
Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 978 ze dne 26. 6. 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 neovlivňující soutěž mezi členskými státy EU
Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 
projektu

Požadovan
á částka

Do limitu 
"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
cca*

Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
4 610095/2011 Občanské sdružení Cena Jarmily 

Jeřábkové, Branická 145/41, 147 00 
Praha 4 - Braník, IČO:70102066

Festival Nové Evropy 2012 - 
Cena Jarmily Jeřábkové

1 033 640 517 390 limit 
nečerpán

I 0 0

7 726094/2011 Computer Systém Group, a.s., 5. května 
1640/65, 140 21 Praha 4 - Nusle, 
IČO:29036836

Den filmové hudby - movie 
orchestra

5 100 000 1 950 000 limit 
nečerpán

III 0 0

Mezinárodní choreografická soutěž o Cenu Jarmily Jeřábkové je určena choreografům a tanečníkům z oblasti současného tance a tanečního divadla do 35 let. Připravovaný 13. ročník 
je otevřen tanečním tvůrcům ze zemí střední a východní Evropy. Soutěž je originální a výjimečná, podobná soutěž se nikde jinde nekoná. Soutěžící představí vždy jednu choreografii 
inspirovanou hudební kompozicí českého současného skladatele (pro tento ročník je to Lukáš Matoušek), druhou na hudbu dle vlastního výběru. Zárukou kvalitního výběru je 
mezinárodní složení poroty. Po dobu svého trvání soutěž pomohla k objevu talentů, které vynikají i v dalších mezinárodních přehlídkách a festivalech. Od r. 2007 došlo k rozšíření 
soutěže o Mezinárodní festival Nové Evropy, kde je prezentován výběr děl v rámci festivalových představení. Vybraná díla, která rozšiřují kulturní programovou nabídku města, jsou 
prezentována s plnohodnotným světelným designem a scénografií. Festival se uskuteční ve dnech 22. – 26.11.2012 v Divadle Duncan Centre.

Soutěž je od samého počátku pravidelně finančně podporována hl. m. Prahou: 2009 – 200 tis. Kč, 2010 – 200 tis. Kč, 2011 – 100 tis. Kč – částka byla vrácena, neboť soutěž se 
neuskutečnila, začala být organizována jako bienále. 

Jedná se o přehlídku slavných filmových melodií na reprezentativním místě (Obecní dům) v podání vynikajících hudebníků. Koncert bude obohacen o velkoplošnou projekci. Tento 
zahajovací ročník nabídne průřez světovou i domácí tvorbou, další ročníky, které žadatel plánuje, budou zaměřeny na konkrétní autory či období. Cílem je vytvořit zajímavý, 
jedinečný a prestižní projekt. Žadatel žádá o finanční podporu poprvé.

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 ZHMP
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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
9 814033/2011 Eugen Brikcius Karel Poláček slovem i obrazem 545 000 310 000 limit 

nečerpán
IX 0 0

10 814036/2011 Eugen Brikcius Kulturní ekumena 2012 (I. - V.) 690 000 460 000 limit 
nečerpán

III 0 0

Žadatel získal finanční podporu hl. m. Prahy pro uvedený projekt (obsahově aktuálně měněný v jednotlivých letech), a to v roce 2009 při partnerství částku 50 tis. Kč,  v roce 2010 
grant 80 tis. Kč a v roce 2011 grant 80 tis. Kč. Pravidelně jsou podporovány také jím pořádané Kulturní ekumeny.

Projekt  se koná každým rokem od roku 2004 s aktualizovaným obsahem pěti realizovaných setkání ročně. Koná se v sále Boženy Němcové v Památníku nár. písemnictví na Strahově 
a jedno z těchto setkání má formu literárního výletu s podporou MČ Praha 1 a 3. Témata ekumen v roce 2012: I. – březen - Žena česká, matka česká - Božena Němcová /k 150. výročí 
úmrtí/, II. – květen – Rej Artura Schnitzlera /k 150. výročí narození/, III. – červen –  Literární výlet 17 aneb Pražské "maloměsto" Karla Poláčka /k 120. výročí spisovatelova 
narození/, IV. – říjen – Architekt - umělec Bedřich Feuerstein /k 120. výročí narození/, V. – listopad – Jiří Červený - kabaretiér z Táflrundy /k 50. výročí úmrtí/. Projekt je vyhledáván 
kulturní veřejností, doplňuje nabídku kulturních příležitostí specifickým způsobem. Vychází z legendárního Ekumenického semináře v polovině šedesátých let v pražských Jirchářích 
a z Literárních ekumen let 1998-2002 v Památníku národnho písemnictví a Literárních výletů, které se konají od roku 1996. Zkušený pořadatel  obdržel na tento projekt v roce 2009 
grant 150 tis. Kč, v roce 2010 grant 80 tis. Kč a v roce 2011 grant 50 tis. Kč. Zároveň byly podpořeny jím pořádané plakátové výstavy.

Projekt k 120. výročí nar. K. Poláčka v termínu 21.9. – 1.10.2012. Navazuje na plakátové výstavy pořádané od roku 2007.  V "pouliční galerii" (na sloupech a panelech) přiblíží 
pražské působení spisovatele, který se vepsal do kulturních dějin. Autoři připraví plakátové leporelo podávající obraz života a díla tohoto spisovatele a novináře. Na vyznačené trase 
vedoucí Prahou 1 budou na osmi plakátovacích sloupech a panelech vylepeny "slovo i obraz". Slovo bude pojato nejen informativně, ale také literárně (úryvky z Poláčkových textů)). 
Obraz bude někdy reprodukcí obálky spisovatelovy knížky, jindy fotografií kulturní události či s ní související události politické. Dojde i na reakce ze světa umění a literatury 
(komentáře F. Peroutky, J. Firta, A.J.Staňka a dalších, ilustrace V. Rady, Poláčkovy portréty a samozřejmě i kresby K. Poláčka samotného). Na každém sloupu bude 9 - 14 plakátů 
formátu A1. Každý sloup bude věnován určitému aspektu života či díla oslavovaného umělce. Pozvánky doplní přehledná mapka s vyznačením umístění sloupů. 

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 ZHMP
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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
11 881031/2011 Amatérská divadelní asociace, Záveská 

871/2, pošt. schránka č. 26, 102 00 Praha 
15 - Hostivař, IČO:00300101

POPAD 2012 120 000 80 000 limit 
nečerpán

I 50 000 50 000

14 911245/2011 Folklorní sdružení České republiky, 
Senovážné náměstí 977/24, 116 47 Praha 
1 - Nové Město, IČO:00541206

Galakoncerty Zpěváček - Slávik a 
Zpíváme pro radost

1 450 000 600 000 151 876 X 50 000 50 000

16 911250/2011 Folklorní sdružení České republiky, 
Senovážné náměstí 977/24, 116 47 Praha 
1 - Nové Město, IČO:00541206

Mezinárodní folklorní festival 
"Pražský jarmark"

4 500 000 980 000 151 876 VIII 100 000 100 000

POPAD 2012 - Dvacátý druhý ročník pražské přehlídky amatérského divadla s výběrem inscenací na národní přehlídky činoherního a hudebního divadla v Děčíně a Popelka v 
Rakovníce. Přehlídka poskytuje možnost pražským souborům amatérského divadla postoupit na tyto národní přehlídky, kde mohou reprezentovat hlavní město. Lektorské hodnocení 
představení pomáhá souborům v další práci a rozvoji. Postupová přehlídka byla jako mimořádně významný projekt v minulosti pravidelně podporovaná při partnerství, v roce 2009 
částkou  70 tis. Kč, v roce 2010 částkou 70 tis. Kč a v roce 2011 rovněž částkou 70 tis. Kč.

Galakoncerty Zpěváček – Slávik a Zpíváme pro radost prezentují vítěze celostátních soutěží o nejlepšího zpěváčka lidových písní České a Slovenské republiky a vítěze obdobných 
soutěží ze zahraničí. První společný koncert se uskutečnil v roce 2002 a od r. 2007 se tradičně koná ve Velkém sále Paláce na Žofíně v Praze. Koncertu se pravidelně účastní Peter 
Dvorský i umělci z české a zahraniční hudební scény s doprovázejícími orchestry, které patří mezi nejlepší v České republice. Tato akce umožní dětem nejen představení jejich umění 
široké veřejnosti, ale také setkání se špičkovými umělci česko-slovenské hudební scény. Finanční prostředky poskytnuté HMP na projekty žadatele: 2009 - 400 tis. Kč, 2010 - 250 tis. 
Kč, 2011 - 1 050 tis. Kč.

Tento folklorní festival patří k největším a nejnavštěvovanějším folklorním festivalům v ČR. Během 6 hodinového vystoupení v průběhu 6 dnů jej zhlédne přes 100 000 návštěvníků. 
Součástí Pražského jarmarku jsou, kromě oblíbeného krojového průvodu historickým jádrem Prahy, ukázky tradičních lidových řemesel, nabídka české gastronomie, představení pro 
děti, výstavy, výukové kurzy aj. Festivalu se zúčastní více než 30 zahraničních a domácích souborů, cca 1000 účinkujících, na základě odborného doporučení programové rady. 
Očekává se návštěvnost opět kolem 100 000 diváků. Finanční prostředky poskytnuté HMP na projekty žadatele: 2009 - 400 tis. Kč, 2010 - 250 tis. Kč, 2011 - 1 050 tis. Kč., z toho 
podpora akce Pražský jarmark: 2009 – 400 tis. Kč, 2010 – 150 tis. Kč, 2011 – 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 ZHMP
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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
18 925535/2011 Český klub kinoamatérů - videoklub 

Praha, Pod Juliskou 2561/2A, 160 00 
Praha 6, IČO:67362664

Krajská soutěž amatérského filmu 
2012

50 000 40 000 199 185 I 0 0

26 941170/2011 FRESH FILMS, s. r. o., Magistrů 168/2, 
140 00 Praha 4 - Michle, IČO:27131548

9. Fresh Film Fest - Mezinárodní 
festival debutů a studentských 
filmů

8 300 000 1 700 000 limit 
nečerpán

VIII 0 0

28 949934/2011 Český svaz chovatelů Základní 
organizace Praha 10-Dubeč, U 
transformátoru 648, 107 00 Praha 10 - 
Dubeč, IČO:65398459

Pražská výstava s účastí mladých 
chovatelů

30 000 20 000 limit 
nečerpán

IX 0 0

Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival, zaměřující se na debutovou a studentskou tvorbu. Jedná se o jeden z největších festivalů tohoto druhu v Evropě. Během pěti dnů 
festival představí 150 filmů z celého světa, na 50 z nich v oficiálních soutěžních sekcích. Divácký ohlas na festival každým rokem roste, čeští i zahraniční hosté festivalu mohou filmy 
zhlédnout v kinech Aero, Světozor, v Paláci Akropolis, v Ponci a na Letní scéně v Riegrových sadech. Za 8 let své existence si Fresh Film vytvořil stálý profesionální organizační 
tým, který své zkušenosti uplatňuje i na dalších festivalech. Festival přináší jedinečnou možnost nahlédnout do vysoce kvalitní alternativní umělecké filmové tvorby mladých umělců, 
která se za normálních okolností nemá šanci dostat do filmové distribuce. Rozpočtové náklady odpovídají celoroční kontinuální přípravě. Přehled finančních příspěvků poskytnutých 
žadateli: 2010 – 300 tis. Kč, 2011 - 450 tis. Kč. 

