Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 467 ze dne 19. 4. 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
Poř. č.

Č. j.

5

682034/2010

Žadatel

Název projektu

Celkové
Požadovaná Doporučení Rada HMP
náklady
částka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
1 632 000
1 252 000
700 000
700 000

SYMPOSION - sdružení pro kulturu,
METROPOLIS
Slavíkova 1488/29, 120 00 Praha 2 Vinohrady, IČ:68380623
Dvouletý autorský projekt malíře a sochaře Jiřího Sozanského zamýšlí reflektovat téma pražských motivů oproštěné od obvyklého balastu pokleslých, líbivých a komerčně
orientovaných realizací. Chce syžetu vrátit vážnost, která mu náleží. Jako zkušený autor, který má za sebou významnou dosavadní tvorbu, je schopen se s daným tématem
vyrovnat. Po zásadním období, kde téměř výhradně reflektoval morálně-etická témata, se vrací k námětům, kterým se věnoval jako mladý začínající umělec. Projekt
METROPOLIS dá vzniknout cyklu velkoformátových olejomaleb, inspirovaných monumentální architekturou Prahy v kontextu její moderní historie. Bude trvalým dokladem
pohledu na město počátku 21.století a spolu s originální fotodokumentací zpracovaných lokalit bude vystaven v prostorách Muzea hl.m.Prahy. Obrazy bude divák vnímat v
kontextu se sbírkami muzea, které dokumentují minulost i současnost. Projekt se ve svém dalším rozměru inspiruje prvotřídním exponátem vystavující instituce – Langweilovým
modelem Prahy, na který naváže umělec sérií drobných bronzových modelů, reflektujících architekturu Prahy. Je tak určen širšímu publiku, především mladé generaci, která má
o svém městě často jen velmi málo informací. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

5 374 000
1 400 000
200 000
200 000
ČESKÁ TELEVIZE, Kavčí hory, 140 70 48. MTF Zlatá Praha
Praha
P
h 44, IČ:00027383
IČ 00027383
Festival, který je zaměřen na pořady z oblasti hudby a tance na televizní obrazovce, se bude konat v říjnu 2011 v Paláci Žofín. Cílem této akce je umožnit prostřednictvím
soutěže, odborných setkání, veřejných promítání, workshopů a videotéky širší poznání televizních hudebních a tanečních pořadů z celého světa. Festival je místem setkávání
tvůrců, výrobců, vysílatelů a distributorů. V jeho rámci proběhnou významná zasedání a workshopy hudebních výborů a také prezentace televizí z celého světa. Festival je i
významnou nekomerční kulturní událostí v Praze, s kvalitní a ojedinělou programovou nabídkou. Projekt má každoroční podporu hl. m. Prahy. Nemá vliv na obchod v rámci
EU.
26
790671/2010
Michaela KUCHAŘOVÁ
World Press Photo
1 200 000
300 000
200 000
200 000
17

770653/2010

World Press Photo je výstava novinářské fotografie s více než padesátiletou tradicí. Představuje vítězné fotografie stejnojmenné celosvětové soutěže, kterou pořádá Nadace
WPP sídlící v holandském Amsterodamu. Výstava každoročně představuje cca 180 oceněných snímků v deseti vypsaných kategoriích. Během celého roku výstava putuje po
zhruba 200 městech celého světa. Soutěž a následná výstava je nejprestižnější světovou akcí svého druhu, o čemž svědčí každoročně stoupající počet přihlášených
fotografujících novinářů a obeslaných snímků. V České republice byla výstava poprvé představena v roce 1990 a každoročně je vrcholem kulturního podzimu v Praze. Velkou
oblibu má zvláště mezi mladými lidmi. Je projektem dlouhodobě podporovaným hl. m. Prahou, který nemá vliv na obchod v rámci EU.

*Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP
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Poř. č.

Č. j.

