýně

400 000 150 000 0 0

Při partnerství bylo na projekty žadatele poskytnuta v letech 2008 a 2009 vždy částka  80 000 Kč. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Cílem projektu je přispět ke zlepšení péče o umírající lidi a jejich blízké. Jen málo nás končí svůj život důstojně a tam, kde si přejeme být. Cesta domů pomáhá tuto situaci změnit. 
Každoročně pořádá akce v rámci oslav Světového dne hospiců, jejichž smyslem je zlepšit informovanost veřejnosti o práci v hospicích a finančně je podpořit a inspirovat diskusi k 
tématu dobrého a důstojného života až do jeho konce. Snaží se oslovovat veřejnost kvalitními koncerty různých žánrů s tím, že dramaturgie projektu se opírá i o téma poslání 
tohoto subjektu, kultivovaným způsobem pomáhat překonávat tabuizaci tématu smrti a umírání, prezentovaného v umění napříč žánry a staletími. Cesta domů začíná pražské oslavy 
koncertem tradičně v předvečer Světového dne hospiců osmého října. V letošním roce bude v tento den realizován ve Velkém sále Městské knihovny koncert skupiny Ritornello, 
která hraje živým a veselým způsobem starou hudbu s písněmi, které mají stálou aktuálnost a vtip. Pomocí každoročních koncertů a setkání je jedním z cílů pořadatelů oslovovat 
nové skupiny občanů, především mladé lidi a otevírat jim oči před problémem péče o lidi na konci života, kde se ocitnou jednou všichni.

Žadatel žádá o navýšení podpory na tento projekt a prosí o zvážení významu a rozsahu tohoto jediného společného projektu národnostních menšin žijících v ČR. Jedná se o 13. 
ročník mezinárodního festivalu národů, národnostních menšin a etnik. Praha tak má možnost prezentovat svůj vztah a úctu k tradičnímu umění národů a etnik celé Evropy. Během 
akce mohou návštěvníci bezplatně na náměstích a v ulicích Prahy shlédnout 400-600 účinkujících z více než deseti zemí světa. Soubory prezentují svoji hudbu, tanec a kroje, 
součástí festivalu jsou také výstavy, workshopy, semináře, ukázky řemesel a škola tance.  Žadatel je pravidelným příjemcem finanční podpory nejen na tuto akci. Na festival Praha 
srdce národů získal v oblasti kultury a volného času tuto podporu: v r. 2008 – 450 000 Kč, 2009 – 600 000 Kč, 2010 – 300 000 Kč, v roce 2011 - 300 000 Kč (při partnerství). 
Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

Předložený projekt má termín realizace 1.4. – 21.12.2011, a to především dvojicí herců K. Zima a J .Škvrna. Zahrnuje nastudování a uvedení dvou pohádek pro nejmenší děti – O 
hloupém Honzovi a Otesánek, představení Niki a Lauda pro žáky 2. stupně ZŠ a inscenace Jak se dělá film určené žákům 2. stupně ZŠ a středních škol. Představení budou uváděna 
v Divadle GONG. Zde působí již od roku 1999 Divadlo AHA! s projektem GONG DĚTEM (tj. od nejmenších po studenty středních škol), který pravidelně získává grant města, 
např. pro letošní rok 500 000 Kč. Divadlo Pro malý zahájilo svůj projekt v loňském roce za finanční podpory města formou partnerství ve výši 200 000 Kč. Projekt nemá vliv na 
obchod v rámci EU. 
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* Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP 25

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

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč

313 270076/2011 MAXIF, s. r. o., Bryksova 762/44, 198 00 
Praha 14 - Černý Most, IČ:26455269

Aerobik Praha Open 2011 400 000 300 000 0 0

316 270043/2011 Fotograf 07 o. s., Školská 28/693, 110 00 
Praha 1 - Nové Město, IČ:28561236

Festival Fotograf osmdesátá léta 
"nekonečné čekání"

996 000 816 000 200 000 200 000

317 306054/2011 Asociace nositelů legionářských tradic, 
o.s., Banskobystrická 2080/11, 160 00 
Praha 6, IČ:26599538

