
Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 181 ze dne 21. 2. 2012

Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času - výše částek do 2.000.000,-Kč jednomu a témuž subjektu za rok
 - projekty s podporou v režimu "de minimis"
Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 
projektu

Požadovan
á částka

Do limitu 
"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
cca*

Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
3 609754/2011 ABCD, Platnéřská 13, 110 00 Praha 1, 

IČ:26600889
Realizace výstavy 
nejvýznamnějšího světového 
tvůrce art brut Adolf Wölfli - 
Stvořitel Univerza

2 674 000 400 000 limit dosud 
nečerpán

I 100 000 100 000

15 911248/2011 Folklorní sdružení České republiky, 
Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1, 
IČ:00541206

IV. Národní krojový ples FoS ČR 
- realizace 

3 200 000 350 000 152 tis. II 300 000 300 000

Tradice Národního krojového plesu začala v roce 1998. Tento ples každoročně představuje národní tradice všech regionů České republiky. Cílem akce je prezentace souborů, 
národních tanců, krojů a písní, nejen obyvatelům Prahy, ale i tuzemským a zahraničním návštěvníkům. Minulý ročník ples navštívilo cca 2500 hostů, vystoupili tanečníci, muzikanti a 
zpěváci z více než 30 folklorních souborů a lidových muzik, taneční orchestr aj. XIV. ročník plesu bude programově věnován Praze a Středočeskému kraji. Finanční podpora HMP: 
2009 - 400 tis. Kč, 2010 - 250 tis. Kč, 2011 - 450 tis. Kč. Na přípravu projektu byla poskytnuta v roce 2011 částka 600 tis. Kč, celková požadovaná částka je 950 tis. Kč.

Výstava si klade za cíl seznámit diváka s dílem nejen jako s výtvarným skvostem, ale také jako s jedinečným konceptem. Chce oživit jeho uchvacující systém a nabídnout exkurzi do 
komplexního světa, který existoval v mysli jediného člověka. Prezentace děl Adolfa Wöfliho by měla umožnit nahlédnout za hranici běžného poznání. Nechce přetlumočit autorův 
svět do našeho jazyka, ale pokusí se zhmotnit jeho podobenství v co nejpřímější podobě. Jedním z cílů výstavy je i demytizovat život a tvorbu lidí s duševní nemocí a vyzvednout 
jejich kreativní materiál. Je završením dvou předchozích výstav z oblasti art brut podpořených hl. m. Prahou a má záštitu primátora hl. m. Prahy a Karla Schwarzenberga. Žadatel 
obdržel na své projekty v roce 2009 částku 275 tis. Kč, v roce 2010 částku 20 tis. Kč a pro rok 2011 částku 100 tis. Kč. 

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

Požadovan
á částka

Do limitu 
"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
cca*

Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
22 938039/2011 Revolver Revue, Jindřišská 901/5, 110 00 

Praha 1, IČ:26534045
Viktor Karlík - Podzemní práce / 
Underground Works

664 000 448 500 195 tis. I 100 000 100 000

25 940544/2011 SYMPOSION - sdružení pro kulturu, 
Slavíkova 29, 120 00 Praha 2, 
IČ:68380623

EKECHEIRIÁ - SVATÝ MÍR - 
realizace

1 930 000 1 035 000 180 tis. VI 250 000 250 000

34 961565/2011 NACHTIGALL ARTISTS 
MANAGEMENT s. r. o., Čerchovská 
1981/6, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, 
IČ:26431017

HVĚZDY SVĚTOVÉ OPERY 
"ZNÁTE Z MET"

10 000 000 2 000 000 159 tis. I 800 000 800 000

Výpravná publikace představí obrazy, plastiky, grafiky a další práce rozsáhlého autorova díla na pozadí barvitého kontextu pražské undergroundové kultury osmdesátých let, jíž byly 
neodmyslitelnou součástí. V díle autora je zcela zásadně tematizováno město Praha. Je považován za nejvýznamnějšího výtvarníka tzv. druhé generace pražského undergroundu, jeho 
volná tvorba z osmdesátých let ale dosud nebyla širší veřejnosti v relativní úplnosti představena. Žadatel obdržel v roce 2010 částku 20 tis. Kč, v roce 2011 částku 25 tis. Kč, a to na 
jím pořádané cykly večerů.

Realizační projekt je připraven pro rok 2012, kdy se budou konat  olympijské hry v Londýně. Cílem projektu je zdůraznění propojení sportu s kulturou, tak jak tomu bylo zvykem v 
antickém Řecku - umění těla i ducha - Kalokaghatie. Projekt je připravován jako multimediální, bude tvořen jednak z klasických disciplin jako jsou kresby, obrazy a plastiky, ale bude 
mít zároveň vzdělávací funkci, kterou bude představovat historická část, tvořená texty, fotografiemi, DVD, TV přenosem z OH v Londýně. Na projektu se podílejí umělci, věnující se 
mnoho let aktivně sportu. Součástí projektu budou i kresby dětí z boxerského oddílu Palaestra, se kterým občanské sdružení SYMPOSION dlouhodobě spolupracuje. Záštitu projektu 
udělili místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR pan Karel Schwarzenberg a radní pro kulturu hl. m. Prahy. Žadatel obdržel v roce 2009 částku 900 tis. Kč, v roce 2010 
částku 1 500 tis. Kč a v roce 2011 částku 700 tis. Kč. Na přípravu tohoto projektu byla poskytnuta v roce 2011 částka 500 tis. Kč, celková požadovaná částka je 1 535 tis. Kč.