32

791078/2010

Žadatel

Název projektu

Celkové
Požadovaná Doporučení Rada HMP
náklady
částka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
750 000
380 000
150 000
150 000

Společnost přátel fotografie, Mánesova 13, PRAHA FOTOGRAFICKÁ - 15.
120 00 Praha 2, IČ:45770646
jubilejní ročník soutěžní přehlídky
fotografií Prahy
15. jubilejní ročník mezinárodní soutěžní přehlídky fotografií Prahy pořádané ve spolupráci se Svazem českých fotografu a dalšími organizacemi. Soutěže a výstavy Praha
fotografická jsou jednou z nejvýznamnějších fotografických akcí v Praze. Fotografové, veřejnost i média jim věnují velkou pozornost a každoroční výstavy jsou nejen odrazem
proměn hlavního města, ale i tvůrčích aktivit a směřování jednotlivých fotografů. Tato akce spojuje účastí amatérských fotografů kulturní a volnočasové aktivity. Má termín od
15.8.2011 do 11.9.2011 a koná se ve Staroměstské radnici. Jedná se o dlouhodobě podporovaný projekt, který nemá vliv na obchod v rámci EU.

Dny seniorů 2011
2 210 750
900 000
200 000
200 000
ŽIVOT 90, Karolíny Světlé 18, 110 00
Praha 1, IČ:00571709
Základní ideou projektu je nabídka informací a služeb, společenských, kulturních i sportovních akcí pro seniory a jejich blízké, které budou nabízeny v říjnovém termínu 2011 v
Praze na Slovanském ostrově a v Paláci Žofín. Akce by měla být třídenní v první polovině října. Prodloužení lidského života představuje velkou výzvu pro celou českou
populaci. Rychlý nárůst počtu starších a velmi starých občanů v budoucnu bude zatěžkávací zkouškou. Záměrem žadatele o partnerství - zkušeného pořadatele akcí pro seniory je mimo jiné rozvíjet kladný vztah k seniorské populaci. Tento připravovaný projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
34

794079/2010

39

794630/2010

LiStOVáNí s.
s rr. o
o., Fibichova 154,
154 439 02 LiStOVáNí - cyklus scénického čtení
300 000
140 000
50 000
50 000
Cítoliby, IČ:28678389
Projekt existuje 8 let a je znám po celé republice. Praha je ve výčtu jeho stálých scén (Brno, Bratislava, Č. Budějovice, Havlíčkův Brod) jeho základním pilířem. Žádost se týká
finanční podpory pražské části tohoto projektu, v němž je každý měsíc představena vybraná zajímavá kniha, která se objevila na trhu, a to poutavou divadelně-literární formou v
podobě scénického čtení. Tento projekt dokládá, že kniha může obstát jako živé médium i v dnešním přetechnizovaném světě (v představeních často vystupují samotní autoři
knih, včetně zahraničních) a podporuje čtenářství jako takové. Mimo jiné má dobrou návštěvnost, proto byl přemístěn do divadla Minor. Udržel model dvou představení v jeden
den - v 18 hodin ve stylu tzv. "živého večerníčku" listuje dětskými knihami, v 19,30 hodin pak uvádí večerní premiéry (10 premiér ročně). Projekt je již několik let podporován
hl. m. Prahou a nemá vliv na obchod v rámci EU.

*Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP
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Poř. č.

Č. j.

51

795979/2010

54

796169/2010

56

796262/2010

Žadatel

Název projektu

Celkové
Požadovaná Doporučení Rada HMP
náklady
částka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
1 197 000
400 000
100 000
100 000