Historický kaleidoskop 642 000 400 000 0 0

Vznikl zde již patřičný odstup, aby bylo možno poslední dekádu existence české fotografie zhodnotit a zároveň i začlenit do kontextu soudobé fotografické tvorby. Z toho vychází i 
koncepce festivalu k osmdesátým letům. První platformou budou paralelně probíhající výstavy, na kterých bude Fotograf 07 o.s. spolupracovat s galeriemi Fotograf Gallery, 
Školská 28, Leica Gallery Prague, Galerie Artinbox, Galerie Langhans, Ateliér Josefa Sudka, NOD, Gambit. Další platformou bude symposium teoretiků a kritiků fotografie 
domácích i zahraničních k tématu osmdesátých let. Sympozium vzhledem k náročnosti simultánních překladů bude probíhat ve spolupráci s Francouzským institutem a Goethe 
institutem. Poslední  součástí festivalu budou projekce pro širokou kulturní obec v kině Světozor, které budou spojeny s teoreticko - kritickým výkladem. Festival bude probíhat v 
říjnu 2011, dvoudenní symposium je plánováno ve dnech 9 - 10.10. 2011. K festivalu Fotograf "osmdesátá léta - nekonečné čekání" má vyjít i knižní katalog. Žadatel získal granty 
na celoroční výstavní program, a to v roce 2010 - 350 000 Kč, v roce 2011 - 300 000 Kč. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Jde o prezentaci pražských hudebních skupin na mezinárodních festivalech formou tzv.showcase pro místní novináře a hudební profesionály. Jde o největší pařížský hudební 
veletrh MAMa event v Paříži, který se koná v říjnu, a nový mezinárodní festival hudební městské diversity METISSAGE Londýn, který se koná v září. Šlo by o 3 – 4 ukázkové 
koncerty. Export a možnost mobility originálních projektů je jen pomoc, jak daný stav pomalu začít napravovat směrem ke standardní tvůrčí mezinárodní integraci s možností 
odborné zahraniční vazby. Žadatel je stálým příjemcem grantů hl. m. Prahy. V roce 2009 získal podporu ve výši 360 000 Kč na projekt Urban Move a 50 000 na projekt ON AIR, 
v roce 2010 na projekt ON AIR 550 00 Kč, na projekt Tvůrčí a umělecká mobilita 120 000 Kč a na projekt Move 2010 částku 240 000 Kč, v roce 2011 na tytéž projekty 
dohromady 380 000 Kč. Nelze přijmou partnerství v oblasti kultury a volného času, nejedná se o projekt na území hl. m. Prahy. 

Aerobik Praha Open 2011 navazuje na předchozí tři ročníky Aerobik Praha Open 2006, 2007 a 2008 a oslovuje dívky a dospívající ženy, aby pravidelně sportovaly a věnovaly se v 
mnohých městech České republiky aerobiku, tanci i fitness. Pořadatel akce Miss aerobik v minulých letech a v současné době Miss sport aerobic vybírá kandidátky pro semifinále 
Miss sport aerobic a zároveň zve na akci Aerobik Praha Open 2011, která se uskuteční v Praze ve sportovní hale Pankrác v sobotu 11. června 2011. Předpokládá se, že v soutěžích 
bude startovat 300 dívek a žen dívek ze základních a středních a vysokých škol ve věku 6-26. Nad touto akcí  převzal záštitu náměstek primátora Ing. Antonín Weinert. Žadatel 
není evidován mezi příjemci finanční podpory hl. m. Prahy. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
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Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč

321 268752/2011 WIND.COM s. r. o., Květná 37, 130 00 
Praha 3, IČ:61061531

Revitalizace pražské potrubní pošty 1 300 000 1 300 000 0 0

323 268482/2011 Vladimír PIKSA MĚSÍC PRO SENIORY 509 000 419 000 400 000 400 000

326 268792/2011 DIVADLO BROADWAY, a. s., Na 
Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1, 
IČ:26425700 