Výstava zvířat mladých chovatelů má za cíl předvést návštěvníkům, jak mladým, tak i dospělým možnosti a schopnosti mládeže chovat čistokrevná zvířata. Forma této propagační 
akce se velice osvědčila a v jejím průběhu získá obvykle žadatel několik nových mladých zájemců o tyto chovy, zároveň i o členství v organizaci ČSCH. Mladým chovatelům 
poskytuje chovatelské zařízení v areálu, kde si mohou umístit svá zvířátka, zároveň jim poskytuje i základní krmiva. Akce má kulturní přínos rozšiřováním chovatelské základny a 
přispívá mnohdy k záchraně ohrožených plemen. Mládež, která se zapojí do chovatelské činnosti, tak účelně vyplňuje své volnočasové aktivity. Výstava byla od roku 2010 pravidelně 
podporována, v roce 2010 částkou 20 tis. Kč, v roce 2011 částkou 20 tis. Kč.

Krajská soutěž Praha je součásti celostátní vrcholové soutěže Český videosalon, který se koná ve dnech 18.-20.6.2012 v Ústí nad Orlici. Český videosalon je vyhlašovaný 
Ministerstvem kultury České republiky. Krajské soutěže se mohou zúčastnit všichni autoři a filmové skupiny, které působí na území hl. m. Prahy. Protože tato soutěž nemá předvýběr, 
pro mnoho autorů se jedná o první veřejné uvedení jejich snímků. Po skončení projekce následují osobní pohovory členů odborné poroty s jednotlivými autory. Postupová soutěž 
byla v minulosti pravidelně podporovaná. Částka přidělená v roce 2009 byla 20 tis. Kč, v roce 2010 - 30 tis. Kč, v roce 2011 - 30 tis. Kč. V loňském roce byla dále podpořena činnost 
žadatele, a to grantem 20 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 ZHMP
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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
29 953650/2011 Jan ANDELT DIVADLO V PARKU - den 

pohádek a hudby pro malé i velké
540 000 200 000 limit 

nečerpán
V 130 000 130 000

31 955611/2011 CZECH PHOTO o. p. s., Mánesova 
311/13, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, 
IČO:25758675

CZECH PRESS PHOTO 2012 4 400 000 2 000 000 limit 
nečerpán

XI 600 000 600 000

38 970801/2011 three brothers, spol. s r.o., Hlubočepská 
4/35, 152 00 Praha 5-Hlubočepy, 
IČO:43003206

Škola Cyrila&Metoděje - 
Workshop

1 910 000 1 000 000 limit 
nečerpán

I 0 0

Čtvrtý ročník divadelního a hudebního festivalu, který se pod záštitou starostky MČ Prahy 4 koná 9.5.2012 v Kunratickém zámeckém parku.Vystoupit má např. Divadlo Mimotaurus, 
Divadlo Marky Míkové, velké loutky souboru  Echt Street Puppets, Jaroslav Uhlíř či soubor Tap Tap. Důležitou součástí festivalu je i doprovodný program, který zahrnuje 
interaktivní výtvarné dílny (výroby masek a loutek), ukázky originálních dětských aktivit (dramatický kroužek, práce s papírem a dřevem) ukázky řemesel (kovář, sklář, hrnčíř, ražba 
mincí), které si děti také vyzkouší, či ukázka léčebných metod (hipoterapie) a možnost sportovních soutěží. Na tento projekt byla v letech 2009 a 2010 poskytnuta hl. m. Prahou 
částka vždy 150 tis. Kč.

18. ročník soutěže a následné výstavy pod záštitou prezidenta republiky a primátora hl. m. Prahy si dává, jako každoročně, za cíl být zrcadlem života uplynulého roku - jeho 
obrazovou historií. 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. Soutěže a výstavy byly 
v minulosti pravidelně podporovány. Žadatel získal na své projekty v roce 2009 celkovou částku 1 200 tis. Kč, v roce 2010 částku 2 100 tis. Kč a v roce 2011 částku 800 tis. Kč, vše 
při partnerství. Z uvedených částek bylo vždy 800 tis. Kč na CZECH PRESS PHOTO.

Three brothers, s.r.o., MŠMT a Česká biskupská konference, pod záštitou ministra Mgr. Dobeše připravují při příležitosti 1150. výročí cyrilometodějského odkazu, workshop, který 
děti školního věku obeznámí s různými činnostmi typickými pro 9. století, jako ražba mincí, práce s kůží, výroba šperků, slovanské tance, aj. Součástí programu budou soutěže s 
cenami, výuka mluvené i psané hlaholice brkem na voskových tabulkách, obeznámení s knihou Prof. PhDr. Petra Piťhy, CSc. a přednáška pro děti (Prof. PhDr. Piťha, doc. Mgr. 
Šebek, Mgr. Neupauer, aj.).  Finanční podpora HMP: žadatel v minulých letech o ni nežádal.

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 ZHMP
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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
39 970543/2011 Czech Dance Benefit Society o.s., Tylovo 

náměstí 668/5,120 00 Praha 2 - 
Vinohrady, IČO:22684379

Prague City Tap Festival 800 000 500 000 139 425 VIII 200 000 200 000

40 970535/2011 Tolerdance, Bečvářova 136/10, 100 00 
Praha 10 -Strašnice, IČO:27028682

BABÍ LÉTO 2012, 22. ročník 
multižánrového festivalu v 
Psychiatrické léčebně Bohnice

386 000 196 000 limit 
nečerpán

IX 0 0

41 970527/2011 MÁME OTEVŘENO?, o.s., U Zvonařky 
447/14, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, 
IČO:68379072

Galakoncert "Žánrový večer" 177 000 106 000 197 220 III 0 0

22. ročník kulturní přehlídky, která v roce 1990 jako první otevřela brány Bohnické psychiatrické léčebny a umožnila tak vzájemný tolerantní styk jejích pacientů a veřejnosti. 
Prostřednictvím koncertů, divadelních produkcí, speciálních výtvarných a psychoterapeutických dílen, výstav i šachových turnajů pro děti a dospělé přispívá k posílení sociální 
solidarity a zintenzívnění vztahu veřejnosti k aktuálnímu společenskému tématu. Festival, jehož základní cílem zůstává snaha seznámit návštěvníky s historií, současností a reáliemi 
léčebny, se uskuteční ve dnech 8. a 9. září 2012 . Již druhým rokem jeho organizaci zajišťuje přímo PL Bohnice ve spolupráci se sdružením Tolerdance. Přehled finančních příspěvků 
2009 – 100 tis. Kč grant, 2010 – 200 tis. Kč grant, 2011 – 230 tis. Kč grant + 150 tis. Kč partnerství.

Cílem této akce je uspořádání charitativního hudebního galavečera za účelem získání finančních prostředků na konkrétní programy Máme otevřeno?, o. s., zviditelnění problematiky 
mentálního postižení a přirozená integrace osob s tímto postižením do běžné společnosti. Jedná se o jedinečný hudební večer v kulturních prostorách v centru Prahy. Během večera 
vystoupí 3-5 předních českých interpretů (hudební tělesa) hudební scény z žánru šanson, opera, melodrama či folk. Do celé organizace akce jsou zapojeni klienti s mentálním 
postižením (cattering, hostes, veřejné rozhovory s moderátorem během vystoupení, atd.). Celou akci bude moderovat známá osobnost, která vtipnou odlehčenou formou komentuje 
poslání sdružení a to problematiku mentálního postižení. V minulých letech se této akce zúčastnili např. herec Jaroslav Dušek, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, Komorní 
orchestr Berg nebo Two Voices. Žadatel obdržel v roce 2010 částku 180 tis. Kč na dva projekty a v roce 2011 částku 80 tis. Kč na jeden projekt. 

Předložený projekt zahrnuje přípravu a realizaci prvního ročníku stepařského festivalu. Koncept je vytvářen ve spolupráci s nejvýraznějšími stepařskými osobnostmi, jako je 
například Jason Samuels Smith – ředitel Los Angeles Tap Festival, Chloe Arnold – ředitelka La Tap fest, Acia Gray – prezidentka světové stepařské federace ITA. Předsedou 
pořádajícího občanského sdružení je náš vynikající choreograf a stepař Pavel Strouhal. Festival je naplánován na 3. srpnový týden, probíhat bude ve vybraných pražských tanečních 
centrech. Vedle toho, že prostřednictvím večerních představení výrazně obohatí prázdninovou kulturní programovou nabídku, zvýší mezi veřejností povědomost o tomto stylu tance a 
formou odborných workshopů vytvoří možnost pro zájemce, aby zdokonalili své praktické dovednosti ve stepu a přidružených tanečních stylech. Žadatel byl příjemce finanční 
podpory města formou partnerství: 2009 – 1 000 tis. Kč, 2010 – 1 500 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 ZHMP
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Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovan
á částka
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"de 
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zbývá 

žadateli 
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Zahájení 
projektu 
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Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
45 963470/2011 ČESKÁ TELEVIZE, Kavčí hory, 140 70 

Praha 4, IČO:00027383
49. MTF Zlatá Praha 6 009 000 800 000 limit 

nečerpán
X 180 000 180 000

53 968363/2011 Stanislav Barek KYTARA NAPŘÍČ ŽÁNRY 
XV. Ročník, koncerty v Praze

1 640 000 600 000 limit 
nečerpán

X 430 000 430 000

56 968336/2011 Martina DIMMEROVÁ Festival divadla a hudby 
Vyšehraní 2012 "BYLO 
NEBYLO"

1 790 000 740 000 limit 
nečerpán

IX 280 000 280 000

Devátý ročník festivalu se uskuteční ve dnech 12.9. – 26.9.2012 na Letní scéně NKP Vyšehrad. Jeho snahou bude aktivně zapojit do festivalového dění co nejvíce prvňáčků, hlavním 
tématem bude tedy česká pohádka. Program bude již tradičně sestaven z nabídky divadelní a hudební tvorby pražských i mimopražských umělců, tentokrát však bude dramaturgie 
rozšířena o zmapování vývoje jednotlivých kapel a interpretů. Jako hosté tedy vystoupí i bývalí členové jednotlivých skupin, zazní repertoár z dob jejich začátků, skupiny se představí 
v původním složení, nebo s nimi vystoupí bývalí členové. Jako kontrast se vzpomínkovými bloky vystoupí mladí a noví umělci a předvedou, co tu skutečně ještě nebylo. Pro seniory 
jsou připraveny odpolední programy s vystoupením folklorních sdružení a gala program věnovaný operetě. Festival je po celou dobu své existence finančně podporován městem: v 
letech 2009 a 2010 částkami 450 tis. Kč, 2011 částkou 300 tis. Kč.