Díky pořádající agentuře má hlavní město Praha možnost uvítat na svých koncertních pódiích donedávna neslyšené velké hlasy světových pěvců, které vedle domácích posluchačů 
přitahují také návštěvníky ze zahraničí a umožňují také živou konfrontaci s domácí pěveckou školou. Odborní hudební kritici mnohé z těchto zahraničních pěveckých hvězd považují 
za vrcholnou událost roku, nejsilněji se v roce 2011 dvakrát zapsala do pražského kulturního života nositelka nejprestižnějších světových ocenění mezzosopranistka Cecilia Bartoli. V 
roce 2012 na pódiu Smetanovy síně Obecního domu a Dvořákovy síně Rudolfina vystoupí světové pěvecké hvězdy, jak je známe z přenosů z Metropolitní opery – v lednu 2012 Kate 
Lindsey, v květnu 2012 Lawrence Brownlee a Tarra Erraught, v září 2012 Elina Garanča, v říjnu Ildebrando d´Arcangelo a v rámci vánočního koncertu Kristina Opolais. Cílem 
pořadatelky je posilování tří hlavních společenských skupin – studentů včetně budoucích umělců, veřejnosti, obsahující současné i budoucí mecenáše kultury, a novináře a kritiky, 
odbornou veřejnost. Největší položkou rozpočtu jsou honoráře umělců, je požadováno 20 % celkových nákladů. Žadatelka získala v roce 2011 podporu formou partnerství HMP u 
pořádání koncertů světových pěveckých hvězd v celkové výši 1 200 tis. Kč. 

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

Požadovan
á částka

Do limitu 
"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
cca*

Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
36 963612/2011 AUVIEX, s. r. o., Perlitová 1820/52, 140 

00 Praha 4, IČ:47125781
Svátky hudby v Praze 3 263 000 1 200 000 limit dosud 

nečerpán
I 300 000 300 000

43 970511/2011 Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, 
Jungmannova 31, č.p. 36, Palác Adria, 
110 00 Praha 1, IČ:15887839

"Made in Praha" (zahrnuje 5 
výstav v Galerii kritiků, Adria)

850 000 315 000 192 tis. I 200 000 200 000

48 967859/2011 Porte, Jaselská 348/3, 160 00 Praha 6, 
IČ:22908331

Fotopříběhy ze staré Prahy 826 000 453 000 171 tis. III 100 000 100 000

V návaznosti na iniciativu houslisty a dirigenta Sira Yehudi Menuhina v Čechách vznikly v r. 1992 z iniciativy klavíristy Radoslava Kvapila a Josefa Matouška Svátky hudby v Praze 
spojené s osobností Václava Hudečka, které mají za sebou již 20 let trvání. Cyklus roku 2012 tvoří 7 koncertů v kostele sv. Šimona a Judy za účasti renomovaných hostujících sólistů 
a orchestrů. Svátky hudby podporují také mladé začínající umělce na začátku jejich kariéry. Je požadováno 36,7 % celkových nákladů, podpora HMP formou grantu byla udělena v 
roce 2011 ve výši 50 tis. Kč.

Žádost o partnerství pro cyklus 5 výstav s názvem „Made in Praha", ve smyslu morální záštity i finanční podpory města, neboť náklady na tyto výstavní projekty nelze pokrýt pouze z 
provozního grantu HMP, znamenajícího existenční minimum na výstavní činnost galerie i odbornou činnost Sdružení. Sdružení hradí prostřednictvím Galerie kritiků a TCP městu 
Praha pronájem, jenž svou výší tvoří valnou část prostředků přidělené dotace. Ani skrovný příspěvek státu není s to náklady na hodnotnou činnost kompenzovat a Sdružení je 
nevládní neziskovou organizací, jež poskytuje kulturní služby veřejnosti nekomerčně a úsporně. V případě podpory mladému umění, jako je u soutěže Ceny kritiky za mladou malbu 
do 30 let, či v případě uvedení výstavy romské kultury, či u kvalitních mezinárodních projektů, jež znamenají pro Sdružení stálý styk ve spolupráci se zahraničím, je partnerství 
metropole vysoce prospěšné a slouží dozajista i obecné potřebě kulturní reprezentace města. Žadatel získal dvouletý grant na kontinuální výstavní činnost (2012-2013), v roce 2011 
obdržel částku 214 250,- Kč - na dva projekty, v roce 2010 částku 1 700 tis. Kč - na dva projekty, a v roce 2009 částku 850 tis. Kč na tři projekty.

Cyklus čtyř výstav historických fotografií (Praha vítací, Praha výletní, T.G. Masaryk málo známý, Společenská móda staré Prahy) ze soukromé sbírky, které přinášejí obraz Prahy z 
počátků rozvoje fotografie korespondující s rozmachem hlavního města. V mnoha případech jde o unikátní a neznámé záběry. Ohlédnutí, která jemnou vizuální a instalačně atraktivní 
formou ukazují obyčejný život Pražanů. Kurátor jednotlivých výstav je historik a teoretik fotografie Pavel Scheufler. Výstavy vždy obsahují třicet panelů. Žadatel obdržel v roce 2011 
částku 700 tis. Kč při partnerství, a to na dva projekty.

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

Požadovan
á částka

Do limitu 
"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
cca*

Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
55 968376/2011 Profil Media, s. r. o., Osadní 774/35, 170 

00 Praha 7 - Holešovice, IČ:25726501
Ceny Czech Grand Design za rok 
2011

4 000 000 900 000 196 tis. III 300 000 300 000

60 969166/2011 Zpěvácký spolek HLAHOL v Praze, 
Masarykovo nábřeží 248/16, 110 00 
Praha 1, IČ:45249385

Uspořádání koncertu s 
repertoárem Stvoření od Josepha 
Haydna v podání česko-
německého ansámblu

500 000 200 000 199 tis. IV 50 000 50 000

61 969179/2011 Pražská galerie českého skla, o. p. s., 
Bartoškova 1448/26, 140 00 Praha 4, 
IČ:27907660