"Jak se dělá divadlo" 1 200 000 800 000 0 0

Žádost o podporu neziskového projektu, a to vydávání časopisu Historický kaleidoskop 2011 ve 2. polovině letošního roku. Cílem projektu je především rozvoj znalostí a 
vzdělávání veřejnosti v oblasti historie naší republiky v období 20. století. Tato část historie nebyla donedávna objektivně prezentována a zpracovávána. Snahou vydavatele 
časopisu je proto vzdělávat mladou generaci, aby si byla vědoma, že žije ve státě s bohatými tradicemi, ve státě, jehož občané se stali hrdiny, kteří neváhali obětovat pro svou vlast 
vše. Připomínat, že 20. století je pro český stát v několika etapách především bojem za svobodu a demokracii, obdobím dvou světových válek a komunistické totality. Dobou, kdy 
zvláště inteligence národa byla zatlačována do pozadí a řada osobností bagatelizována. Uvedený časopis se snaží napravovat křivdy, které se staly, pomáhat učitelům dějepisu a 
občanské výchovy při vedení mladé generace k úctě k historii vlasti a zdravému vlastenectví. Žadatel není evidován mezi příjemci finanční podpory hl. m. Prahy v oblasti kultury a 
volného času. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Cílem projektu je připravit seniorům v Praze 12 v prostorách Modřanského biografu v červnu 2011 bohatou programovou nabídku, která bude zahrnovat: besedu s trojicí 
televizních hlasatelek, vystoupení kapel Staropražští heligonkáři a Strahovanka, vzpomínkový večer na písničky K. Hašlera, J. Ježka a divadla Semafor se skupinou Crazy Boys of 
Prague, operetní melodie v podání Karla Bláhy, filmy z filmového archivu, přednášku na téma kriminalita páchaná na seniorech a kurzy pletení košíků. Vstup pro seniory bude 
zdarma, ostatní zájemci zaplatí za vstupenku 100 Kč. Položkový rozpočet uvedený v žádosti nepočítá s finanční podporou MČ. Žadatel doposud nebyl příjemcem finanční podpory 
hl. m. Prahy. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Cílem akce je rekonstrukce sítě Pražské potrubní pošty. V 1.etapě /2011 – 2012/ vytvořit podmínky pro zprovoznění jedné trasy potrubní pošty mezi hlavním portálem /ústřednou/ 
v budově hlavní pošty v Jindřišské ulici a stanicí u Pražského hradu. Stanice budou ve 2.etapě /2012 a dále/ - po opravě  zpřístupněny pro veřejnost s prezentací technologií, 
objasnění vzniku, historie a způsobu fungování potrubní pošty. Bude rovněž obnoven příjem poštovních zakázek potrubní poštou s jejich následným doručováním Českou poštou 
na místo určení. V dalších etapách budou postupně zprovozněny vybrané trasy. Finálním cílem projektu je prezentace potrubní pošty veřejnosti a specializační prezentace pro žáky 
a studenty základních a středních škol.   Projekt zahrnuje analýzu stavu, zajištění projektové dokumentace oprav technologií a stavebních úprav , provedení oprav  a úprav pro 
zprovoznění trasy - projekt tohoto typu nelze podpořit formou partnerství.  Žadatel neobdržel dosud žádné finanční prostředky.
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* Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP 27

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

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč

327 268787/2011 CLEOPATRA MUSICAL, s. r. o., 
Štychova 277, 104 00 Praha 10 - Křeslice, 
IČ:63674343

"Vánoční zázrak" 5 950 000 2 500 000 0 0

328 272083/2011 Ivana PECHÁČKOVÁ Děti, čtěte! 160 000 80 000 50 000 50 000

330 270060/2011 Dny české státnosti, o. p. s., Drtinova 
557/10, 150 00 Praha 5, IČ:24841064