Jeden z nejstarších televizních festivalů na evropskému kontinentu a jediný se zaměřením na pořady z oblasti hudby a tance od počátku zajišťuje a financuje Československá, resp. 
Česká televize. Již 49. ročník festivalu se bude konat ve dnech 13. – 17.10.2012 v inspirativním prostředí Paláce 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. Během akce 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. Praha dlouhodobě financovala hlavní cenu festivalu, primátor hl. m. Prahy také pravidelně festivalu 
poskytuje záštitu a předává hlavní cenu. Přehled finančních příspěvků: 2009 – 400 tis. Kč, 2010 – 400 tis. Kč 2011 – 200 tis. Kč. 

V říjnu a listopadu 2012 se uskuteční jubilejní 15. ročník mezinárodního festivalu, jehož cílem je nejen ohlédnutí za předchozími ročníky, ale zůstává představování možností 
akustické kytary a příbuzných strunných nástrojů v různých hudebních žánrech, které nejsou v Čechách příliš rozšířené, ale jsou umělecky srovnatelné s hudbou klasickou či 
jazzovou. Vystoupení umělců patřících do české, ale i světové špičky, doplňují je vystoupení studentů českých uměleckých škol. V dramaturgii roku 2012 nebude chybět vystoupení 
významných a známých umělců, např. fenomenálního kytaristy Tommy Emmanuela, mladičkého Joa Robinsona, Michaela Fixe, jednoho ze zakladatelů festivalu německého kytaristy 
Petera Fingera a dalších. České umělce zastoupí unikátní duo z uznávaného mistra kytary Petra Saidla a renomovaného houslisty Bohuslava Matouška. Místa konání: Atrium, Palác 
Akropolis, Malostranská beseda, Divadlo U Hybernů, Divadlo U Hasičů. Je požadováno 36,5 % celkových nákladů. Tento nekomerční festival hl. m. Praha podporuje od jeho vzniku 
v r. 1998, formou partnerství HMP v roce 2009 částkou ve výši 400 tis. Kč a v r. 2010 a 2011 částkami ve výši 450 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 ZHMP
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Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu
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á částka
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Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
59 969220/2011 Milada Peřinová Hudba vánoční Prahy, Hudební 

festival - 3. ročník
3 215 000 2 150 000 limit 

nečerpán
XII 1 300 000 1 300 000

64 969163/2011 KYTICE, Chlebovická 495, 199 00 Praha 
18 - Letňany, IČO:45773335

Hudební folklorní festival, 
XXIX. Setkání lidových muzik, 
VIII. Setkání dětských lidových 
muzik

915 000 400 000 limit 
nečerpán

XI 50 000 50 000

66 969242/2011 DIVADLO BROADWAY, a. s., Na 
Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1 - Staré 
Město, IČO:26425700

"Jak se dělá divadlo" 1 900 000 1 500 000 limit 
nečerpán

I 0 0

Třetí ročník festivalu Hudba vánoční Prahy nabídne česká špičková orchestrální tělesa, komorní soubory a sólisty v duchovním období českých Vánoc, se snahou umožnit především 
mladým talentovaným umělcům vystupovat s renomovanými interprety. Festival s neotřelou hudební dramaturgií kombinuje specifické hudební žánry a navazuje na úspěšné 
propojení symfonické i méně vážné hudby. Koncerty se uskuteční ve Smetanově síni Obecního domu, Rudolfově galerii Pražského hradu, Dvořákově síni Rudolfina a v Kostele 
Nejsvětějšího Salvátora. Vystoupí Komorní orchestr pražských symfoniků s violoncellistkou Michaelou Fukačovou a rakouským houslistou Edwinem Kimem, pražský soubor 
Capella Regia Praha, Miro Žbirka, Collegium Clementinum, Musica divina Praha, Talichův komorní orchestr a Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou dirigenta 
Gaetana Kuchty. Finanční podpora: 2009 – 1 000 tis. Kč, 2010 – 0 Kč, 2011 – 1 500 tis. Kč.

Cílem projektu je ve spolupráci se zástupci MČ Praha 7, MČ Praha 18, Magistrátu HMP, Občanským sdružením KYTICE, Folklorním sdružením ČR, Kulturního domu Vltavská, KD 
Letňanka Praha 9 a Visegrádského KD a sponzory uspořádat XXIX. setkání lidových muzik a VIII. setkání dětských lidových muzik a připravit neobyčejný kulturní zážitek 
vyvěrající z našich národních tradic a folklóru. Záměrem je prezentovat využití volného času formou veřejných vystoupení a výchovných koncertů pro žáky ZŠ s cílem uchovat 
tradiční lidovou kulturu a dát příležitost mladým i starším muzikantům, zpěvákům a zpěvačkám koncertovat společně a nabídnout nevšední pohled na tradiční lidovou kulturu České 
republiky i zahraničí. Finanční podpora HMP: 2009 – 0 Kč, 2010 – 70 tis. Kč, 2011 – 80 tis. Kč. Tyto částky byly poskytnuty na předchozí ročníky Setkání lidových muzik a 
dětských lidových muzik.

Projekt by měl žákům 1.-3. tříd základní školy představit divadlo „z druhé strany“ – tedy nikoli pouze z hlediště, ale zavést je tam, kde divadlo vzniká - do zákulisí v období příprav 
inscenace. Žáci se seznámí s jednotlivými divadelními obory a profesemi, které si budou moci sami i vyzkoušet. V období leden - duben se má uskutečnit cca 16 dopoledních setkání, 
která budou připravena individuálně dle možností konkrétních škol a vyvrcholí návštěvou muzikálového představení, na které žáci získají vstupenku zdarma. Základní myšlenkou 
projektu je vzbudit v dětech zájem o tvůrčí práci a zábavnou formou soustředit jejich pozornost na vzdělávací, nikoli pouze konzumní, aktivity. Žadatel v posledních letech podporu 
města nezískal.

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

Požadovan
á částka

Do limitu 
"de 
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zbývá 

žadateli 
cca*

Zahájení 
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výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
69 969238/2011 "Společnost GASPARD", Kouřimská 12, 

280 00 Kolín I., IČO:69347271
LETNÍ LETNÁ 2012, 
mezinárodní festival nového 
cirkusu, divadla, vizuálního 
umění a hudby

8 590 000 3 000 000 limit 
nečerpán

VIII 1 800 000 1 800 000

81 969264/2011 P & J Music s. r. o., Dittrichova 338/11, 
120 00 Praha 2 Nové Město, 
IČO:45790221

17. Mezinárodní festival 
jazzového piana

468 700 250 000 186 141 XI 90 000 90 000

Devátý ročník mezinárodního setkání nového cirkusu, divadla, hudby a vizuálního umění je zaměřený na širokou veřejnost a bude se konat v Letenských sadech i ulicích metropole 
ve dnech 18.8. – 2.9.2011. V Letenských sadech vyroste cirkusové a divadelní městečko otevřené všem věkovým kategoriím, které návštěvníky zcela pohltí svojí magickou 
atmosférou plnou pohody a nevšedních zážitků. V rámci festivalu se v několika šapitó, v plenéru i na otevřených scénách uskuteční cca 100 představení, které vloni navštívilo 28 000 
diváků. Součástí již tradičně budou výtvarné dílny a divadelní aktivity pro děti, večer se konají klubové hudební produkce. Projekt volně navazuje na slavnou tradici divadelních 
poutí a představuje současné nejlepší světové umělce oboru. S ohledem na velký ohlas posledních ročníků se může hovořit o Letní Letné jako o akci, která si našla pevné místo v 
pražském kulturním kalendáři, je neodmyslitelnou součástí letní festivalové nabídky, která již přesahuje hranice metropole a jako jediný festival tohoto zaměření si již získal jméno i v 
evropském měřítku. Festival podporuje MČ Praha 7, MK ČR i hl. m. Praha – v posledních letech ve výši 2 000 tis. Kč. 

Třídenní přehlídka sólových recitálů, která se uskuteční v listopadu 2012 v kostele sv. Vavřince, Hellichova 18, Praha 1, kde je k dispozici kvalitní klavírní křídlo. Na programu 
uveden např. Tom Cawley z VB, Kuba Cichocki z Polska, Leonid Ptashka z Izraele, Jonas Ostholm ze Švédska, Martin Brunner z ČR, Dorantes ze Španělska, Tomáš Gajlík ze 
Slovenska a další. 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 všech předchozích 16 ročníků natáčen pro potřeby Českého rozhlasu 3, stanice Vltava i pro 
užití v rámci výměnného programu EBU. Projekt je dlouhodobě podporován také MK ČR. Festival má dlouhodobou podporu hl. m. Prahy, v r. 2009 bylo poskytnuto při partnerství 
100 tis. Kč a v r. 2010 a 2011 rovněž formou partnerství 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 ZHMP
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Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu
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á částka
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žadateli 
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Zahájení 
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Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
82 969257/2011 Sdružení dechových orchestrů České 

republiky, Machatého 689/3, Václav 
Hlaváček, 152 00 Praha 5 -Hlubočepy, 
IČO:49279203

3. Mistrovství České republiky 
dechových hudeb Praha 2012, 16. 
ročník mezinárodního festivalu 
české a moravské dechovky 
HRAJ KAPELO, HRAJ

1 200 000 500 000 limit 
nečerpán

VI 100 000 100 000

83 969162/2011 Sdružení Adria, Vidlicová 2197/3, 160 00 
Praha 6, IČO:65401298

Jsem lepší než Švejk - 11. ročník 100 000 50 000 limit 
nečerpán

IV 30 000 30 000

84 969159/2011 Divadlo Bez zábradlí s. r. o., Spojovací 
293, 281 66  Jevany, IČO:25102699

"Benefice pro Nadační fond 
Femina"

150 000 100 000 limit 
nečerpán

X 0 0

85 969158/2011 Divadlo Bez zábradlí s. r. o., Spojovací 
293, 281 66  Jevany, IČO:25102699

1. uvedení hry Neila Simona: 
"Chci k filmu"

1 250 000 700 000 limit 
nečerpán

X 0 0

Divadlo Bez zábradlí žádá jako partner Nadačního fondu Femina (poskytuje pomoc ženám s rakovinou prsu) o podporu připravované společné akce, kterou je uvedení benefičního 
představení Cikáni jdou do nebe. V říjnu 2012. by se diváky představení měly stát ženy, jimž fond Femina pomáhá, a také jeho dárci. Dle předloženého rozpočtu projekt předpokládá 
snížené vstupné - cca150,-Kč , ale náklady představení zůstávají vysoké (nezdá se, že by se účinkující ve prospěch Nadace vzdali honorářů). Rozdíl mezi náklady a příjmy by mělo 
dle žádosti vyrovnat hlavní město. Na obdobný projekt žádal v roce 2011 přímo Nadační fond Femina. Divadlo Bez zábradlí obdrželo na rok 2012 grant na činnost ve výši 2 500 tis. 
Kč. Přehled finančních příspěvků: 2009 – 5 350 tis. Kč, 2010 – 7 550 tis. Kč, 2011 – 8 600 tis. Kč. 