"Czech Exellence ve sklářském 
umění" - Setkání mladých 
výtvarníků v Praze

925 000 380 000 188 tis. I 100 000 100 000

Zpěvácký spolek Hlahol v Praze ve spolupráci s komorním orchestrem Petershausen, orchestrem Art-n Praha a chrámovým sborem při kostele sv. Magdaleny v Mnichově-
Ottobrunnu provede Haydnovo oratorium Die Schopfung (Stvoření). Realizace projektu je naplánována na 2. čtvrtletí 2012, neboť má být spojena s oslavou dokončení rekonstrukce 
hlaholské fasády na Masarykově nábřeží. Předpokládá se velký zájem posluchačů, kteří ocení toto skloubení hudby s pražskou architekturou. Před koncertem bude pro zájemce podán 
zasvěcený výklad do tohoto hudebního díla. Finanční podpora: 2009 – 120 tis. Kč, 2010 – 80 tis. Kč, 2011 – 80 tis. Kč.

Setkání mladých výtvarníků v Praze Czech Excelence ve sklářském umění je celoročním programem deseti setkání spojených s vernisážemi mladých sklářských výtvarníků v Praze, 
který je součástí dlouhodobého programu Pražské galerie českého skla. Tato setkání, zahájená již v roce 2009, vznikla z touhy tvůrců, teoretiků a příznivců českého výtvarného skla 
po neformálním pravidelném setkávání a seznamování se s díly umělců. Vizí tohoto projektu je prohlubovat vztah a vzbuzovat vášeň pro skleněné umělecké objekty a tím pomáhat 
spoluvytvářet českou dokonalost "Czech Excelence" - ve sklářském umění. Nedílnou součástí podpory mladých výtvarníků bude rovněž práce na postupném zpracování dalších 100 
textů on line databáze sklářských výtvarníků a jejich děl. Žadatel obdržel v roce 2011 částky 300+300 tis. Kč.

Ceny Czech Grand Design jsou nejdůležitějšími oborovými cenami v oblasti designu v České republice. Oceňují nejlepší osobnosti a firmy za mimořádné počiny v daném 
kalendářním období uplynulého kalendářního roku. V roce 2012 se koná 6.ročník Cen Czech Grand Design a Slavnostní večer předávání cen proběhne ve Stavovském divadle. Ceny 
si velice rychle získaly prestiž a sílu jak mezi oceňovanými, tak i mezi odbornou a laickou veřejností. Ocenění se ihned stalo váženým titulem. Oceněno bude jako obvykle 8 kategorií. 
K projektu bude vydán katalog. Výstava nominovaných subjektů bude k vidění NTM a výstava Vítězové pak UMPRUMMUZEU v Praze. Žadatel obdržel v roce 2009 částku 100 tis. 
Kč, v roce 2010 částky 100+100 tis. Kč a v roce 2011 částku 350 tis. Kč. 

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

Požadovan
á částka

Do limitu 
"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
cca*

Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
68 969248/2011 ALT@RT o. s., Nový lesík 942/2, 162 

00 Praha 6, IČ:27045919
Studio ALTA - Náhradní divadlo 500 000 250 000 limit dosud 

nečerpán
I 200 000 200 000

75 969198/2011 "a.", Ve Smečkách 7/1767, 110 00 Praha 
1, IČ:22863591

Václav Stratil Mini 220 500 120 500 limit dosud 
nečerpán

I 50 000 50 000

77 969236/2011 ENTRANCE GALLERY, Křižíkova 34, 
180 00 Praha 8, IČ:27010287

Art Talks 467 000 200 000 limit dosud 
nečerpán

I 50 000 50 000

Projekt ART TALKS upozorňuje novým způsobem na současné mladé autory. Série prezentací současného umění pro veřejnost proběhne zhruba každý měsíc v galerii Entrance. 
Bude to akce, na které vybraný autor představí sebe a svou tvorbu, v přímé konfrontaci se svojí aktuální autorskou výstavou. Na každou prezentaci bude zvána odborná i laická 
veřejnost. Žadatel obdržel na své projekty v roce 2009 částku 150 tis. Kč, v roce 2010 částku 40 tis. Kč, v roce 2011 částku 80 tis. Kč.

Studio ALTA je plnohodnotným divadelním prostorem v Praze, který již 4 roky zaštiťuje různé umělce a jejich projekty v oblasti nonverbálního umění a alternativního divadla. 
Předložený projekt vymezuje aktivitu Studia ALTA v realizaci 15 představení mladých umělců do 30 let, čerstvých absolventů uměleckých škol. Cílem projektu je vytvořit platformu 
pro mladé tvůrce tak, aby měli možnost svou tvorbu konfrontovat s publikem a zároveň se představit dramaturgům divadel, kteří následně s nimi mohou navázat spolupráci. Studio 
ALTA jako skutečně náhradní divadlo vytvoří podmínky pro dozrání začínajících tvůrců. Prezentovaná díla jsou zároveň často i autentickým generačním manifestem a divákovi tak 
umožní výjimečnou konfrontaci s pohledem mladé generace. Činnost žadatele je pravidelně podporována granty města: 2009 – 850 tis. Kč, 2010 – 670 tis. Kč, 2011 – 520 tis. Kč.

MINI je koncipována jako kapesní art book přibližující oblast Stratilovy tvorby z posledních tří let, kresby na malé a miniaturní formáty. Podnětem k jejímu koncipování se stala 
prezentace části souboru pražskou Galerií Ferdinanda Baumanna v roce 2010. Kurátoři prostoru Matouš Mědílek a Daniel Vlček se po seznámení s celým souborem rozhodli, že z 
vydání publikace učiní pilotní projekt nakladatelské činnosti jejich nakladatelství v roce 2012. K přípravě publikace přizvali kritika umění a kurátora Jiřího Ptáčka, v uplynulých 
dvanácti letech Stratilova hlavního spolupracovníka. Žadatel neobdržel žádné finanční prostředky.