Den české státnosti 28. září 2011 3 214 000 1 500 000 600 000 600 000

Žadatelka není evidována mezi příjemci finanční podpory hl. m. Prahy. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Cílem projektu je v naší stále rychlejší době alespoň trochu přibrzdit zanikání dětského čtenářství. Jde o 2. ročník literárně-dramatického festivalu, svátku čtení, divadla, 
výtvarného umění a hudby pro děti. Pozváno je více než 50 umělců, literátů, ilustrátorů i divadelníků. Festival je opět spojen s výstavou ilustrací a knih pro děti. Koná se ve dnech 
3. a 4. června 2011 v prostředí Strahovského kláštera a Památníku národního písemnictví pod záštitou paní Livie Klausové, MŠMT a MK. Loňský ročník přilákal více než 450 
návštěvníků - školních tříd a rodičů s dětmi. Dalším cílem projektu je podpořit zájem dětí a mladých lidí také o zahraniční literaturu a jiné kultury. Festival představí čtení jako 
jeden z nejpřínosnějších způsobů trávení volného času a nezbytnou součást vzdělávání. V jeho rámci se uskuteční autorská čtení spisovatelů pro děti a mládež, dále čtení s 
dobrovolníky, kdy dobrovolníci budou číst knihy malým dětem, budou připraveny tvůrčí dílny pro jednotlivé věkové kategorie, zaměřené na proces tvorby knihy, ale i dílny 
výtvarné a dramatické, v neposlední řadě bude ukázán  proces zfilmování a dramatizace děl. 

Projekt pro žáky 1.- 3. tříd ZŠ představí dětem divadlo „z druhé strany“, chce je ukázat ze zákulisí. Děti se seznámí s divadelními obory a profesemi, budou si moci jednotlivé 
činnosti vyzkoušet. Základní myšlenkou projektu je vzbudit v dětech zájem o tvůrčí práci, zábavnou formou soustředit jejich pozornost na vzdělávací (nikoli pouze konzumní) 
aktivity. S výkladem projdou divadlo od strojovny, přes jeviště, po zvukovou a světelnou kabinu. V diskusi s režiséry, producenty, scénáristy, korepetitory, choreografy, jevištními 
mistry, zvukaři, osvětlovači, ale i herci a zpěváky budou mít děti možnost vše skutečně zblízka poznat, v další fázi si pak mohou některé profese i vyzkoušet. Finální fází pak bude 
návštěva konkrétního divadelního představení, před nímž budou moci nahlédnout do zákulisí v úplném proudu příprav, po představení se na jevišti setkají s herci a obdrží pamětní 
fotografie. V Divadle Broadway se budou konat 4 programy měsíčně – od června do prosince 2011 by se mělo uskutečnit celkem 16 dopoledních setkání s tím, že projekt by měl 
pokračovat i v dalších letech. Žadatel dosud podporu města nezískal. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Divadelní představení pro celou rodinu zábavnou formou seznámí s těmi nejkrásnějšími tradicemi českých Vánoc. Připomene už téměř zapomenuté obyčeje, jako lití olova či 
pouštění skořápek, ale především bude čerpat z bohaté pokladnice českých vánočních koled. Autorský tým zahrnuje respektované a oceňované divadelníky (Janek Ledecký, Jan 
Potměšil, Radek Balaš, Simona Rybáková, Šimon Caban, Jana Hanušová), a tak připravovaný projekt slibuje přinést ukázku toho nejlepšího, co si pod pojmem „hudební divadlo“ 
dokáže dnešní divák představit. Citlivý příběh, který by se měl dotknout všech generací, pomůže vrátit typicky české pojetí tradičních svátků založených na křesťanských tradicích 
a specifice lokality malé země ve středu Evropy. Na prosincovou premiéru naváže 20 letošních repríz. Společnost Cleopatra Musical získala  podporu města pouze pro rok 2008, 
kdy obdržela dotaci na vstupenku ve výši 4 108 520 Kč. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
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* Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP 28

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

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč

334 336044/2011 Studio Citadela, Klimentská 16, 110 00 
Praha 1, IČ:45770816

"20/15 FESTIVAL" Výroční přehlídka 
divadel s mezinárodní účastí

639 500 330 000 0 0

335 339318/2011 Óčko M.C. s. r. o., Ukrajinská 728/2, 101 
00 Praha 10 - Vršovice, IČ:27901408