Soutěžní přehlídka mladých uměleckých kolektivů celorepublikového rozsahu s mezinárodní účastí umocňuje jeden z hlavních předmětů činnosti SDO ČR, kterým je zájem o kvalitní 
prezentaci koncertní dechové hudby. Prostředí je přínosné zejména pro orchestry dětí a mládeže, které mají možnost vzájemné umělecké konfrontace jak s domácí, tak i zahraniční 
produkcí. Soutěž je vypsána ve třech soutěžních kategoriích pro orchestry typu harmonie a nástrojové formace typu brass band. Mezinárodní festival české a moravské dechovky 
„Hraj kapelo, hraj" je setkáním mládežnických, amatérských a profesionálních (našich a zahraničních malých dechových orchestrů) v hlavním městě Praze. Každoročně podporovaná 
akce. Částka přidělená v roce 2009 - 100 tis. Kč, částka přidělená v roce 2010 - 100 tis. Kč, částka přidělená v roce 2011 - 200 tis. Kč.

Jedná se již o 11. ročník studentského humoristického a satirického kabaretu, který se bude konat v DBZ v dubnu 2012. Studenti pražských a středočeských gymnázií soutěží s 
vlastní humoristickou a satirickou tvorbou pro 2-3 herce o Cenu Jaroslava Haška . Společný projekt Gymnázia Nad štolou, Sdružení Adria a Divadla Bez zábradlí si klade za cíl 
podpořit rozvoj kulturního cítění mladých lidí a jejich tvůrčích schopností. Žadatel je pravidelným příjemcem podpory města. Na tento projekt žádalo dříve sdružení Adria, které v 
posledních třech letech vždy získalo v rámci partnerství 30 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 ZHMP
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Kč Kč v € Kč Kč

87 969155/2011 Divadlo Bez zábradlí s. r. o., Spojovací 
293, 281 66  Jevany, IČO:25102699

1. uvedení hry Enrico Luttmanna: 
"5 za jednu"

1 050 000 650 000 limit 
nečerpán

II 0 0

88 969152/2011 Divadlo Bez zábradlí s. r. o., Spojovací 
293, 281 66  Jevany, IČO:25102699

"Benefice pro postižené děti - 
Divadlo Bez zábradlí 2012"

110 000 50 000 limit 
nečerpán

VI 0 0

89 969150/2011 Divadlo Bez zábradlí s. r. o., Spojovací 
293, 281 66  Jevany, IČO:25102699

1. uvedení hry Folker Bohnet & 
Alexander Alexy: OSKAR PRO 
EMILY

990 000 450 000 limit 
nečerpán

V 0 0

90 969147/2011 Divadlo Bez zábradlí s. r. o., Spojovací 
293, 281 66  Jevany, IČO:25102699

"Letní hraní v Divadle Bez 
zábradlí 2012"

1 475 000 500 000 limit 
nečerpán

VIII 300 000 300 000

1.uvedení hry : OSKAR PRO EMILY Německá komedie pro 3 herce by měla být v DBZ v režii Jana Kačera uvedena v české premiéře v září 2012– žadatelé očekávají v obdobně 
velký úspěch, jaký hra zaznamenala na německých scénách. Stejný titul je obsažen v dramaturgickém plánu divadla žádosti o grant na celoroční činnost !!!! (liší se režisér). Realizace 
titulu obohatí kmenový repertoár DBZ, dle žadatele by přidělení partnerství mohlo výrazně ovlivnit kvalitu nastudování z hlediska výběru realizačního týmu a propagace. Divadlo 
Bez zábradlí obdrželo na rok 2012 grant na činnost ve výši 2 500 tis. Kč. Přehled finančních příspěvků: 2009 – 5 350 tis. Kč, 2010 – 7 550 tis. Kč, 2011 – 8 600 tis. Kč. 

Komedie nekorunovaného krále broadwayských scén, který patří k nejhranějším a nejoblíbenějším autorům na světě. Do domu nevrlého hollywoodského scénáristy vtrhne dcera, 
kterou neviděl od doby, kdy pře 16 lety odešel od rodiny. Hra je mimořádnou hereckou příležitostí pro 3 skvělé herce – v DBZ to budou pod režijním vedením Alice Nellis Jiří 
Bartoška, Martha Issová a Aňa Geislerová. Realizace titulu obohatí kmenový repertoár DBZ, dle žadatele by přidělení partnerství mohlo výrazně ovlivnit kvalitu nastudování z 
hlediska výběru realizačního týmu a propagace. Divadlo Bez zábradlí obdrželo na rok 2012 grant na činnost ve výši 2 500 tis. Kč. Přehled finančních příspěvků: 2009 – 5 350 tis. Kč,  
2010 – 7 550 tis. Kč, 2011 – 8 600 tis. Kč. 

Hra pro 5 hereček vznikla v roce 1998 a získala nominaci na prestižní festival dramatiků. Čeští diváci měli poprvé možnost se s ní setkat v rámci překladatelské dílny DILIA v podobě 
scénického čtení , které bylo realizováno za podpory hl. m. Prahy. Komedie italského herce a dramatika o tom, jak složitá je komunikace mezi muži a ženami, by měla mít premiéru v 
DBZ v dubnu 2012. V režii Petera Gábora diváci uvidí K.Brožovou, J.Švandovou, V. Freimanovou či D.Morávkovou. Realizace titulu obohatí kmenový repertoár DBZ, dle žadatele 
by přidělení partnerství mohlo výrazně ovlivnit kvalitu nastudování z hlediska výběru realizačního týmu a propagace. Divadlo Bez zábradlí obdrželo na rok 2012 grant na činnost ve 
výši 2 500 tis. Kč. Přehled finančních příspěvků: 2009 – 5 350 tis. Kč, 2010 – 7 550 tis. Kč, 2011 – 8 600 tis. Kč. 

Již sedmnáctiletou 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. Stejnojmenný projekt byl podpořen v posledních 
třech letech při partnerství částkou 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 ZHMP
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Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
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91 969145/2011 Divadlo Bez zábradlí s. r. o., Spojovací 
293, 281 66  Jevany, IČO:25102699

Česká mše vánoční v Divadle Bez 
zábradlí 2012, pro školy i 
veřejnost

900 000 400 000 limit 
nečerpán

I 100 000 100 000

95 967958/2011 Vít Filipenský Cestujeme s velvyslanci 910 685 530 211 limit 
nečerpán

I 0 0

Ve snaze vyjít vstříc zájmu diváků a obohatit letní kulturní nabídku hlavního města připravuje Divadlo Bez zábradlí již posedmé 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 – na stejnojmennou akci bylo v rámci partnerství v roce 2011 přiděleno 400 tis. Kč 

Po pozitivní zkušenosti posledních tří let připravuje DBZ i na rok 2012 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. Na stejnojmenný projekt získalo v rámci partnerství podporu v roce 2009 ve výši 100 tis. Kč a v roce 2011 ve výši 150 tis. Kč.

Projekt spočívá v přípravě, organizaci a realizaci naučných přednášek (geografických, demografických, politologických, ekonomických atd.) o zemích světa, které se konají v sálech 
Městské knihovny v Praze. Jedná se o ojedinělý přednáškový cyklus, přednášejícími jsou významní čeští diplomaté a bývalí velvyslanci, jejichž znalosti a zkušenosti z 
diplomatických misí jsou mimořádné. V termínu únor - prosinec 2012 se uskuteční 12 přednášek. 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. V roce 
2011 byla podpořena podzimní část tohoto cyklu částkou 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 ZHMP
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115 969956/2011 Karel VIRGLER Slavnostní koncerty dětského 

pěveckého sboru Rolnička v roce 
2012

248 500 74 000 limit 
nečerpán

VI 40 000 40 000

117 968313/2011 Společnost přátel Loutkového divadla 
Jiskra v Praze 8 - Kobylisích, Klapkova 
26, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, 
IČO:66001641

37. festival pražských 
amatérských loutkářů /výběrová 
přehlídka souborů na 61. 
Loutkářskou Chrudim/

68 000 35 000 limit 
nečerpán

I 30 000 30 000

118 968300/2011 THEATER.cz, o.s., Karlovo náměstí 
559/28, 120 00 Praha 2 - Nové Město, 
IČO:66002559

Pražský divadelní festival 
německého jazyka

14 720 000 4 000 000 limit 
nečerpán

XI 280 000 280 000

Cílem projektu je uspořádat dva nejvýznamnější koncerty dětského pěveckého sboru Rolnička, v červnu v Národním domě na Smíchově a v prosinci ve Dvořákově síni Rudolfina. 
Tyto koncerty jsou vyvrcholením celoroční činnosti sboru. Děti zde předvedou, co se za půl roku, resp. za celý rok naučily. Ve sboru Rolnička zpívalo v září 2011 v pěti odděleních 
podle věku a dosažených dovedností 190 dětí a mládeže od 5 do 19 let. Sbor si udržuje vysokou uměleckou úroveň, zároveň rozvíjí hudebnost a celkovou kulturnost pražských dětí. 
Pracuje již třicet čtyři let. Českou hudbu a tradice sborového zpěvu reprezentuje také pravidelně v zahraničí. V červenci/srpnu 2009 to byl zájezd na festival do USA spojený s 
koncertním turné po části USA a Kanady. V květnu 2010 opět zájezd na mezinárodní festival do Francie - Provence a v červnu 2011 do Polska. Na slavnostní koncerty sboru 
poskytlo hl. m. Praha v roce 2009 částku 40 tis. Kč, v roce 2010 částku 50 tis. Kč a v roce 2011 částku 40 tis. Kč.

Pražský festival je výběrovou regionální přehlídkou inscenací amatérských loutkářských souborů Prahy a Středočeského kraje, z něhož nejúspěšnější pak reprezentují Prahu na 
vrcholné přehlídce, kterou je Loutkářská Chrudim 2011. Festival rovněž slouží ke zvýšení úrovně práce souborů. Je třeba vnímat i to, že přehlídka je mimořádnou možností pro 
dětské diváky z celé Prahy. Dlouhodobě podporovaný mimořádně významný projekt, který byl v letech 2009 - 2011 podpořen vždy částkou 35 tis. Kč.

Pražský divadelní festival německého jazyka prezentuje od roku 1996 přední činoherní divadla z Německa, Rakouska, Švýcarska - v posledních letech i Lucemburska a 
Lichtenštejnska. PDFNJ přiváží do Prahy nejslavnější divadelní soubory a nejzajímavější divadelní inscenace. Jeho záměrem 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 17. 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 jedné z nejvýznamnějších kulturních událostí. 
Definitivní program festivalu bude upřesněn v průběhu května. Festivalu poskytují záštitu hlavy všech zúčastněných států, nad zahajovacím představením pravidelně přebírá záštitu 
primátor hl. m. Prahy. Jedná se o nejvýznamnější divadelní festival v hlavním městě. HMP festival dlouhodobě podporuje formou partnerství, v letech 2008 a 2009 bylo vždy 
přiděleno 700 tis. Kč, v letech 2010 a 2011 to bylo 300 tis. Kč.