Taneční centrum Praha - konzervatoř,
Jak se dělá tanečník
obecně prospěšná společnost, zkráceně
Taneční centrum Praha - konzervatoř, o. p.
s, Pod Žvahovem 463, 152 00 Praha 5,
IČ:25106121
Vzdělávací projekt, který je pravidelně realizován od r. 1994. Ročně se v rámci tohoto projektu uskuteční 30 představení, z toho 15 v Praze a 15 v dalších městech ČR, která
shlédne přes 8 tisíc žáků základních a středních škol. V Praze představení probíhají ve Velkém sále Městské knihovny. Účinkují členové obou školních souborů konzervatoře
Taneční centrum Praha: Balet Praha Junior ve věku 16 – 19 let a Baby Balet Praha 13 – 15 let. Dramaturgie představení v obou souborech vychází z premiérových titulů právě
probíhající sezony. Představení vyžaduje živého moderátora, jednoho z pedagogů konzervatoře, který provádí diváky metodicky a žánrově utříděným programem a postupně
představuje vybraná díla z oblasti klasického, současného a jazzového tance a upozorňuje na rozdíly a naopak i souvislosti mezi nimi. V loňském roce hl. m. Praha tento projekt
podpořilo. Uvedený projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART,
6 189 000
2 500 000
2 000 000
2 000 000
Mezinárodní festival České doteky
o.p.s., Fügnerova 653, 506 01 Jičín,
hudby 2011 - 13. ročník
IČ:27506827
Festival, který se bude konat v období kolem Vánoc (28.11.2011 - 6.1.2012). Vedle klasického repertoáru také prezentuje českou soudobou hudbu a hudbu 20. stol. v
historickém kontextu. Účinkují
umělci a soubory
Pecková,, Smetanovo trio,, Pardubická komorní
j špičkoví
p
y ((Jaroslav Svěcený,
ý, Kateřina Endlichová,, Aleš Bárta,, Dagmar
g
filharmonie, Hass Chamber Orchestra Prague, Filharmonie Hradec Králové), ale též mladí talentovaní instrumentalisté a zpěváci. Uvádí minimálně 14 koncertů a místy jeho
konání jsou Zrcadlová kaple Klementina, Sukova a Dvořákova síň Rudolfina, Smetanova síň Obecního domu, Divadlo Archa a další. Jde o dlouhodobě podporovaný festival hl.
m. Prahou, který nemá vliv na obchod v rámci EU.
"KRUH", Londýnská 136/54, 120 00 Praha "Něco se děje". Kruh, přednášky a
460 500
150 500
70 000
70 000
2, IČ:26537389
diskuse o architektuře.
Projekt pro rok 2011 je zaměřený na nejaktuálnější dění v tuzemské architektuře. Jedná se o cyklus přednášek, který představí nejnovější směry v architektonickém myšlení,
které jsou nejčastěji prezentovány skrze architektonické soutěže. Záměrem pořádaných akcí je zachytit moment zrodu nových, čerstvých a často neotřelých architektonických
myšlenek a bezprostřední formou je přiblížit laické i odborné veřejnosti. Smyslem je ukázat nejaktuálnější dění – to, o čem architekti v rámci vybraných soutěží právě teď
přemýšlí, kam směřují. Prezentací širšího spektra soutěžních návrhů projekt rozšíří povědomí o kvalitě současné architektury i o způsobu tříbení kvality pomocí silné
konkurence v soutěžích. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

*Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP
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Poř. č.

Č. j.

66

798081/2010

67

798083/2010

86

798774/2010

Žadatel

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

Název projektu

Celkové
Požadovaná Doporučení Rada HMP
náklady
částka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
524 200
350 000
100 000
100 000

16. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
JAZZOVÉHO PIANA - SÓLOVÉ
RECITALY
Třídenní přehlídka sólových recitálů, která se uskuteční v listopadu 2011 v kostele sv. Vavřince, Hellichova 18, Praha 1, kde je k dispozici kvalitní klavírní křídlo. Cílem
festivalu je představit jazzové pianisty, kteří jsou schopni hrát sólově a umožnit jim ve světě neobvyklou prezentaci a konfrontaci. Dle slov pořadatele v době vzniku festivalu
(1996) nebyl v Evropě festival podobného charakteru. Festival bude jako všechny předcházející ročníky natáčen pro potřeby Českého rozhlasu 3, stanice Vltava. Projekt je
podporován také MK ČR. Festival má dlouhodobou podporu hl. m. Prahy a nemá vliv na obchod v rámci EU.