Nedělní taneční odpoledne s písničkou 280 000 230 000 120 000 120 000

336 342752/2011 ULTRAVOX s. r. o., Masarykova 746/40, 
252 19 Rudná u Prahy, IČ:49702785

4. pražský Ethnofest 1 200 000 400 000 300 000 300 000

Nedělní taneční odpoledne s písničkou aneb nesejdem se na Vlachovce ale v Óčko Mucic Clubu. Vždy 2x v měsíci v neděli v 15.00  - 19.00 hodin a to od září do prosince 2011. 
Cílem projektu je připravit kulturní a zábavný zážitek formou hudebního vystoupení (př. Eva a Vašek, Žatečanka atd.) s dechovkou. Žadatel dosud neměl finanční podporu hl. m. 
Prahy. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Studio Citadela se již 15 let soustavně věnuje pravidelné kulturně sociální a umělecké činnosti, Bohnická divadelní společnost (BDS) - unikátní soubor, otevřené společenství  
profesionálních divadelníků, psychiatrických pacientů–herců a přátel, studentů a sympatizantů – vznikl před 20 lety. U příležitosti těchto výročí se uskuteční týdenní festival, kde  
BDS uvede premiérovou inscenaci  Kabaret Artaud, derniéru své úspěšné inscenace Leonce a Lena, multikulturní inscenaci Cikánská suita, koncert indického klasického tance 
kathak, retrospektivní výstavu fotografií a otevřené výtvarné a taneční workshopy. Na festivalu vystoupí spřátelený německý soubor Theater im Glashaus (Blackhole factory) se 
svou nejnovější divadelní inscenací Chilli und Samt a studiovým koncertem. Festival se uskuteční ve dnech 9. – 16.11.2011 ve Studiu Citadela, dále pak v Divadle Kampa a v 
Činoherním klubu. Žadatel ve třech předchozích letech čerpal finanční podporu města  formou grantů na činnost: 2008 – 200 000 Kč, 2009 – 215 000 Kč, 2010 – 140 000 Kč. Pro 
rok 2011 nebyl grant poskytnut. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Záměrem projektu je prostřednictvím oslav Dne české státnosti 28.září vyzdvihnout tradice, na nichž je založena moderní česká státnost. Přivést veřejnost k bližšímu zájmu o 
témata spojená s dějinami státu, jeho symboly i s tím, co tyto symboly představují a jaké hodnoty mají připomínat. Konkrétním tématem letošních oslav, které pořadatel připravuje 
ve spolupráci s řadou institucí, médii a dalšími subjekty, jsou české bankovky jako jeden ze symbolů českého státu. Bankovky budou představeny z hlediska jejich podoby (nikoli 
funkce), a to v kontextu vyobrazení, jichž jsou nositelkami. Projekt zahrnuje  akce: Divadelní představení ve spolupráci s brněnským souborem Hadivadlo na Nové scéně ND dne 
28.9.2011 s přímým přenosem ČT2,  vydání publikace, jejíž základním tématem bude pojednání o postavách ztvárněných na současných bankovkách, každá z postav současné 
emise bude také prezentována v doprovodných programech připravených ve spolupráci s kulturními a vědeckými institucemi (dny otevřených dveří, včetně výjimečně 
zpřístupňovaných prostor - např. byt Fr. Palackého, Karolinum, depozitář Ústavu TGM apod. -, výstavy, koncerty, konference). Žádost o partnerství v oblasti kultury a volného 
času podal nový žadatel - o. p. s . Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
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Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč

338 357401/2011 Art Prague Centrum, s. r. o., Římská 
1317/32, 120 00 Praha 2, IČ:27238881

Charitativní výstava "Antonín 
Kratochvíl & workshops - Černobyl - 
Bushidó for Japan!"