Vysvětlivky: * Celostátní registr podpor "de minimis" (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
                     ** Výbor pro kulturu, pam. péči, výstavnictví, cest. ruch a zahr. vztahy ZHMP
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Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
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Kč Kč v € Kč Kč
128 970252/2011 Občanské sdružení Ars Metropolis, 

Zborovská 1188/8, 150 00 Praha 5 - 
Smíchov, IČO:22877266

Festival intimního divadla 228 000 100 000 limit 
nečerpán

IV 0 0

129 969959/2011 Bollywood, občanské sdružení, Spálená 
93/23, 110 00 Praha 1 - Nové Město, 
IČO:22668098

FESTIVAL 
BOLLYWOODSKÉHO FILMU 
(10. ročník)

2 194 000 450 000 limit 
nečerpán

VI 0 0

132 967813/2011 NÁRODNÍ DIVADLO, Ostrovní 1, 112 
31 Praha 1 - Nové Město, IČO:00023337

Státní opera Praha dětem - Hurá 
do Opery!

815 000 499 800 187 506 XI 300 000 300 000

Nově připravovaný festival, jehož cílem je podpořit kulturní život v prostorách Novoměstské radnice, se uskuteční na přelomu dubna a května 2012. Na programu budou 4 komorní 
inscenace, které spojuje jedno téma, a to intimní problémy současných lidí. Na programu budou tyto inscenace: Moucha na zdi, Tělo, Mrchy, Evropa. Vzhledem k tomu, že občanské 
sdružení Ars Metropolis, které je předkladatelem projektu, bylo ustaveno až v srpnu 2011, nečerpalo doposud finanční podporu města.

10. ročník festivalu nabízí rozsáhlou přehlídku komerční a nekomerční bollywoodské tvorby a také obsáhlý doprovodný program. Prostřednictvím filmových příběhů je 
návštěvníkům přiblížen život v Indii, její exotické krásy, ale i sociální problémy, které pramení z přílišného tradicionalismu nebo naopak z modernizace a globalizace, stálého vlivu 
kastovního systému atd. Tento projekt rozšiřuje možnosti kulturní vyžití v Praze a podílí se na přílivu zahraničních umělců do Prahy, umožňuje mezikulturní výměnu. Hlavní část 
festivalu potrvá týden, uskuteční se 64 projekcí a vyvrcholí závěrečným večerem. Podpora HMP žadateli na stejnojmenný projekt: 2009 – 110 tis. Kč, 2010 – 100 tis. Kč.

Cílem úspěšného pokračujícího projektu je ji čtvrtým rokem seznamovat a přibližovat srozumitelnou formou předškolákům a žákům I. stupně základních škol svět operního a 
baletního umění. Projekt je rozdělen do dvou cyklů, po úvodním setkání s operní budovou, jejím technickým a uměleckým zázemím, zákulisím a dalšími prostorami, kam se běžný 
návštěvník nedostane, budou následovat představení s tématy: Co se děje v Opeře, Svět baletu, Česká opera, Italská opera, Německá opera, Francouzská opera a Ruská opera. K 
pokračování dalšího cyklu Hurá do Opery! daly impuls početné pozitivní ohlasy a vysoká návštěvnost těchto mimořádných představení. Podpora HMP prvnímu cyklu projektu Hurá 
do Opery v roce 2009 formou partnerství HMP činila 400 tis. Kč, v loňském roce nebyla udělena.

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 ZHMP
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141 992524/2011 INTER-KONTAKT-GRAFIK, občanské 

sdružení, Melantrichova 504/5, 110 00 
Praha 1 - Staré Město, IČO:70099006

XIX. Ročník celostátní soutěže 
volné grafiky "Grafika roku 
2011" a XVIII. Ročník Ceny Vl. 
Boudníka

620 000 250 000 limit 
nečerpán

XI 200 000 200 000

142 969976/2011 ART Prometheus o.s., Sokolovská 
85/104, 186 00 Praha 8 - Karlín, 
IČO:26529866

Mezinárodní festival pouličního 
divadla Za dveřmi

2 424 300 1 222 300 198 012 VII 480 000 480 000

149 969186/2011 Carta di Cividale Česká Republika, Jana 
Želivského 1768/18, 130 00 Praha 3 - 
Žižkov, IČO:22680420

"Praha očima studentů" 180 000 180 000 limit 
nečerpán

II 0 0

Mezinárodní přehlídka pouličního divadla dokládá šíři žánrů a divadelních forem outdoorového divadla, slouží k prezentaci českých i zahraničních souborů , podporuje vznik nových 
site-specific projektů. Další ročník by měl poskytnout dramaturgicky i programově bohatší nabídku pouličních produkcí– žadatel na programu spolupracuje s velkými zahraničními 
festivaly a osobně s ohledem na kvalitu vybírá jednotlivé produkce. V roce 2011 navázal Art Prometheus mediální a programovou spolupráci se sdružením Bezhlaví a došlo k 
omezenému propojení dvou festivalů (Za dveřmi a Nultý bod). Předložená žádost však zdůrazňuje, že se jedná o samostatnou akci, která má oživit nejrůznějšími uměleckými 
produkcemi ve dnech 15. – 22.7.2012 přímo ulice Prahy. Přehled finančních příspěvků na projekty žadatele: 2009 – 180 tis. Kč,  2010 – 260 tis. Kč, 2011 - 430 tis. Kč. 

Projekt prezentuje pohled mládeže na hl. město a její postoj k vlastní historii a kultuře. Cílem projektu je, prostřednictvím workshopů se skupinou 20-30 vybraných středoškolských 
studentů a řízených diskusí, vyvolat u mládeže zájem o politické dění na komunální úrovni a obeznámit veřejnost s názory generace, která nezažila totalitní režim. Výstupem setkání 
bude sumarizace problémů hl. města s možnostmi řešení z pohledu studentů, s jejich postřehy a návrhy budoucího směřování. Po ukončení bude vydána brožura s CD fotkami a 
dokumentací výměny. Finanční podpora HMP: žadatel doposud nežádal o podporu.

Celostátní soutěž Grafika roku je určena českým žijícím grafikům včetně studentů. Od svého vzniku v roce 1994 se koná ve spolupráci s hl. m. Prahou a pod záštitou jeho primátora. 
Cena Vl .Boudníka je udílena 1x za život, za významný a inovativní přínos české grafice a není možné ji dělit. Výstava Grafika roku a Cena Vl.Boudníka je jedinečnou událostí v 
celosvětovém měřítku. Klade si za cíl podporovat uměleckou i společenskou prestiž výtvarného oboru s bohatou minulostí a tradicemi a schopného rezonovat současný svět, aktuální 
výtvarná témata. Pro umělce je velkou tvůrčí motivací a platformou pro vzájemné generační poznávání. Žadatel obdržel na tento projekt v roce 2009 částku 200 tis. Kč, v roce 2010 
částku 200 tis. Kč a v roce 2011 částku 250 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 ZHMP

1/15



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
150 967817/2011 Hana Gregorová Pořádání premiér v Divadle 

Radka Brzobohatého
10 512 683 3 500 000 limit 

nečerpán
I 0 0

151 969168/2011 Centrum integrace dětí a mládeže, o.s., 
Peckova 277/7, 186 00 Praha 8 - Karlín, 
IČO:40612627

Karlínské slavnosti dětí 2012 60 000 40 000 limit 
nečerpán

I 20 000 20 000

152 969135/2011 Prague Pride, Opatovická 166/12, 110 00 
Praha 1 - Nové Město, IČO:22842730

Prague Pride 2012 - kulturní a 
lidskoprávní festival

2 000 000 1 000 000 limit 
nečerpán

VIII 0 0

Občanské sdružení Prague Pride uspořádá od 13. do 19. srpna 2012 druhý ročník festivalu Prague Pride. Pořadatel bude stejně jako při prvním ročníku žádat o záštitu primátora hl. 
m. Prahy a starostu MČ Praha 1. Cílem festivalu je atraktivní formou poukázat na to, že lidi z gay lesbické komunity jsou hrdou součástí české společnosti, se kterou sdílí její 
hodnoty. Formou festivalu hrdosti a tolerance se oslavujet různorodost, kterou LGBT+ komunita přináší do české společnosti a zároveň tolerantní přístup české společnosti vůči gay 
lesbické komunitě. Festival má v Čechách a Praze zásadní význam. Je to reakce na vzrůstající aktivitu pravicových extrémistů v zemi. Cílem průvodu je tedy veřejně vyslovit názor, 
že extrémistické postoje ohrožují naši demokratickou společnost. Prague Pride festival je koncipován jako týdenní přehlídka toho, co LGBT+ komunita Praze nabízí. Každý den 
festivalu se bude zaměřen na jedno téma, které bude rozpracováno prostřednictvím různých komunikačních forem - veřejná a odborná debata, vizuální prezentace, divadlo, film, 
koncert aj. 
Témata pro rok 2012 jsou například: transgender, sport, homofobie, sborový zpěv, LGBT+ senioři, HIV/AIDS, aj. Stejně jako v roce 2011 bude vyvrcholením festivalu sobotní 
průvod centrem města a hudební festival na Střeleckém ostrově. Součástí sobotního odpoledne je i JarmarQ neziskových organizací a subjektů, na kterém se účastníci budou mít 
možnost dozvědět více informací o jejich práci. Veřejnost bude informována o festivalu prostřednictvím web stránek, sociálních sítí, You Tube a nově i prostřednictvím speciálně 
vytvořené aplikace pro smartphony. Žadatel dosud neobdržel finanční podporu hl. m. Prahy.

Divadlo Radka Brzobohatého zahájilo svou činnost v dubnu 2004 s cílem vytvořit divadlo zaměřené na kvalitní dramaturgické projekty postavené na výrazných hereckých 
osobnostech. Divadlo nemá stálý umělecký soubor, nýbrž okruh stálých osvědčených spolupracovníků. Předložený projekt zahrnuje pro rok 2012 uvedení tří premiér a dvou 
obnovených. Nové premiéry budou: Deset malých černoušků Agathy Christie, Tanec nad pláčem slovenského autora Petera Zvona a Cyrano z Bergeracu. Obnovené premiéry: 
Sodoma Gomora chorvatského autora Petara Petroviče Peciji a Nejstarší řemeslo americké autorky Pauly Vogel. Divadlo je pravidelně příjemcem finanční podpory města formou 
partnerství: 2009- 1 000 tis. Kč, 2010 – 1 000 tis. Kč, 2011 – 800 tis. Kč.