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

Požadovan
á částka

Do limitu 
"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
cca*

Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
96 967877/2011 KENTAUR MEDIA, s. r. o., Národní 

třída 39, 110 00 Praha 1, IČ:25131788
Jazz 4 kontinentů 2012 1 421 400 690 200 limit dosud 

nečerpán
I 130 000 130 000

98 967843/2011 Asociace pomáhající lidem s autismem - 
APLA Praha, Střední Čechy, o. s., 
Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - 
Řepy, IČ:26623064

Mezinárodní den povědomí o 
autismu (WAAD - World Autism 
Awareness Day, 2. dubna 2012) a 
Evropské dny autismu (EDA) v 
Praze 2012

287 500 110 000 195 tis. II 70 000 70 000

Jazzový klub Jazz Dock již od roku 2009 svébytně obohacuje pražskou nabídku jazzové hudby v nově vzniklém prostoru přímo na břehu Vltavy na Janáčkově nábřeží naproti 
Mánesu. Pečlivě a podrobně vypracovaný projekt představuje, že od ledna do července 2012 v rámci festivalu "Jazz čtyř kontinentů" bude realizováno celkem 31 společných koncertů 
českých hudebníků s umělci z Evropy, Ameriky, Afriky a Austrálie, proběhne společná improvizace a komunikace celkem 154 českých a zahraničních hudebníků ze 4 kontinentů, 
mezinárodní dialog, posilující rozvíjení talentu mladých umělců a inspiraci odlišnými hudebními světy. Obsahem projektu jsou dvojkoncerty – většinou první koncert české skupiny a 
druhý zahraniční či přímo společný koncert českých a zahraničních umělců. Projektu vyjadřují podporu významná jména odborné veřejnosti. Podpora HMP tomuto projektu formou 
partnerství HMP udělena v roce 2011 byla ve výši 150 tis. Kč.

Projekt je zaměřen na realizaci kulturních aktivit s přímým zapojením široké veřejnosti do uměleckých a zábavných činností, které napomohou zvýšit obecné povědomí u široké 
veřejnosti o poruchách autistického spektra a umožní lepší přístup k integraci lidí s PAS do společnosti. Tyto aktivity mají poskytnout obyvatelům hlavního města Praha možnost 
tvůrčí realizace a současně podpoří osvětu autismu, uměleckými prostředky informují o důležitém celospolečenském problému, kterým autismus je. Žadatel obdržel v oblasti kultury v 
roce 2011 na projekt s tematikou autismu částku 80 tis. Kč.

Vysvětlivky: * Celostátní registr podpor "de minimis" (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
                     ** Výbor pro kulturu, pam. péči, výstavnictví, cest. ruch a zahr. vztahy MHMP
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104 967905/2011 Feng-yün Song, o. s., Mazovská 477/4, 

181 00 Praha 8 - Troja, IČ:28558502
Songfest 2012 - Rok čínského 
draka - realizace

761 500 200 000 194 tis. I 80 000 80 000

106 969967/2011 Luka Praha, Újezd 402/33, 118 00 Praha 
1 - Malá Strana, IČ:22815465

Praha - Sen letní noci - realizace 6 800 000 4 000 000 57 tis. VI 1 000 000 1 000 000

107 969966/2011 "Občanské sdružení SLOVO 21", 
Francouzská 2, 120 00 Praha 2, 
IČ:69343951

Světový romský festival 
KHAMORO 2012 - realizace

7 076 000 2 000 000 179 tis. V 1 200 000 1 200 000

108 969262/2011 P & J Music s. r. o., Dittrichova 338/11, 
120 00 Praha 2, IČ:45790221

Jazz Meets World 2012 - 
realizace

11 391 000 1 700 000 186 tis. I 1 000 000 1 000 000

11. ročník multikulturního hudebně divadelního festivalu u příležitosti vítání nového lunárního roku. Pořadatelem festivalu je občanské sdružení, které se zaměřuje na aktivity 
podporující harmonické soužití a mezilidské porozumění mezi západními a východními kulturami a národy. Festival se zaměřuje na autenticitu uměleckého projevu v původní i 
západní kultuře a na jejich vzájemné obohacování. Je požádáno o podporu pražské části tohoto festivalu (koná se i na dalších místech ČR). V letech 2009 - 2011 byl tento projekt 
podporován částkou vždy 100 tis. Kč. Vzhledem k termínu konání festivalu (leden 2012), byl předfinancován v roce 2011 částkou 100 tis. Kč. V roce 2012 chce pořadatel kromě 
lednové části projektu (příchod nového lunárního roku) uskutečnit ještě jarní část (jaro roku draka), celková požadovaná částka na projekt je 300 tis. Kč.

Třetí ročník festivalu, který bude v roce 2012 probíhat opět na pontonu na řece Vltavě mezi Karlovým mostem a mostem Legií, v blízkosti Střeleckého ostrova. Hlavní akcí festivalu 
bude vystoupení světově známé kapely Manu Chao a nositele ceny První světové trumpety v I. Mezinárodní soutěži v Guče (Srbsko) Dejana Petroviće a jeho Big Band Orchestru. 
Tradičně vystoupí i český interpret. Akce je určena nejširšímu publiku a vstup na ni je zdarma. V roce 2010 poskytlo hl. m. Praha částku 500 tis. Kč, v roce 2011 částku 2 mil. Kč při 
partnerství v oblasti cestovního ruchu. Na přípravu akce konané v roce 2012 bylo poskytnuto 500 tis. Kč, celková požadovaná částka je 4 500 tis. Kč. Navržená částka respektuje 
blížící se limit "de minimis".            