855 000 285 000 100 000 100 000

340 814221/2010 INTER-KONTAKT-GRAFIK, občanské 
sdružení, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1, 
IČ:70099006

XVIII. ročník celostátní soutěže volné 
grafiky "Grafika roku" a XVII. ročník 
ceny Vl. Boudníka (navýšení finanční 
částky)

585 888 50 000 50 000 50 000

341 372449/2011 ANPU, Stržná 33, 165 00 Praha 6 - 
Suchdol, IČ:26992523

ANPU na Kampě pro děti i dospělé 601 000 200 000 100 000 100 000

Hlavní město Praha poskytlo při partnerství v oblasti kultury a volného času na rok 2011 částku 200 000 Kč na realizaci soutěže GRAFIKA ROKU a ocenění významného přínosu 
české grafice CENU VL. BOUDNÍKA. Občanské sdružení INTER-KONTAKT-GRAFIK , které je pořadatelem projektu, požádalo dopisem dne 4.5.2011 o navýšení poskytnuté 
finanční částky, a to o 50 000 Kč. Důvodem je skutečnost, že mu vypověděl smlouvu jeden z hlavních partnerů (sponzorů) - společnost EUROVIA a. s., který dosud přispíval 
částkou 50 000 Kč. V letech 2009 - 2011 obdržel žadatel na projekt vždy částku 200 tis. Kč. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

Charitativní výstava s termínem 4. - 29.5.2011 a místem konání Výstavní síň Mánes. Připomíná 25. výročí od katastrofy v jaderné elektrárně v Černobylu (v hlavním sále 
fotografiemi světoznámého fotografa Antonína Kratochvíla - pohled na minulý i současný Černobyl). Paralelou je nedávná tragédie v Japonsku. Jeho kultuře je věnována druhá 
část projektu (v zadním a malém sále). Cílem organizátorů je především morálně podpořit japonský lid. Výstava bude doplněna kulturním programem. Výtěžek z prodeje 
vstupenek, tisků, fotografií a jiných drobných předmětů bude věnován Japonsku prostřednictvím Červeného kříže. Vedle charitativního účelu výstavy jde také o připomenutí čtvrt 
století od černobylské tragédie, s níž výstava seznamuje mladou generaci. Žadatel je evidován mezi příjemci grantů hl. m. Prahy na projekty PRAGUE PHOTO FESTIVAL, ART 
PRAGUE - v roce 2008 obdržel částku 50 000 Kč, v roce 2009 částku 190 000 Kč, v roce 2010 částku 130 000 Kč a v roce 2011 částku 100 000 Kč. Projekt nemá vliv na obchod 
v rámci EU.

4. ročník hudebního festivalu, který představuje pražskému publiku různé hudební proudy z české i zahraniční provenience, jejichž kořeny vycházejí z tradic world music. 
Program: Don Carlos & Dub Vision (reggae hvězda z Jamajky), Santy y Su Marabú (orchestr hrající salsu, sambu a další žánry z Kuby), U-Cee & Riddimshot band (německo-
české sdružení hrající dub a moderní reggae), Papis Nyass & Nyjass (středoafrický soubor tradiční hudby), Sista Carmen (španělská frontmanka skupiny United Flavour - latino). 
Festival se koná 29.9.2011 v Lucerně. Smyslem a jeho hlavní myšlenkou je demonstrovat fakt, že Praha není jen hlavním městem české kultury, ale doslova křižovatkou kultur 
evropských i světových. Důležitá jsou sepětí tohoto festivalu se studenty pražských (zejména vysokých) škol a jeho edukační hodnota. Festival bude zaznamenán pro vysílání Rádia 
Ethno 90,7 FM. Dosavadní 3 ročníky tohoto festivalu byly podpořeny při partnerství takto: 2008 částka 200 000 Kč, rok 2009 částka 200 000 Kč, rok 2010 částka 300 000 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

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč

342 373304/2011 Saraceni s. r. o, Pilská 20, 198 00 Praha 9 - 
Hostavice, IČ:28365828

CLOSE DAY 1 629 900 1 377 900 400 000 400 000

343 384147/2011 P & J Music s. r. o.; Dittrichova 338/11; 
120 00 Praha 2; IČ:45790221