P & J Music s. r. o., Dittrichova 338/11,
6. FREE JAZZ FESTIVAL
555 800
400 000
150 000
150 000
120 00 Praha 2, IČ:45790221
6. ročník dvoudenního festivalu se uskuteční v září 2011 Klubu Kaštan. Na tuto akci volného, svobodného jazzu budou pozváni vedle evropských hudebníků (Baby Sommer &
Maral Yalsjeva) též přední hudebníci současné free scény z USA (Joe Bowie, Boby Few) a Japonska (Ishiro Onoe). Českou scénu zastoupí skupiny Vertigo. Projekt přibližuje
styl, který začali utvářet avantgardní hudebníci na rozhraní 50 .- 60. let minulého století a který se od té doby neustále proměňuje, protože free jazz je o volnosti, sebevyjádření,
spontaneitě, impulsivnosti, agresi i křehkosti, intenzitě ticha a emocí. Není však bezbřehou improvizací a hraní čehokoliv a vždy jde o kreativní projev. Hl. m. Praha v minulých
letech tento festival podporovalo. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
74
798196/2010
Theater.cz, Karlovo náměstí 28, 120 00
Pražský divadelní festival německého
13 200 000
3 200 000
350 000
350 000
Praha 2, IČ:66002559
jazyka
Pražský divadelní festival německého jazyka prezentuje od roku 1996 přední činoherní divadla z Německa, Rakouska, Švýcarska - v posledních letech i Lucemburska. Záměrem
festivalu je představit divadelní tvorbu v sousedních zemích a její vývoj, specifika a rozdílnost v režijních, technologických i hereckých přístupech, umožnit její konfrontaci s
tuzemským divadlem. Součástí 16. ročníku festivalu budou vedle inscenací největších divadelních domů také scénická čtení, odborné diskuse, workshopy a představení pro děti.
Významný přínos festivalu lze spatřit i v dlouhodobém prohlubování vzájemných česko-německých vztahů .V průběhu listopadu se Praha stane opět skutečnou středoevropskou
osou německy mluvícího divadla. U divadelních odborníků i české veřejnosti festival získal pověst velmi aktuální a inovativní divadelní události, která dává možnost reflektovat
současný stav české kultury a umění. Festival má každoroční podporu hl. m. Prahy a nemá vliv na obchod v rámci EU.
FOIBOS BOOKS s. r. o, Bartoškova
Slavné stavby Prahy - publikace a
2 523 000
750 000
300 000
300 000
1448/26, 140 00 Praha 4 - Nusle,
výstavní expozice Prahy 2, Prahy 7 a
IČ:25053728
Troji
Projekt Slavné stavby Prahy - Prahy 2, Prahy 7 a Troji je součástí knižní edice Slavné stavby městských částí Prahy. Historie a architektonické dědictví vybraných městských
částí si zaslouží zpracování významných architektonických památek jak v podobě knižní publikace, tak v podobě výstavní expozice, která bude sloužit široké veřejnosti. Cílem
projektu je zpracovat historii architektury MČ pro publikování v knižní edici Slavné stavby Prahy a pro realizaci samostatných výstavních expozic. Výstavu doprovodí semináře,
komentované prohlídky, workshopy, interaktivní hry apod. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

*Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP
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Poř. č.

Č. j.

91

798931/2010

Žadatel

Název projektu

Profil Media, s. r. o., Komunardů 32/894, Ceny Czech Grand Design 2010
170 00 Praha 7 - Holešovice, IČ:25726501

Celkové
Požadovaná Doporučení Rada HMP
náklady
částka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
3 200 000
400 000
100 000
100 000