Tento světový romský festival se koná pravidelně již od roku 1999. Hlavním cílem je prezentovat kvalitní profesionální romské hudebníky z celého světa a pomocí pozitivních hodnot 
napomáhat sblížení majoritní společnosti s touto minoritou. Festival také přispívá k prezentaci Prahy jako multikulturní evropské metropole. Uskuteční se 6 večerních koncertů 
(tradiční romská hudba, gypsy jazz…), v rámci doprovodného programu defilé umělců v centru Prahy, výstavy atd. Nedílnou součástí festivalu bude také odborná část – semináře, 
workshopy, mezinárodní seminář pro romskou mládež. Podpora HMP 2009 – 1 500 tis. Kč, 2010 – 2 000 tis. Kč, 2011 – 1 800 tis. Kč. Na přípravu akce roku 2012 byla poskytnuta 
částka 500 tis. Kč, celková požadovaná částka je 2 500 tis. Kč. 

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

2/7



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

Požadovan
á částka

Do limitu 
"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
cca*

Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč

110 979748/2011 Impresario - česká umělecká agentura, 
spol. s r. o., Palackého 740/1, 110 00 
Praha 1 - Nové Město, IČ:27364101

JARNÍ GALA ve Smetanově síni 
Obecního domu - DIANNE 
REEVES & Romero Lumambo, 
Russel Malone - realizace

4 750 000 1 500 000 37 tis. IV 700 000 700 000

131 988119/2011 ON STAGE! s. r. o., Křenova 438/7, 162 
00 Praha 6 - Veleslavín, IČ:28998685

OSIDLA SMRTI - realizace 4 107 000 346 900 184 tis. XI 200 000 200 000

133 970270/2011 BUBEC, Radouňova 366/1, 155 00 Praha 
5 - Řeporyje, IČ:70824185

Sochařské studio Bubec 2012 1 345 000 920 000 175 tis. III 500 000 500 000

Gala koncert, který na jaře 2012 bude prezentovat nezpochybnitelnou kvalitu, představí nonkonformní hvězdy první kategorie. Fenomenální Dianne Reeves , držitelka 4 cen Grammy, 
vystoupí se speciálně sestaveným programem a hosty pro tuto příležitost. Galavečer navazuje na čerstvou tradici ročníků Jarního Gala. Žadatel obdržel v roce 2009 podporu  ve výši 
300 tis. Kč, v roce 2010 částky 150 tis. Kč a 1 900 tis. Kč (Jarní Gala), v roce 2011 částku 1 500 tis. Kč na Jarní Gala. Vzhledem k náročnosti akce konané v roce 2012 byla 
předfinancována z rozpočtu na rok 2011 částkou 500 tis. Kč, celková požadovaná částka je 2 mil. Kč. Navržená částka respektuje blížící se limit "de minimis". 

Žádost o podporu při nastudování a následném uvádění ojedinělého divadelního thrilleru od jednoho z nejvýznačnějších spisovatelů a dramatiků 20. století. Titul doplní repertoár 
scény o další rozměr, když představí divákovi ukázku vzrušující zábavy. Žadatel chce svými produkcemi oživit nádherný secesní sál na Vinohradech, který má dlouholetou tradici 
(Palace Illusion). Premiéra je plánována na jaro 2012– v průběhu roku by se mělo uskutečnit 30 představení. Na přípravu tohoto projektu bylo v rámci partnerství poskytnuto 400 000 
Kč již v roce 2011, celková požadovaná částka je 746 900 Kč.

Permanentní přehlídka - festival, jež má za cíl představit především zahraniční soubory z oblasti jazzové hudby a world music. Projekt na rok 2012 zahrnuje 21 koncertů jazzu, World 
music, hip-hop, jidiš, fado, flamenco atd. Pro rok 2012 požádali též o grant Visegradský fond, proto se v programu objevují více než jindy soubory z východní Evropy. Pořadatel 
hodlá uvést světové legendy jako jsou Paco de Lucia, Rollins a Paul Anka, který v Čechách ve své více jak 50 leté kariéře nebyl. Koncerty se konají v Divadle u hasičů a na řadě 
jiných míst Prahy. Hl. m. Praha tuto přehlídku podporuje řadu let. V roce 2009 poskytlo částku 650 tis. Kč, v roce 2010 částku 950 tis. Kč a v roce 2011 částku 1 500 tis. Kč. Žadatel 
ještě obdržel v roce 2011 na další projekty při partnerství částku 250 tis. Kč. Na přípravu této přehlídky konané v roce 2012 bylo poskytnuto 300 tis.Kč, celková požadovaná částka je 
2 mi. Kč.  

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

2/8



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

Požadovan
á částka

Do limitu 
"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
cca*

Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč

163 1017109/2011 Společnost přátel beuronského umění, 
Nad Křížkem 1616/9, 147 00 Praha 4 - 
Braník, IČ:70854173

Realizace sochy sv. arch. 
Gabriela s osazením na stříšku 
vchodu do kostela sv. Gabriela v 
Praze na Smíchově, Holečkova 
ulice 10

750 000 750 000 limit dosud 
nečerpán

III 500 000 500 000

168 1018455/2011 Junák - svaz skautů a skautek ČR, 
Senovážné náměstí 977/24, 116 47 Praha 
1 - Nové Město, IČ:00409430

Trochu lepší svět - století 
skautingu

1 097 000 800 000 limit dosud 
nečerpán

III 400 000 400 000

175 967856/2011 Porte, Jaselská 348/3, 160 00 Praha 6, 
IČ:22908331

TARAS 80 604 000 303 000 171 tis. V 150 000 150 000

V roce 1919 byly benediktinky kláštera sv.Gabriela v Praze na Smíchově nuceny opustit klášter a odstěhovat se do Rakouska. Odvezly s sebou celkový mobiliář a vybavení kláštera i 
kostela. Mezi odvezenými předměty byla také socha archanděla Gabriela ze stříšky předsíně kostela. V současné době jde o rekonstrukci a výrobu kopie sochy, která by se měla vrátit 
na své původní místo jako symbol kláštera sv. Gabriela. Nový žadatel o finanční podporu.