Každoročně podporovaný projekt, jehož obsahem je příprava a realizace tradičních Karlínských slavností dětí. Hlavním cílem projektu je podpora kulturního cítění, prožívání a 
rozvoj kulturnosti dětí předškolního a školního věku s handicapy i bez. Dalšími cíli je oživení kulturního života v Karlíně, rozvíjení tradic v rámci kulturních akcí, podpora 
alternativní i vlastní hudební a taneční tvorby mládeže, výtvarná a literární tvorba dětí a její prezentace. Projekt je celoroční a v jeho rámci se uskuteční cca 6 akcí. Žadatel obdržel v 
oblasti kultury a volného času na tento projekt v roce 2009 – 20 tis. Kč (grant), v roce 2010 – 40 tis. Kč (grant) a v roce 2011 při partnerství částku 20 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 ZHMP
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Kč Kč v € Kč Kč
154 969171/2011 Společnost přátel fotografie, Mánesova 

311/13, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, 
IČO:45770646

PRAHA FOTOGRAFICKÁ - 16. 
ročník soutěže a výstavy

750 000 380 000 limit 
nečerpán

I 0 0

162 970197/2011 Nadace Prague Biennale, Budečská 
795/3, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, 
IČO:27179133

Prague Biennale 6 2 467 000 1 000 000 limit 
nečerpán

I 250 000 250 000

164 968294/2011 SILVER SCREEN, s. r. o., Dačického 
1227/12, 142 00 Praha 4 - Nusle, 
IČO:25604171

Poslední zvonění 2012 aneb 
Cesta do hlubin študákovy duše - 
1. ročník

4 006 420 2 000 000 limit 
nečerpán

V 0 0

Bude se jednat o významnou společenskou událost. Pražané poprvé zažijí v centru města akci, která sdruží během jednoho dne na jednom místě více než 15 000 absolventů středních 
odborných škol a gymnázií za účelem společné neformální oslavy po úspěšném složení maturitní zkoušky. Autoři projektu (Václav Marhoul a Robert Kozler) přicházejí s originální 
myšlenkou oslavy všech středoškolských studentů v jednom dni, které se může zúčastnit také veřejnost. Ceremonie by se měla odehrávat na Staroměstském náměstí, na počest 
maturantů by se měly rozeznít všechny pražské zvony a také zvonky přítomných maturantů. Cílem akce je mimo jiné podpořit mladé ke vstupu do věku dospělosti. Staroměstské 
náměstí se promění v prostor připomínající kulisy prvorepublikových filmů ze studentského prostředí. O hudební část festivalu se postará Ondřej Havelka a Melody Makers. Žadatel 
žádá poprvé. 

Praha fotografická - 16. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky fotografií Prahy s následnými výstavami vítězných a vybraných snímků pořádané ve spolupráci se Svazem českých 
fotografu a dalšími organizacemi. Soutěž a výstavy Praha fotografická již k Praze neodvratně patří. Každoročně konané výstavy dokumentují podobu metropole v nejrůznějších 
podobách, jsou reflexí její krásy a majestátu, ale i každodenního života a problémů Pražanů. Pravidelně připomínají divácky zajímavou a historicky neopakovatelnou proměnu města. 
Fotografie jako paměť doby jsou konfrontovány s proměnlivou skutečností. Mozaika z nich složená zajímavě a mnohostranně zachycuje vývoj naší metropole jako centra kultury 
národa. Fotografové, veřejnost i média jí věnují velkou pozornost a každoroční výstavy jsou nejen odrazem proměn hlavního města, ale i tvůrčích aktivit a směřování jednotlivých 
tvůrců. Tato akce spojuje účastí amatérských fotografů kulturní a volnočasové aktivity. Výstava je schválena pro rok 2012 v programu Staroměstské radnice (10.7.2012 - 19.8.2012). 
Každoročně je na ni poskytováno 150 tis. Kč při partnerství.

Prague Biennale 6 je další z řady výstav Prague Biennale, unikátních přehlídek současného umění, největších ve Střední Evropě. Nejdůležitějším cílem Prague Biennale je prezentace, 
podpora a prosazování mladé české a slovenské umělecké scény v mezinárodním kontextu. Vize vychází z přesvědčení, že konfrontace lokálního a celosvětového umění je 
obohacením pro všechny zúčastněné. V rámci výstavy proběhne celá řada seminářů, workshopů a setkávání nejen mezi umělci a kurátory, ale také laickou veřejností, která tak má 
větší možnost se obeznámit se současným českým a světovým uměním. Projekt byl podpořen v roce 2009 částkou 400 tis. Kč, v roce 2010 částkou 250 tis. Kč, v roce 2011 částkou 
250 tis. Kč. V uvedených letech byl podpořen také projekt Prague Biennale Photo. 

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 ZHMP
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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
165 969969/2011 Petr POŠVIC KAMPA STŘED SVĚTA 230 000 90 000 limit 

nečerpán
III 0 0

167 1011884/2011 Alexandra Mrvová DĚTSKÝ DEN 1 600 900 1 432 900 limit 
nečerpán

V 0 0

169 967888/2011 Ivana Pecháčková Děti, čtěte! 550 000 350 000 198 104 VI 0 0

Záměrem dvoudenního happeningu je poukázat na jedinečnost Kampy a nutnost zachování jejího nadčasového významu. Cílem je zviditelnění tohoto místa s dlouhou historií, se 
snahou o zachování genia loci Kampy a spolupráci místních subjektů. Akce se koná první jarní víkend, je společnou aktivitou subjektů sídlících na Malé Straně, zahrnuje hudební 
vystoupení, dětský program, představení pro děti a mládež aj. Začíná konferencí s odborníky (J. Šiklová, J. Volfová, O. Lomecký, M. Tryml…) o problémech oblasti a pokračuje 
sobotní slavností. Program je zdarma, návštěvnost předešlých ročníku cca 3500 osob. Finanční podpora HMP: žadatel doposud nežádal.

Akce Dětský den je určena dětem i dospělým, kteří si budou moci vyzkoušet, jak se žilo ve středověku, nejen s lidmi, ale i se zvířaty. Program zpestří malování obrázků i na obličej, 
balónková bitva, dětský hrad, trampolíny, návštěvníci si mohou vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu, pletení košíků, opracovávání pískovce, střílení z luku a kuše, pozorovat při 
práci mistra kováře, či sokolníka. Kromě pohádky o zlé čarodějnici a velké koňské show, pod vedením H. Špánika a V. Trojanové, se předvedou nejlepší šermíři, svou práci přiblíží 
městská policie i hasiči. Moderuje I. Fimelová, vystoupí řada známých umělců, představí se skupiny Tvrz, Merlet, Baradela, Gnomus, aj. Nová žadatelka o partnerství.

Již 3. ročník literárně-dramatického festivalu se koná opět 1.června k Mezinárodnímu Dni dětí na nádvoří Strahovského kláštera v Praze 1 (vernisáž výstavy proběhne den předem). 
Festival je pořádán ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví, za podpory Královské kanonie premonstrátů. Pořadatel je partnerem projektu Praha - město literatury. Festival 
je koncipován jako vícežánrový, aby děti všemi smysly poznávaly krásnou literaturu a dobrodružství, která mohou zažít při čtení. Proto se v programu objeví nejen autorská čtení a 
divadla, jejichž repertoár je spjat s literaturou pro děti, chystají se i představení s dětskými divadelními soubory a vyšší odbornou školou hereckou, dále malá hudební vystoupení, 
koncerty a workshopy (děti budou moci např. spoluvytvářet knihu). Pořadatel spolupracuje se 16 nakladateli při výstavě knih a originálů a v rámci programu a propagace dětského 
čtenářství. Na tento projekt poskytlo hl. m. Praha v roce 2011 částku 50 tis. Kč při partnerství. Projekt byl podpořen také MK ČR. Na projekt byl poskytnut v roce 2012 grant.

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 ZHMP
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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 
cca*

Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
170 969960/2011 Mezinárodní křesťanské velvyslanectví 

Jeruzalém - česká pobočka, Komárkova 
1238/4, 148 00 Praha 11 - Chodov, 
IČO:63833204

Kulturou proti antisemitismu 647 000 407 000 limit 
nečerpán

IV 180 000 180 000

171 967882/2011 or-fea, festivalová a organizační kancelář 
s. r. o., Těšnov 1162/9, 110 00 Praha 1 - 
Nové Město, IČO:00536776

Mezinárodní festival dechových 
hudeb Praha 2012

1 274 000 200 000 limit 
nečerpán

I 0 0

177 970320/2011 Jiří Vejvoda XVII. Ročník mezinárodního 
soutěžního festivalu malých 
dechových orchestrů 
"VEJVODOVA ZBRASLAV - 
PRAHA 2012"

453 000 150 000 limit 
nečerpán

IX 100 000 100 000

Od roku 2004 je již tradičně pořádána série veřejných akcí u příležitosti Dne památky obětí holocaustu. Dne 22. a 23. dubna 2012 se v prostorách MHMP konkrétně uskuteční 
mezinárodní konference na téma "Trendy soudobého antisemitismu", pochod dobré vůle centrem Prahy do Valdštejnské zahrady a veřejné kulturní setkání s názvem Všichni jsme lidi 
ve Valdštejnské zahradě a v prostorách Senátu PČR. Jeho součástí bude vystoupení pamětníků holocaustu i významných politických osobností, kulturní prezentaci zajistí hudební 
skupina z Izraele. Cílovou skupinou jsou studenti, zástupci médií, poslanci, senátoři, představitelé komunální politiky, experti a osobnosti zabývající se zahraniční politikou. Společný 
pochod dobré vůle Prahou bude 22.4.2012, jeho účastníci vyjádří odhodlání bránit tradiční demokratické hodnoty naší společnosti. Podpora projektu formou partnerství hl. m. Prahy 
v posledních třech letech, v roce 2009 ve výši 300 tis. Kč, v roce 2010 ve výši 250 tis. Kč, v roce 2011 ve výši 200 tis. Kč.

Mezinárodní festival dechových hudeb je směřován především k mládeži do dvaceti šesti let. Je jediný soutěžní festival typu harmonie, který se u nás koná. Soutěžního festivalu se 
účastní české a zahraniční amatérské dechové orchestry a jako posluchači se účastní všechny věkové kategorie. Festivalům byly uděleny záštity hlavního města Prahy a CISM - 
mezinárodní organizace pro dechovou hudbu, která doporučuje účast orchestrů na festivalu. Festival se koná ve spolupráci se Sdružením dechových orchestrů České republiky V 
roce 2012 se bude konat již XIV. ročník a s projektem se počítá i do budoucna. V roce 2011 byl tomuto projektu poskytnut grant ve výši 50 tis. Kč.

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, na který 
žadatel získal při partnerství v roce 2009 částku 100 tis. Kč, v roce 2010 částku 70 tis. Kč a v roce 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 ZHMP
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Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovan
á částka
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"de 
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zbývá 

žadateli 
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Zahájení 
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(měsíc)

Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
180 969975/2011 iShorts, o.s., Levského 3206/13, 143 00 

Praha 12 - Modřany, IČO:27046923
Večery iShorts 102 000 50 000 limit 

nečerpán
I 0 0

181 969979/2011 Česko-japonská společnost, Na Můstku 
380/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město, 
IČO:00539651

EIGASAI 2012 (5. ročník 
festivalu japonského filmu)

1 526 634 250 000 limit 
nečerpán

I 0 0

183 970791/2011 EasyFun Film s. r. o., Slavíkova 1555/27, 
120 00 Praha 2 - Vinohrady, 
IČO:49196201

MOTONOMÁDI 376 680 300 000 195 899 VI 0 0

184 970562/2011 Arcibiskupství pražské, Hradčanské 
náměstí 56/16, 119 02 Praha 1 - 
Hradčany, IČO:00445100

Noc kostelů 2012 - organizace a 
propagace

625 000 425 000 191 683 V 250 000 250 000

5. ročník festivalu se konal v lednu t. r. v kině Lucerna,  v rámci doprovodného programu se uskutečnily výstavy, dílny, přednášky, kulturní happeningy atd. Hostem byl legendární 
režisér Kitano Takeshi. Ve specifickém prostředí multikulturní Prahy hraje tato akce roli prostoru kulturní integrace a bojuje proti nejrůznějším typům předsudků a napomáhá 
prohloubení vzájemné důvěry mezi japonským a českým prostředí. Žadatel není evidován mezi příjemci finanční podpory v oblasti kultury a volného času.