Ceny Czech Grand Design jsou nejdůležitějšími oborovými cenami v oblasti designu v České republice. Oceňují nejlepší osobnosti a firmy za mimořádné počiny v daném
období /listopad až listopad uplynulého roku. Oceněno bude 8 kategorií: Designér roku, Grafický designér roku, Módní designér roku, Objev roku, Výrobce roku, Obchod roku,
Síň slávy a absolutní vítěz přes všechny kategorie Grand designér roku. Všechny kategorie a práce nominovaných zmapuje výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze a v
Domě umění města Brna. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
92
798936/2010
Profil Media, s. r. o., Komunardů 32/894, Designblok´11, Dny designu v Praze,
5 950 100
700 000
350 000
350 000
170 00 Praha 7 - Holešovice, IČ:25726501 13. ročník
Designblok, Dny designu v Praze, jehož 13. ročník se v roce 2011 koná v termínu 4.-9 .října, prokázal za dobu své existence, že česká veřejnost považuje kvalitní design zcela
za své téma. Během posledního ročníku navštívilo akci 35 000 lidí po celé Praze a v Superstudiu. Přehlídka každoročně představuje na dvě stovky prezentací českých designérů,
firem a studií v kurátorském výběru. Součástí doprovodného programu jsou módní přehlídky, přednášky, besedy, workshopy a řada speciálních projektů. Projekt nemá vliv na
obchod v rámci EU.
96
798949/2010
Československé dokumentační středisko, o. 25. výročí založení exilového
400 000
100 000
50 000
50 000
p. s., Josefská 34/6, 118 00 Praha 1 - Malá Československého dokumentačního
Strana, IČ:25731289
střediska. Vzpomínkový seminář
mladých
l dý h hi
historiků,
iků sborník
b ík (pracovní
(
í
název projektu)
Jednodenní akce u příležitosti 25. výročí založení ČSDS, tedy události, která významně přispěla k pádu Železní opony. Toto středisko bylo založeno v německém Scheinfeldu
Vilémem Prečanem, Karlem Schwarzenbergem, Pavlem Tigridem a dalšími, po revoluci bylo převezeno do Československa. Tato jednodenní vzpomínková akce bude sestávat
ze 3 bloků – seminář mladých historiků z ČR a Slovenska, tisková konference a představení sborníku. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
97

799024/2010

Stanislav Barek

KYTARA NAPŘÍČ ŽÁNRY XIV.
1 480 000
500 000
450 000
450 000
ročník, Koncerty v Praze
V říjnu a listopadu 2011 se uskuteční 14. ročník mezinárodního festivalu, jehož cílem je představení možností akustické kytary a příbuzných strunných nástrojů v různých
hudebních žánrech. Vystoupení umělců patřících do české, ale i světové špičky, doplňují vystoupení studentů českých uměleckých škol. V letošní dramaturgii nebude chybět
vystoupení významných a známých umělců, např. fenomenálního kytaristy Tommy Emmanuela, teprve 18tiletého Joa Robinsona, Briana Willoughbyho, Gary Lucase a dalších.
České umělce zastoupí Markéta Zdeňková se skupinou a legendární Radim Hladík se skupinou Blue Effect. Místa konání: Atrium, Palác Akropolis, Malostranská beseda,
Divadlo U Hybernů, Divadlo U Hasičů. Tento nekomerční festival hl. m. Praha podporuje od jeho vzniku v r. 1998. Festival nemá vliv na obchod v rámci EU.
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Poř. č.

Č. j.

107

826495/2010

Žadatel

Název projektu

Celkové
Požadovaná Doporučení Rada HMP
náklady
částka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
4 400 000
2 000 000
800 000
800 000

CZECH PHOTO o. p. s., Mánesova
CZECH PRESS PHOTO 2011
311/13, 120 00 Praha 2, IČ:25758675
17. ročník soutěže a následné výstavy pod záštitou prezidenta republiky a primátora Prahy si dává, jako každoročně, za cíl být zrcadlem života uplynulého roku. Je určen
profesionálům pracujícím pro média. Je zaměřen na oslovení co nejširšího publika. Soutěž má prestižní mezinárodní porotu složenou z významných osobností světových médií,
k níž se pravidelně připojuje i pražský primátor. Po pražské premiéře výstava vítězných prací putuje po zahraničních metropolích. Hl. m. Praha v minulých letech poskytovalo
na tento projekt navrhovanou finanční částku. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