V roce 2012 oslaví český skauting sto let od svého vzniku. V rámci oslav nazvaných souhrnně „Skautské století“ se uskuteční řada projektů, jejichž cílem je připomenout roli 
skautingu v naší zemi, jeho výchovné působení, významnou společenskou úlohu i jeho schopnost stále oslovovat děti a mladé lidi. Skautské století zahrnuje pět klíčových událostí 
(výroba filmu, skautský den na ČT 2, spolupráce s Českým rozhlasem, nové webové stránky, výstava). Předmětem žádosti je VÝSTAVNÍ ČÁST, která se pod záštitou primátora doc. 
MUDr. Bohuslava Svobody uskuteční ve dnech 14.3. – 17.6.2012 v Muzeu hlavního města Prahy. Výstava by měla zprostředkovat skautský svět širší veřejnosti, představit hnutí tak, 
jak jej žijí a vnímají jeho členové, zbavit je stereotypů. Chce se pokusit o zobrazení toho, co tvoří podstatu skautské myšlenky, ale zůstává na první pohled neviditelné – výchova k 
opravdovosti v duchu skautských principů a hodnot, vycházející z dlouholeté kulturní tradice. 
Obecně známé znaky skautingu (odznak, kroj, zkoušky vytrvalosti ad.) propojí s „běžným“ životem. Aby bylo možné co nejvíce přiblížit tvořivou činnost skautského oddílu, bude 
značná část výstavy interaktivní, další aktivity přiblíží doprovodný program, který předpokládá i propojení s ostatními částmi projektu. S ohledem na význam události (Junák je s více 
než 45 000 členy největším občanským sdružením dětí a mládež u nás – přes 5000 skautů a skautek pracuje v oddílech v Praze) a její mediální zajištění žadatelé přepokládají účast až 
25 000 návštěvníků. Junák-svaz skautů a skautek ČR o podporu v rámci partnerství v oblasti kultury dosud nežádal. 

Jedná se o uspořádání tvůrčích dílen pro české a zahraniční umělce včetně následné prezentace Art safari, obohacené hudebními a divadelními vystoupeními a programy pro děti, 
instalace vybraných výsledků dílen na veřejných prostranstvích v obci, oživení kulturního života v obci i tvůrčí spolupráce českých a zahraničních umělců. Žadatel obdržel v roce 
2009 částku 250 tis. Kč, v roce 2010 částku 150 tis. Kč a pro rok 2011 částky 100 tis.+ 600 tis. + 50 tis. Kč.

Vysvětlivky: * Celostátní registr podpor "de minimis" (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
                     ** Výbor pro kulturu, pam. péči, výstavnictví, cest. ruch a zahr. vztahy MHMP
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179 969971/2011 NÁRODNÍ DIVADLO, Ostrovní 1, 112 
31 Praha 1, IČ:00023337

FIESTA Nové Scény ND - volně 
přístupné kulturní programy pro 
veřejnost pod širým nebem

1 265 250 528 500 187 tis. VI 250 000 250 000

192 1031951/2011 Radka Production s. r. o., Na Hrázi 21, 
180 00 Praha 8, IČ:26770873

80. výročí narození  Miloše 
Formana: RETROSPEKTIVA 
FILMŮ MILOŠE FORMANA

1 800 000 950 000 limit dosud 
nečerpán

II 400 000 400 000

Prestižní retrospektiva všech Formanových filmů by měla probíhat v době režisérových narozenin v některém z pražských kin. Přehlídku by měla doprovázet informační kampaň, 
účast význačných hostů, diskuze, workshopy.  Žadatel obdržel v roce 2009 částku ve výši 150 tis. Kč (grant) na výstavu Jaroslava Krejčího.

Od ledna 2010 nabízí Nová scéna ND originální koncept činorodého uměleckého organismu - budova celý den funguje jako veřejný kulturní prostor. Kromě klasických představení 
připravuje i doprovodné programy pod širým nebem. Nová scéna tak chce navázat na loňské outdoorové programy na piazzetě Národního divadla, které se setkaly s velkým zájmem 
veřejnosti i vysokou návštěvností, ale nespadají do rozpočtu ND. Částečně uzavřeným prostorem piazzety projdou denně tisíce lidí, kteří budou mít v rámci veřejně přístupného 
programu možnost zhlédnout v období 23.6 . 4.8. 2012 přes 40 uměleckých akcí. Diváci nemusí za uměním do divadla či galerie, mizí konvence divadla jako reprezentativního 
prostoru určeného pro večerní představení, umění je součástí městského veřejného prostoru, baví a inspiruje, oživuje městskou krajinu, dotváří kulturní atmosféru letní metropole. Na 
loňský ročník hl. m. Praha přispělo částkou 300 tis. Kč.

V roce 2013 by fotograf TARAS KUŠČYNSKYJ oslavil 80. narozeniny. Originální a předčasně uzavřené dílo autora, který se proslavil zejména akty a portréty, je třeba znovu ukázat 
v nových dobových a uměleckých souvislostech. Svým fotografickým viděním a osobitým stylem zobrazování ženské krásy ovlivnil na přelomu 60. a 70. let 20. století celou řadu 
fotografů, zejména mladé nastupující generace. Žadatel obdržel při partnerství v roce 2011 na dva projekty celkovou částku 700 tis. Kč.