Letní festival zaměřený na cestování na motorkách a v autech. Minulý ročník proběhl v klubu Cross, návštěvníci měli možnost zhlédnout film a zúčastnit se přednášek cestovatelů. 
Velký úspěch měla přednáška o Dakaru nebo o cestě trabantem přes celou Afriku. Diváci měli také možnost podívat se na závodní speciály, např. na kamion Tatra uzpůsobený pro 
Rallye Dakar. Podpora HMP žadateli byla v roce 2011 – 100 tis. Kč (projekt Verdikt osudu).

Cílem Noci kostelů 2012 je otevřít a představit Pražanům i turistům přibližně 120 pražských kostelů a nabídnout v nich ekumenický kulturně-naučný program. Předkladatelem 
projektu je Arcibiskupství pražské, které je i koordinátorem akce a garantem kvalitní úrovně programu. Tento projekt navazuje na stejné akce konané každoročně v metropolích jako 
Vídeň, Hamburg, Linec, Salzburg aj. Minulý ročník zaznamenal jen na území pražské arcidiecéze 75 000 vstupů, na území celé republiky celkem 300 000 vstupů. Žadatel žádá o 
podporu na organizaci a propagaci, což je nutná podpůrná část celé akce. Finanční podpora HMP tomuto projektu byla v roce 2011 ve výši 250 tis. Kč při partnerství.

Jedná se o projekt na podporu amatérské i profesionální tvorby krátkých filmů formou pravidelných přehlídek v kině OKO. Pro rok 2012 plánuje žadatel připravit 8 večerů krátkých 
filmů. Tuto akci organizují absolventi a studenti FAMU a FF UK. Snahou je promítat zejména české filmy, které mají málo prostoru a také „vychovat“ si diváky i autory. Od r. 2005 
žadatel zorganizoval 38 večerů s průměrnou návštěvností cca 100 diváků. Podpora HMP projektu byla v roce 2010, a to částkou 30 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 ZHMP

1/20



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
185 1011898/2011 Immortal s. r. o., Pilská 25, 198 00 Praha 

9 - Hostavice, IČO:28366000
OPEN DAY 1 724 900 1 562 900 limit 

nečerpán
IV 0 0

186 1033258/2011 Hudebni Akademie Praha Pavla 
Zumrová, s. r. o., Zimova 621/11, 142 00 
Praha 4 - Kamýk, IČO:29031125

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
DĚTÍ 2012 (2. ročník)

190 000 150 000 limit 
nečerpán

VI 0 0

187 1018159/2011 Jiří Kotmel Zlatý oříšek 2011 239 500 160 000 limit 
nečerpán

I 0 0

Celkovou scénu dotváří originální středověká tržnice kde návštěvníci Tvrze můžou ochutnat staročeské jídlo i pití. Akce se účastní také policejní a hasičský sbor, kteří zde předvedou 
ukázky a hlavně odborným výkladem informují účastníky akce. Dále nebude chybět program plný adrenalinu a zábavy na terénní dráze. Jízdy vozy offroad vozy od vojenských 
speciálů až po civilní, terénní čtyřkolky, neúnavná šestikolka, exhibice a ukázky vyprošťování. Nový žadatel o partnerství. 

2. ročník mezinárodního festivalu dětí, který se uskuteční v prvním červnovém víkendu v prostorách velkého sálu Městské knihovny v Praze. Jeho hlavním motem je jednoduchá věta 
„My si rozumíme…“ a probíhá ve spolupráci s DDM hl. m. Prahy Spektrum. Festivalu se zúčastní jako v loňském roce PAP PZ, Japonská škola v Praze, slovenský folklorní soubor 
Limbora, První česko-ruské gymnázium, Gymnázium na Vítězné pláni, Vietnamský svaz – HNVN, Ukrajinské gymnázium v Praze, Česko-německé Gymnázium Thomase Manna a 
další. Program je rozdělen do 2 částí – v sobotu přehlídka všech účastníků, v neděli společné závěrečné slavnostní vystoupení všech zúčastněných, na nichž se budou jednotlivci 
podílet vlastním projevem buď pěvecky, instrumentálně, tanečně, dramaticky či výtvarně. Nový žadatel o partnerství.

Akce „Open day" je určena široké veřejnosti. Nejlepší umělci, kteří po celou sezonu vystupují na Tvrzi Praha, v tento den předvedou nejúspěšnější scénky, akční koňskou show, 
pohádku o dračím vejci a rytířský turnaj. Po celou dobu se po celém areálu odehrávají malé divadelní představení. Cílem je co nejlépe pobavit návštěvníky a příznivce tvrze a ukázat 
historii naší země. Nově pro tuto sezónu bude připravena 1,5 km dlouhá naučná stezka, zaměřena převážně na českou historii. Legendární soubory jako je Merlet, Burdýři, Gnomus, 
Baradela známá drezérka koní Vanda Trojanová, pyrotechnici speciálních efektů Jiří Frimmel, Henry Špánik , herci Saša Král a Emil Navrátil i kaskadéři Tvrze Praha připravili 
velkolepé show "...Zpátky do minulosti". Mimo to budou k dispozici projížďky na koních, lukostřelba, hod sekerou, dětský zábavný hrad, kartářka , kamenořezáč, sokolník, 
trampolína, bourání hradu, rytířské kuželky a mnoho dalších atrakcí. 

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 ZHMP
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195 1047284/2011 Společnost poezie, Weberova 214/23, 
150 00 Praha 5 - Motol, IČO:27025349

Dny české a mezinárodní poezie 
v Praze (hlavní akce 
celorepublikového festivalu Den 
poezie)

130 000 100 000 limit 
nečerpán

XI 0 0

196 1050674/2011 Ensemble Guillaume, náměstí 14. října 
1278/1, 150 00 Praha 5 - Smíchov, 
IČO:26530341

Koncertní cyklus z díla J. D. 
Zelenky

120 000 63 000 limit 
nečerpán

I 0 0

Projekt se koná každoročně na památku nar. K.H.Máchy.  Žádost o partnerství se týká jeho pražské části, která se uskuteční v termínu 5.-19.11.2012. Žadatel uspořádá a bude 
koordinovat básnické pořady (vystoupí naši básníci i básníci ze zahraničí) na mnoha místech v Praze (kulturní instituty, knihovny, školy, divadla, kavárny i venku). Dny české a 
mezinárodní poezie v Praze podpořilo hl. m. Praha v letech: 2010 a 2011 vždy částkou 50 tis. Kč.

Mladý smíšený pěvecký sbor Ensemble Guillaume provozuje svou činnost již dvanáctým rokem a je složený ze studentů a absolventů vysokých škol pod profesionálním vedením se 
širokým interpretačním záběrem včetně interpretace staré dobové hudby. Pracuje pod vedením Lukáše Vendla, Zuzany Vlčinské, spolupracuje s hudební pedagožkou sopranistkou 
Irenou Troupovou, s nizozemskou pedagožkou dr. Rebeccou Steward a nově s Emanuelem Gadalettem, ředitelem ČMH, vystoupil již s mnoha předními interprety, např. s Romanem 
Janálem, se Zuzanou Lapčíkovou a dalšími, natočil několik CD. Obsahem tohoto projektu je realizace tří koncertů významného českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky v 
lednu 2012 v kostele U Martina ve zdi, v červnu 2012 v kostele sv. Gabriela a v listopadu 2012 v Českém muzeu hudby. Z celkových nákladů je požadováno 52,5 % nákladů. 
Dřívější podpora města formou grantu HMP, v r. 2009 a 2011 ve výši 40 tis. Kč.

Zlatý oříšek je projekt zaměřující se na podporu nadaných a cílevědomých děti a dětských kolektivů České republiky ve věku od 6 do 14 let. Zlatý oříšek již 13 let děti motivuje k 
aktivitě a prostřednictvím médií ukazuje veřejnosti, že Česká republika má takové děti, kolektivy, soubory a skupiny, které si zaslouží uznání a ocenění. Zlatý oříšek je největším 
projektem tohoto typu v ČR a jeho hlavním cílem je tedy popularizace, medializace, ale také konkrétní přímá podpora tvůrčího potenciálu našich dětí. Vítězi minulých ročníků se 
staly i děti s různým zdravotním postižením. Úspěšné jsou například děti romské. Unikátnost soutěž spočívá v tom, že nemá kategorie a dává tak příležitost naprosto všem, kteří v 
daném roce vytvoří, nebo učiní v různých oborech něco mimořádného. 

Zlatý oříšek každoročně prostřednictvím novoročního televizního pořadu v České televizi a dalších navazujících mediálních aktivit ukazuje dětem a jejich rodičům, že má smysl se 
učit, o něco se snažit a usilovat. Přispívá k popularizaci volnočasových aktivit ve společnosti a tím, že je naprosto demokratický (nejde o žádné elity) pomáhá utvářet dětské vzory, 
což je pro každou zdravě se vyvíjející společnost velmi potřebné. Zlatý oříšek se proto také dlouhodobě těší podpoře Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy. Žadatel v posledních třech letech není evidován mezi příjemci finanční podpory hl. m. Prahy.

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 ZHMP
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197 1050675/2011 Ensemble Guillaume, náměstí 14. října 

1278/1, 150 00 Praha 5 - Smíchov, 
IČO:26530341

Rekonstrukce české utrakvistické 
liturgie 15. a 16. století, 
Ensemble Guillaume 2012

156 000 45 000 limit 
nečerpán

I 40 000 40 000

200 1054490/2011 Jazz et cetera o. s, Prosná 1908, 688 01 
Uherský Brod, IČO:22666648

Free Fest Troja 919 000 200 000 limit 
nečerpán

V 0 0

202 1054533/2011 Akademie múzických umění v Praze, 
Malostranské náměstí 259/12, 118 00 
Praha 1 - Malá Strana, IČO:61384984

Festival Zlomvaz 2012 755 000 190 000 195 786 V 0 0

19. ročník mezinárodního festivalu vysokých divadelních škol Čech a Slovenska tradičně uvádí ty nejlepší inscenace uplynulého roku. Festival dává prostor k vzájemné konfrontaci, 
ale především umožní představení studentské tvorby nejširší veřejnosti. Ve dnech 9. – 12.5. 2012 budou v Disku, NOD Roxy, v Divadle Na zábradlí a dalších prostorách uvedena v 
rámci hlavního programu vybraná absolventská představení pražské DAMU, brněnské JAMU, bratislavské VŠMU a Akadémie umení v Bánskej Bystrici. Program festivalu bude 
sledovat především novost a aktuálnost v tématu a zpracování, dramaturgická rada bude při výběru preferovat také netradiční a objevné použití obrazové a zvukové složky, nová 
scénická řešení či specifické zapojení divadelní technologie. Festival tradičně doplňuje bohatý off program - konat se budou workshopy, hudební vystoupení a sportovní utkání. 
Festival je městem dlouhodobě podporován. Přehled finančních příspěvků na tento projekt: 2009 – 50 tis. Kč (grant), 2010 – 140 tis. Kč (grant), 2011 - 140 tis. Kč (grant), 2012 - 
100 tis. Kč (grant).