9 000 000
3 000 000
2 000 000
2 000 000
XII. ročník Mezinárodního festivalu
česko, německo, židovské kultury Devět
bran 2011
XII. ročník Mezinárodního festivalu česko-německo-židovské kultury, který se uskuteční ve dnech 20. – 26.6.2011, se tentokrát ponese ve znamení francouzské židovské
kultury. Zahrnuje nejen představení židovských umělců v Praze, ale ve své jarní části uvede i české umělce v Paříži. Projekt představuje co do rozsahu i koncepce na našem
území ojedinělou aktivitu a jeho význam již přesahuje hranice našeho státu. Základní myšlenkou festivalu bylo a je ukázat české společnosti, že židovská kultura je stále živá a
inspirující. Hudební část festivalu se již tradičně koná ve Valdštejnské zahradě (sídle Senátu PS ČR), divadelní představení hostí tentokrát Divadlo pod Palmovkou, literární
večery jsou spojeny s Divadlem Viola, další akce se uskuteční v Knihkupectví Řehoře Samsy či v Domě devíti bran. Vstup na veškeré produkce je zdarma. Festival je hl. m.
Prahou pravidelně podporován. Nemá vliv na obchod v rámci EU.
80 000
70 000
50 000
50 000
112
873432/2010
Společnost poezie, Weberova 214/23, 150 Dny české a mezinárodní poezie v
00 Praha 5, IČ:27025349
Praze
V roce 2011 se v rámci 13. ročníku celonárodního projektu Den poezie uskuteční opět blok nazvaný "Dny české a mezinárodní poezie v Praze". Žádost o partnerství se týká
právě této pražské akce, jejíž zásluhou se Praha znovu stane centrem nejen české, ale i mezinárodní poezie. Žadatel uspořádá a bude koordinovat básnické pořady (vystoupí naši
básníci i básníci ze zahraničí). Akce se budou konat v termínu 7.-21.11.2011 na mnoha místech v Praze (kulturní instituty, knihovny, školy, divadla, kavárny i venku). Projekt
nemá vliv na obchod v rámci EU.
108

836964/2010

124

981821/2010

Pavel CHALUPA

Společnost Franze Kafky, o. s., Široká ul. Mezinárodní literární Cena Franze
546 250
200 000
200 000
200 000
č. 14/65, 110 00 Praha 1 - Staré Město,
Kafky 2011 - 11. ročník
IČ:00570745
Tato cena je jedinou mezinárodní literární cenou udělovanou v České republice. Zřídila ji Společnost Franze Kafky ve spolupráci s hlavním městem Prahou. Je udělována
jednou ročně na základě rozhodnutí poroty složené z odborníků z různých zemí z okruhu literární vědy a historie, a to od roku 2001. Kritériem pro výběr laureáta je kvalita a
výlučnost jeho uměleckého díla, jeho humanistický charakter a přínos kulturní, jazykové a náboženské toleranci. Cenu předává předseda výboru Společnosti Franze Kafky a
primátor hl. m. Prahy. Předává se zmenšený bronzový odlitek pomníku F. Kafky. Hl. m. Praha poskytuje každoročně navrhovanou částku. Projekt nemá vliv na obchod v rámci
EU.
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Poř. č.

Č. j.

Žadatel

132

17857/2011

Filip Tomáš

136

62388/2011

Jiří Vejvoda

138

49454/2011

Sdružení dechových orchestrů České
republiky, Václav Hlaváček, Machatého
689, 152 00 Praha 5, IČ:49279203

Název projektu

Celkové
Požadovaná Doporučení Rada HMP
náklady
částka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
251 050
150 000
50 000
50 000

Dílo Jaroslava Seiferta - sv. 13
(Publicistika II)
Dílo Jaroslava Seiferta vycházelo v nakladatelství Akropolis (Jiřího Tomáše - otce tohoto žadatele) v letech 2001 - 2005. Bylo vydáno 10 svazků. Cílem projektu je obnovit toto
vydávání a vůbec poprvé dokončit edici sebraných spisů jediného českého nositele Nobelovy ceny za literaturu. Jaroslav Seifert je pražský rodák (Žižkov 1901) a dlouholetý
pražský patriot (legendární Seifertův dům na Ladronce). V roce 2011 si připomínáme 110. výročí básníkova narození a 10. výročí zahájení vydávání jeho spisů. Tato žádost o
partnerství se týká svazku č. 13 - básníkovy předválečné publicistiky. Jako zcela prvně vydaný knižní soubor patří tento celek v rámci spisů k nejobjevnějším a nejpotřebnějším.
Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