Vysvětlivky: * Celostátní registr podpor "de minimis" (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
                     ** Výbor pro kulturu, pam. péči, výstavnictví, cest. ruch a zahr. vztahy MHMP
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193 1049947/2011 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická 

fakulta, Ovocný Trh 3/5, 116 36 Praha 1, 
IČ:00216208

Výstava "Cesty filosofie a práva 
1882-2012"

405 000 300 000 128 tis. IV 200 000 200 000

198 1052752/2011 ZAHRADA, o. p. s., Ctiradova 6, 140 00 
Praha 4, IČ:28162919

Cirqueon - Projekt 
profesionalizace odborné 
knihovny a dokumentačního a 
informačního centra

118 100 82 100 limit dosud 
nečerpán

I 50 000 50 000

199 1054956/2011 Česká astronomická společnost, Fričova 
298, 251 65 Ondřejov, IČ:00444537

Keplerovo muzeum v Praze - 
provoz 2012

550 000 300 000 194 tis. I 140 000 140 000

Výstava „Cesty filosofie a práva 1882-2012" se uskuteční ve dnech 4. 4. - 12. 5. 2012 v historických prostorách Karolina (Ovocný trh, Praha 1). Společný projekt Filozofické fakulty 
a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze připomene významný mezník univerzitních dějin, neboť bude realizován na téma připomínky rozdělení Karlo-Ferdinandovy 
Univerzity na českou a německou část v roce 1882. Tato změna se týkala dvou výše zmíněných fakult, které tehdy sídlily v prostorách Karolina a Klementina. Kromě osvětlení 
okolností vedoucích k rozdělení univerzity připomene výstava také vznik a vývoj nových fakultních budov (na nám. Jana Palacha a na nám. Curieových), osudy významných 
osobností a významné mezníky 20. století v dějinách obou fakult. V rámci projektu bude významně připomenut někdejší charakter centra hlavního města, jeho proměny během 20. 
století, především pokud jde o proměny nábřeží a silnou tradici univerzitních a fakultních sídel. Výstava bude přístupna široké veřejnosti zdarma. Žadatel není evidován jako příjemce 
podpory v oblasti kultury a volného času.

Cirqueon, který již 3 roky funguje jako klíčový projekt pro podporu a rozvoj nového cirkusu v ČR, připravuje profesionalizaci studovny a knihovny . Reflektuje tak poptávku po takto 
zaměřené instituci ze strany studentů i profesionálů z řad novinářů a teoretiků. V současnosti fond zahrnuje cca 30 knih a 50 časopisů a studií, pro další období žadatelé plánují 
rozšíření o 15 klíčových publikací a předplatné. Odborné i laické veřejnosti chce nabídnout kvalitní databázi, která umožní rychlý přístup k informacím a zprostředkuje propojení s 
fondy Městské knihovny, Divadelního ústavu a Národní knihovny v Klementinu. Na projekt CIRQUEON - CENTRUM PRO NOVÝ CIRKUS - PROJEKT TRVALÉ PODPORY 
NOVÉHO CIRKUSU žádá o.p.s. Zahrada o grant. Přehled finančních příspěvků žadateli: 2009 - 700 tis. Kč granty, 2010 – 180 tis. Kč grant, 2011 – 280 tis. Kč granty.

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

Požadovan
á částka
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"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
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Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč

204 1054967/2011 Umění pro děti, o. p. s., Na Maninách 
1092/20, 170 00 Praha 7 - Holešovice, 
IČ:24157881

GUPD výstava - Zachraňme svět - 
recyklujme!

809 760 300 000 limit dosud 
nečerpán

II 270 000 270 000

206 1054899/2011 AGENTURA LEMAN s. r. o., Branická 
722/19, 147 00 Praha 4 - Braník, 
IČ:64574318

Prezentace České obce sokolské, 
Oslavy 150 let založení 
SOKOLA - XV. Všesokolský slet 
2012 v Praze

3 200 000 2 000 000 limit dosud 
nečerpán

IV 1 000 000 1 000 000

Projekt Keplerova muzea byl realizován agenturou Pro Vás, na základě scénáře, připraveného Historickou sekcí ČAS. Muzeum bylo slavnostně otevřeno v srpnu 2009 za účasti 
odborníků z celého světa, účastníků mezinárodní konference věnované Keplerovi a jeho dílu. Odbornou garanci nad provozováním muzea zajišťuje Česká astronomická společnost 
prostřednictvím odborníků ze svých řad. Poskytnuté částky: v roce 2009 částka 600 tis. Kč, v roce 2010 částka 140 tis. Kč a v roce 2011 částka 150 tis. Kč.

V rámci Mezinárodního roku astronomie 2009, který byl vyhlášen UNESCO a valným shromážděním OSN jako celosvětová připomínka 400 let od prvního použití dalekohledu 
Galileo Galileem, bylo v Praze otevřeno Keplerovo muzeum v domě Karlova 4, kde Johannes Kepler v Praze žil a kde také publikoval dva ze svých zákonů. Tato žádost navazuje, na 
základě jednání s primátorem hl. m. Prahy a jím přijatou záštitou nad vznikem Keplerova muzea v Praze v roce 2008, na předchozí žádost o Partnerství pro vznik a otevření Keplerova 
muzea v Praze a následnou žádost o Partnerství na provoz Keplerova muzea v Praze v druhém pololetí 2009, a na podporu poskytnutou v letech 2010 a 2011. S ohledem na specifické 
téma Keplerova muzea nelze předpokládat ekonomickou soběstačnost. Muzeum navštěvují zahraniční turisté, Pražané, návštěvníci Prahy a některé školy. Třebaže Johanns Kepler 
působil v Praze před zhruba 400 lety, Keplerovo muzeum je jedinou institucí, připomínající jeho zdejší činnost, během níž mj. vytvořil své stěžejní vědecké dílo, Astronomia Nova. 
Jedinečné je i to, že muzeum se nachází přímo v domě, kde Kepler během svého působení žil a tvořil. Muzeum je otevřeno 6 dní v týdnu. 