Jazz meets World 2011 - navýšení 
příspěvku

8 085 000 1 200 000 600 000 600 000

Celkem 117 970 367 46 362 339 14 420 000 14 420 000

Aktuálně podaná žádost o navýšení finančního příspěvku je podpořena mimořádnou příležitostí přivézt do Prahy nejzářnější hvězdy současného hudebního a jazzového nebe. 
Česká spořitelna, a. s., nabídla spolupráci a vysokou finanční podporu na koncertech čerstvé nositelky Grammy Esperanzy Spalding, koncertu Ludovica Einaudiho, který před 3 
lety vyprodal Dvořákovu síň Rudolfina, a dalších světových hvězd  Žádost o navýšení již poskytnutého daru při partnerství je tedy podána v souvislosti s touto mimořádnou 
možností rozšířit počet koncertů o další koncerty světových hvězd, které slibují mimořádné obohacení kulturního i společenského života Prahy. Projekt nemá vliv na obchod v 
rámci EU. 

Akce ve dnech 1. - 2. 10. 2011 pro širokou veřejnost, konaná v Areálu TVRZE HUMMER, Olomoucká 2332, Praha 9. Cílem je co nejlépe pobavit návštěvníky a ukázat bohatou 
historii naší země. Umělci budou předvádět úspěšné scénky, bude nabídnuta akční kaskadérská koňská show, rytířský turnaj v nočním provedení s využitím pyrotechniky, světel a 
hudby. Znalosti historie budou moci návštěvníci využít při putování nově otevřenou naučnou stezkou, kde po vyplnění hádanky budou pro všechny připraveny ceny. Bude 
příležitost si vyzkoušet také mnohá ze středověkých řemesel. Nebude chybět adrenalinový program. Policie a hasiči předvedou svoji techniku, ukázky vyprošťování atd. Pro 
nejmenší účastníky budou připraveny hry a soutěže. Konferenciéry pořadu budou Saša Král a Milan Slepička. Žadatel obdržel v letošním roce částku 200 000 Kč při partnerství na 
projekt OPEN DAY. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

6. ročník festivalu divadla ANPU proběhne opět v divadelním šapitó v termínu 2.-13.6.2011. Nabídne přehlídku všech představení divadla ANPU či koncerty a představení jiných 
souborů. V rámci festivalu bude mít premiéru představení divadla ANPU - KRVAVÁ KOMNATA. Uskuteční se dále výtvarné dílny pro děti, dopolední představení pro školy a 
víkendová představení pro rodiny s dětmi. Cílem je obohatit kulturní nabídku a zavést diváky do netradičního prostoru a alternativního divadla. Minulý ročník festivalu měl úspěch 
a skoro všechna představení byla vyprodána. Na financování se opět bude podílet MK ČR a MČ Praha 1. Hl. m. Praha na festival přispívá od jeho počátku  - každý z posledních tří 
ročníků byl podpořen částkou 100 000 Kč při partnerství. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Jazz  meets World je permanentní přehlídka - festival, jež má za cíl představit především zahraniční soubory z oblasti jazzové hudby a world music. Tato přehlídka vstoupila v roce 
2011 do svého 16. ročníku. Projekt má dlouholetou podporu MK ČR i hl. m. Prahy (v letech 2008  a 2009 činila 550 000 Kč a 650 000 Kč, v roce 2010 celkem 950 000 Kč). Rada 
HMP usnesením č. 392 ze dne 29.3.2011 rozhodla o poskytnutí částky 900 000 Kč na letošní přehlídku - při partnerství. Pořadatel plánoval uskutečnit minimálně 15 koncertů, 
které představí mj. premiérově kapelu Smod z Mali, opětovně Elidaes Ochoa, poslední žijící hvězdy projektu Buena Vista Social Club, ze Švédska Tingvall Trio, izraelsko-
španělské Duo Llama a mnoho dalších. K významnému jubileu pořadatele se uskuteční také koncert Paca de Lucia v Lucerně. Místa konání ostatních koncertů: Palác Akropolis, 
Lucerna Music Bar, Divadlo U hasičů, Divadlo Hybernia, Jazztime.