XVI. ročník mezinárodního soutěžního
456 700
150 000
100 000
100 000
festivalu malých dechových orchestrů
"VEJVODOVA ZBRASLAV - PRAHA
2011"
Jedná se o soutěž malých dechových orchestrů o nejlepší interpretaci povinných skladeb, která je pro orchestry motivujícím prvkem pro maximální snahu v přípravě i ve
vlastních vystoupeních. Snahou pořadatelů je zajištění účasti především mládežnických orchestrů. Projekt seznamuje zahraniční i domácí účastníky festivalu (návštěvníky i
orchestry) pomocí semináře s minulostí i současností české tvorby, představuje autory i jejich přínos k propagaci české kultury, a tím i České republiky. Dlouhodobě
podporovaný projekt hl. m. Prahou. Nemá vliv na obchod v rámci EU.
Mistrovství České republiky dechových
1 450 000
500 000
200 000
200 000
hudeb Praha 2011, 15 ročník
mezinárodního festivalu české a
moravské dechovky HRAJ KAPELO,
HRAJ
V roce 2011 pořadatel připravuje Mistrovství České republiky dechových hudeb, největší a nejvýznamnější akci v oblasti dechové hudby, která se v České republice bude konat.
Mistrovství se koná v rámci 15. ročníku mezinárodního festivalu české a moravské dechovky Hraj kapelo, hraj. Hlavním pořadatelem je Sdružení dechových orchestrů ČR,
partnery jsou Národní informační středisko pro kulturu (NIPOS), Umělecká agentura BRIVA, Folklorní sdružení a dechový orchestr Krajanka. Uskuteční se v Praze 25. - 26.
června 2011. Vystoupení jednotlivých orchestrů proběhnou na Křižíkově fontáně, v Pivovarské zahradě, v zahradě Na Valech, na Vyšehrad a v Palace Illusion. Projekt nemá
vliv na obchod v rámci EU.
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Poř. č.

Č. j.

139

69462/2011

Žadatel

Název projektu

Celkové
Požadovaná Doporučení Rada HMP
náklady
částka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
5 053 100
2 073 895
1 000 000
1 000 000

AGENCY ARTISTIC INTERNATIONAL MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ
s. r. o., Benkova 1698/9, 149 00 Praha 4, FESTIVAL PRAHA 2011 POCTA F.
IČ:27120147
LISZTOVI A A. DVOŘÁKOVI
Druhým rokem konaný festival je zaměřen v roce 2011 k poctě skladatele Ference Liszta a jeho 200. výročí narození a k poctě skladatele Antonína Dvořáka (k jeho 160. výročí
narození). Bude se konat od dubna do prosince ve Smetanově síni Obecního domu. Organizátoři plánují 15 koncertů, během nichž se představí současní nejlepší klavíristé čeští i
zahraniční, i přední čeští dirigenti nejen ve skladbách jubilujících skladatelů, ale i dalších za doprovodu Pražského Dvořákova Symfonického Orchestru. Žadatel je v této
kulturní oblasti činný již od roku 1996 a je stálým partnerem Správy Pražského Hradu v oblasti koncertů klasické hudby. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