Žadatel byl založen jako nezisková organizace za účelem podpory vztahu dětí k umění. Cílem je správně podchytit vnímání  dětí na začátku jejich rozvoje a pomoci se jim vymanit ze 
současného trendu vnímání masové kultury. Galerie umění pro děti je prostorem určeným dětem a jejich imaginaci. Pod odborným vedením by se měly učit vnímat svět umění jinak 
než jej znají z televize. ZACHRAŇME SVĚT - RECYKLUJME je názvem úvodní interaktivní výstavy, která se zaměřuje zábavnou, ale zároveň výchovnou formou na téma 
„recyklace odpadů". Samo téma je v současné době celospolečensky velmi vnímáno a podporováno různý formami vyjádření, ale pro účely práce s malými dětmi je podstata hry 
hlavním zdrojem příjmu informací. Výstava bude zpracována netradičním způsobem,  podstata spočívá ve třech hlavních pilířích - imaginace, edukace a interaktivita. Přední umělci 
vytvoří díla za použití recyklovatelných odpadů - plast, papír, elektrozařízení, baterie, atd. Díla budou vytvořena pro ukázku možnosti tvořivosti z daných materiálů. Budou umělci 
dokončena a umístěna tak, aby z nich děti mohly čerpat inspiraci. Díla, která umělci předvytvoří, se budou postupně dotvářet za pomoci a účasti dětí, které výstavu navštíví. Nový 
žadatel o partnerství.

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

213 1150700/2011 Muzeum a archiv populární hudby, 
Bělohorská 201/150, 169 00  Praha 6 - 
Břevnov, IČ:68405596

Projekty Popmusea 2012. 
Výstavy a doprovodné akce o 
proměnách hudební scény v srdci 
Evropy.

1 995 000 1 200 000 limit dosud 
nečerpán

I 600 000 600 000

227 968359/2011 M. I. P. Group, a. s., Hollarovo náměstí 
11, 130 00 Praha 3, IČ:25666703

KALENDÁŘ ROKU 2012 1 650 000 1 200 000 48 250 I 0 0

234 52642/2012 Společnost přátel PEN klubu, 
Klementinum 190, 110 00 Praha 1, 
IČ:47608765

Aktivity a projekty Českého 
centra Mezinárodního PEN klubu 
v r. 2012

1 190 000 1 000 000 limit dosud 
nečerpán

I 1 000 000

Cílem projektu je zorganizovat důstojné konání celonárodních oslav 150. výročí založení nejstarší sportovní organizace v ČR, pod záštitou prezidenta České republiky pana Prof. 
Václava Klause, zapojit nejen 170 000 členů této organizace do akcí spojených s oslavami, ale i občanů, především rodičů s dětmi a seniory, do oslav v jednotlivých krajích. 
Medializovat a prezentovat hl. město Prahu, jako podporovatele kultury a sportu, akce spojené s XV. všesokolským sletem, který se koná pod záštitou primátora HMP, také činnost 
SOKOLA, jako moderní a perspektivní organizace propagující zdravý životní styl a jeho kulturní, umělecké a sportovní aktivity formující tradiční morální, sportovně-etické postoje. 
Žadatel žádá poprvé.

Žádost o podporu projektu, který trvá v období 30.11.2011 - 30.4.2012. Jedná se o výstavu a soutěž pro renomované i začínající umělce, jejímž cílem je podpora kreativity, designu, 
tiskové a grafické úrovně kalendářů. Této soutěže se může účastnit kdokoliv. Hodnotí se 9 kritérií a v každém z nich se uděluje 1. - 3. cena. V porotě jsou uznávaní odborníci. 
Výstava všech příspěvků se koná na veletrhu Reklama, Polygraf 20.-22.3.2012, slavnostní vyhlášení soutěže je 21.3.2012. Za dobu konání soutěže získaly nejvyšší ocenění kalendáře 
jak doslova začínajících autorů a odborných škol, tak kalendáře renomovaných autorů. Na uvedený projekt získal žadatel při partnerství v oblasti  kultury a volného času v roce 2010 
částku 800 tis. Kč. 

Cílem projektu je zpřístupňování kulturního dědictví veřejnosti z oblasti pražské a potažmo české populární hudby formou vzdělávacích výstav a doprovodných akcí, založených na 
sběru, archivaci a digitalizaci dokumentů. V průběhu r. 2012 žadatel zpracuje jako hlavní témata: Kristova léta českého punku – 33 let od prvního punkového koncertu v Praze, 
Fragmenty roztančené Prahy – místopis legendárních hudebních kaváren, tančíren a klubů, Pražské beatové maturity – výstava a doprovodné akce o Československých beatových 
festivalech konaných v Lucerně v letech 1967, 1968, 1971. KC Kaštan vedle provozování stálé expozice s interaktivní zkušebnou, informačního servisu a archivní činnosti, uvede v 
hudebním klubu Vagon tyto výstavy: Bigbít na začátku 21. století I., II. a Hudba na tvrdo. Podpora HMP projektu byla v roce 2009 – 1 000 tis. Kč, v roce  2010 – 750 tis. Kč, v roce  
2011 – 600 tis. Kč .

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

Kč Kč v € Kč Kč

83 393 010 29 432 700 11 740 000 12 740 000

Žádost o podporu aktivit, které zahrnují podporu disentu v nedemokratických zemích prostřednictvím Knihovničky PEN klubu (publikace, prezentace knih po síti), dále pravidelnou 
prezentaci činnosti na knižních veletrzích (Svět knihy, Havl. Brod), seminář pro cca zahraničních bohemistů (v roce 2012 bude věnován životu a dílu Bohumila Hrabala) a zejména 
60-70 večerů autorského čtení v Klementinu. Hl. m. Praha poskytlo tomuto žadateli v roce 2011 při partnerství částku 300 tis. Kč na Knihovničku PEN klubu a Člověka v tísni.

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