"HRBÁČ" aneb neversův bod je to
CD 2002, Celetná 17, 110 00 Praha 1,
883 000
250 000
80 000
80 000
IČ:26585758
poslední, co můžeš spatřit
Nový projekt divadelního sdružení CD 2002 chce i v roce 2011 navázat na úspěšnou dramaturgickou linii, která se zaměřuje na původní autorskou tvorbu a inscenování
výrazných úprav her jiných autorů či dramatizaci literárních předloh. Připravovaná adaptace známého romantického příběhu Paula Févala se pokusí zpracovat téma s úsměvnou
nadsázkou, využít postupy, které se osvědčily u kultovní inscenace Tří mušketýrů (derniéra 2009). Svou typickou jevištní poetikou chce sdružení opět oslovit především mladé
publikum, ale současně uvádí, že situační komedie založená na kvalitních hereckých výkonech a razantní autorské úpravě dokáže pobavit publikum od patnácti do sta let.
Domovskou scénou CD 2002 je Divadlo v Celetné. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
148
94912/2011
Renée Nachtigallová
Ad honorem Mozart MMXI - 6. ročník
1 909 000
1 447 000
400 000
400 000
festivalu se soutěží ppro mladé
mozartovské pěvce
Projekt již 6. rokem nabídne kvalitní kulturní zážitky návštěvníkům za symbolické ceny a umožňuje mladým pěvcům zdokonalit se v interpretaci hudby 18. století, mít srovnání
se zahraničními kolegy a pracovat s renomovanými odborníky. O tento projekt má stoupající zájem veřejnost, ale i odborníci o účast v porotě a realizaci doprovodných kurzů.
Festival se koná ve druhé pol. srpna 2011 ve Stavovském divadle, v Deylově konzervatoři, v Michnově paláci a v Loretě. Jeho náplní budou opět koncertní akce, dále odborné
semináře přístupné i veřejnosti, mezinárodní pěveckou soutěž (první dvě kola veřejně přístupná, finále ve Stavovském divadle) a pěvecké kurzy Toma Krause pro mladé
mozartovské pěvce. Těsná spolupráce s renomovanými zahraničními i českými umělci. Festival je od svého prvního ročníku (2006) finančně podporován hl. m. Prahou a nemá
vliv na obchod v rámci EU.
153
105109/2011
Jazz Ungelt s. r. o., Týn 2/640, 110 00
HUDEBNÍ WORKSHOPY 2011
1 230 000
590 000
300 000
300 000
Praha 1, IČ:26167808
V prostorách klubu Ungelt se od června do září 2011 ujmou špičkoví profesionální muzikanti s pedagogickou praxí ve spolupráci s předními hudebními školami, jako je např.
Konzervatoř Jaroslava Ježka, pořádání workshopů, jejichž hlavním zaměřením budou 3 oblasti nástrojů - kytara, baskytara a elektronická kytara, bicí a klávesy. Budou
obsahovat teoretickou i praktickou část, mohou pomoci také k úspěšnému složení přijímacích zkoušek na hudební konzervatoř. Účast na workshopech není omezena věkovou
hranicí. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
147

92184/2011
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Poř. č.

Č. j.

158

132244/2011

170

138033/2011

Žadatel

Název projektu

Celkové
Požadovaná Doporučení Rada HMP
náklady
částka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
150 000
110 000
80 000
80 000

Agentura NKL Žofín s. r. o., Tunelářů 325, Výchovný koncert pro žáky ZŠ I. a II.
156 00 Praha 5, IČ:61504823
stupně
Žadatel zahájil cyklus pořádání hudebně-vzdělávacích pořadů již v roce 2003, jako součást komplexního vzdělávání mládeže. Klade si za cíl vysokou uměleckou kvalitu
orchestru, protagonistů i repertoáru. Ve snaze přiblížit vážnou hudbu rozdílným věkovým kategoriím, pořádá koncerty odděleně pro žáky I. a II. stupně a snaží se zacílit i
zábavnou a poutavou formou repertoár na tyto věkové kategorie. Výchovný koncert pořádá obvykle 1x ročně (červen/září), a to 2 koncerty během jednoho dne v Paláci Žofín.
Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

VERNON CONSULTING s. r. o.,
TINA B. 2011
8 565 870
3 850 000
1 500 000
1 500 000
Janovského 439/23, 170 00 Praha 7 Holešovice, IČ:27187942
Festival TINA B je třítýdenní festival současného umění, který je v Praze organizován již od roku 2005. Letos tato platforma mezinárodního výtvarného umění, která se však
zaměřuje na nové formy umění (nová média, instalace, koncepty, radio a video art, light art), proběhne v období od 19.10. do 13.11. Jako jeden z mála festivalů na poli
současného umění se festival TINA B koná každým rokem a spojuje české umění s uměleckou inspirací ze zahraničí. Tento mezikulturní dialog a představení českého umění v
zahraničním kontextu je pro ni hlavní prioritou.V roce 2011 představí mezi padesáti až stem umělců ze všech koutů světa. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Celkem:
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