Mladý smíšený pěvecký sbor Ensemble Guillaume provozuje svou činnost již dvanáctým rokem a je složený ze studentů a absolventů vysokých škol pod profesionálním vedením se 
širokým interpretačním záběrem včetně interpretace staré dobové hudby. Pracuje pod vedením Lukáše Vendla, Zuzany Vlčinské, spolupracuje s hudební pedagožkou sopranistkou 
Irenou Troupovou, s nizozemskou pedagožkou dr. Rebeccou Steward a nově s Emanuelem Gadalettem, ředitelem ČMH, vystoupil již s mnoha předními interprety, např. s Romanem 
Janálem, se Zuzanou Lapčíkovou a dalšími, natočil několik CD. Obsahem tohoto projektu je realizace dvou koncertů, kterým bude předcházet pětidenní dílna s tématikou 
utrakvistické liturgie počátku 15. a 16. století v kostelích s utrakvistickou historickou tradicí, a to v kostele sv. Štěpána na Novém Města pražském a v kostele sv. Petra a Pavla v 
Řeporyjích či v kostele Stětí v Ořechu. Dále vydání sborníku vztahujícího k realizované hudbě, jehož garantem a editorem bude Mgr. Jan Baťa, PhD. Z celkových nákladů je 
požadováno 28,8 % nákladů. Dřívější podpora města formou grantu HMP, v r. 2009 a 2011 ve výši 40 tis. Kč.

Projekt dalšího ročníku mezinárodního hudebního festivalu se snahou popularizovat současný jazz u nejazzového publika prostřednictvím specifického výběru hudebních souborů, 
které fúzují mezi jazzem a elektronickou taneční hudbou. Každoročně sestavuje speciální festivalové kapely (Eric Vloeimans, Michel Banabila, Cyrille Oswald (NL) a Petr Zelenka, 
Caravan Palace (FR), Movits (Švédsko), Ondřej Havelka & Melodimakers a další. Uskuteční se 12. května 2012 ve Sportovním areálu Loděnice v Praze – Troji. Je požadováno 69 % 
celkových nákladů, podpora HMP udělena poprvé v roce 2011 formou grantu HMP ve výši 70 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 ZHMP
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Kč Kč v € Kč Kč
203 1054443/2011 VERNON CONSULTING s. r. o., 

Janovského 439/23, 170 00 Praha 7 - 
Holešovice, IČO:27187942

Festival současného umění TINA 
B. 2012

8 780 311 3 500 000 138 058 X 200 000 200 000

212 1142740/2011 ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o. 
p. s., Pohořelec 111/25, 118 00 Praha 1 - 
Hradčany, IČO:27506827

Mezinárodní hudební festival 
České doteky hudby - 14. ročník

5 892 000 4 000 000 166 598 XII 1 800 000 1 800 000

Třítýdenní festival současného umění, který je v Praze organizován již od roku 2005. Jeho hlavním cílem je především podpora a prezentace děl umělců v oblastech nových médií, 
lightartu, video artu, performance. Projekt se zároveň snaží o představení těchto směrů českému publiku. Festivalu Tina B. každoročně představí až 100 umělců a kurátorů z celého 
světa. Každý rok tedy spojuje české umění s uměleckou inspirací ze zahraničí a tento mezikulturní dialog a představení českého umění v zahraničním kontextu je pro nás i jednou z 
hlavních priorit při organizaci této unikátní kulturní akce. V roce 2012 se tento projekt v Praze koná už posedmé, tentokrát na téma Umění a osobnostní rozvoj. Od roku 2010 se 
festival rozšířil do Italského města Benátek, kde proběhly dva ročníky těšící se nemalé prestiže a návštěvnosti. Na konci roku 2011 proběhl festival také v Polském Gdaňsku, se 
kterým organizátor již delší dobu spolupracuje. 

Na rok 2012 organizátoři plánují další rozšíření do zahraničí, z nichž nejvýznamnějším bude festival současného umění konaný v Italské Brescie za podpory města a společnosti 
Porsche. Žadatel obdržel na své projekty v roce 2010 částky 520 (TINA B.)+1 450+100  tis. Kč, v roce 2011 částky 100+1 500 tis. Kč (TINA B.).

14. ročník festivalu, který se koná se v období kolem Vánoc od 6. prosince 2012 do 6. ledna 2013, vedle klasického repertoáru také prezentace české soudobé hudby a hudby 20. stol. 
v historickém kontextu, vedle účinkování špičkových umělců a souborů (Václav Hudeček, Jitka Hosprová, Jana Koubková, Talichovo kvarteto, Jihočeská komorní filharmonie, 
Moravská filharmonie Olomouc, Ensemble Martinů, Pardubická komorní filharmonie a další) též mladých talentovaných instrumentalistů a zpěváků. Uvedeno min. 14 koncertů a 
místa konání: Zrcadlová kaple Klementina, Sukova a Dvořákova síň Rudolfina, Smetanova síň Obecního domu, Divadlo Archa a další. Dlouhodobě HMP podporovaný festival, v 
roce 2009 ve výši 950 tis. Kč, v roce 2010 ve výši 1 100 tis. Kč a v r. 2011 v celkové výši 2 mil. Kč, vždy formou partnerství HMP.

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 ZHMP
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215 1163154/2011 Tvrz Hummer s. r. o., Olomoucká 2332, 

193 00 Praha 9 - Horní Počernice, 
IČO:24691640

Velký dětský týden Městské části 
Praha 15

1 920 000 1 920 000 limit 
nečerpán

VI 0 0

217 1179883/2011 Nari Models, spol. s r. o., Velká Bučina 
56, 273 24 Velvary, okres Kladno, 
IČO:26426188

Charitativní koncert: Červená 
stužka a My

120 000 60 000 limit 
nečerpán

XI 40 000 40 000

221 1202501/2011 Public Football s. r. o., Kozí 915/7, 110 
00 Praha 1 - Staré Město, IČO:29012350

10. Galavečer Grassroots 
neprofesionálního fotbalu

1 100 000 300 000 limit 
nečerpán

I 0 0

Zvolené téma „Sportovní klání - Starověké olympijské hry". Program se zaměří na posílení fyzické a tělesné zdatnosti dětí, ale také na fenomén sportovního ducha a hry v pravidlech 
fair play. Budou připraveny sportovní soutěže, jak pro jednotlivce, tak pro třídní kolektivy. Nejlepší pak budou dekorováni a odměněni při slavnostním vyhlašování vítězů 
jednotlivých soutěží. Druhá část dne bude odměnou pro všechny zúčastněné. Děti shlédnou divadelní představení, ukázky výcviku koní, historické a dobové scény, rytířský turnaj, ale 
také hudební představení. Ti nejlepší se budou moci zapojit i do této části programu  - drobné role, hudební a pěvecká vystoupení, prokázání zdatnosti apod. Areál Tvrz Hummer je 
vhodně vybaven pro pořádání akce takového rozsahu. Žadatel má zkušenosti s pořádáním velkých společenských a kulturních akcí, ale také s pořádáním vzdělávacích, výchovných a 
zábavních akcí pro děti a mládež. Tato akce byla podpořena v roce 2011 při partnerství částkou 400 tis. Kč.

Koncert věnovaný Domu světla, který se bude konat šestým rokem za účasti zahraničních i tuzemských zpěváků. Je věnován vzpomínce, ale i prevenci proti AIDS. Dosavadní 
podpora tohoto projektu: částka přidělená v roce 2009 - 50 000 Kč, částka přidělená v roce 2010 - 50 tis. Kč, částka přidělená v roce 2011 - 40 tis. Kč. Žadatel získal v minulých 
letech ještě podporu svého projektu Talent dětí dětských domovů a Miss dívek dětských domovů Phy a Stř. kraje.

Fotbalová asociace České republiky o.s. ve spolupráci se společností Public Football s.r.o. pořádá dne 8. ledna 2012 prestižní kulturně společenskou akci „Galavečer Grassroots 
neprofesionálního fotbalu za rok 2011". Jedná se o galavečer u příležitosti ocenění trenérů mládeže, vedoucích mužstev a všech, kteří se starají ve fotbalových oddílech o děti a 
mládež. Akce patří mezi významné projekty, které aktivně podporuje UEFA v celé Evropě. Večer neprofesionálního fotbalu se koná v reprezentativních prostorách paláce Žofín. 
Jedná se o celovečerní kulturní program s vystoupením mnoha umělců, např. Věry Špinarové, Magie Alexe, skupiny Timbre Music aj. Tato společenská událost probíhá za 
přítomnosti nejvyšších představitelů Fotbalové asociace. 10. ročník galavečera navazuje na tradici předchozích devíti velmi úspěšných ročníků. Jeho cílem je propagace 
neprofesionálního fotbalu. Žadatel žádá poprvé.

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 ZHMP
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Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
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Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
226 18434/2012 Nadace Charty 77, Melantrichova 504/5, 

110 00 Praha 1 - Staré Město, 
IČO:00417904

11. aukční salon výtvarníků pro 
Konto BARIÉRY

955 000 300 000 limit 
nečerpán

XI 0 0

229 33973/2012 Divadlo v  Řeznické, o. p. s., Řeznická 
662/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město, 
IČO:28190602

Slavnostní premiéry k 30ti letům 
výročí existence DvŘ

964 000 640 000 limit 
nečerpán

I 250 000 250 000

231 37543/2012 MMC Praha s. r. o., Na Cihelně 448/36, 
159 00 Praha 5 - Velká Chuchle, 
IČO:61060445

ROCKOVÝ SLUNOVRAT 2012 460 000 30 000 limit 
nečerpán

VI 0 0

Divadlo v Řeznické připravilo pro svou jubilejní 30. sezonu několik divácky mimořádně zajímavých premiér. Žádost o partnerství zahrnuje dvě z nich. „Poslední léto“ kanadského 
dramatika Johna Murrela, v režii Jany Kališové vystoupí H. Maciuchová a K. Halbich. Dále „Shaldon a jeho matka paní Levinová“ amerických dramatiků Sama Bobricka a Julie 
Steinové, v režii Viktora Polesného vytvoří hlavní role N.Konvalinková a J.Zadražil. Tato inscenace bude uvedena v české premiéře. Divadlo, které  funguje jako stagiona se stálým 
okruhem spolupracovníků, bylo původně příspěvkovou organizací MČ Praha 1. K 1.1.2008 proběhla transformace na o.p.s. a byl poskytnut na další 4 roky finanční grant 3,5 milionu 
Kč, který se každý rok snižoval o 500 tis. Kč. MČ Prahy 1 rozhodla, že od r. 2012 nebude dále divadlo finančně podporovat. Divadlo čerpalo následující finanční grantovou podporu 
hl. m. Prahy: 2009 – 450 tis. Kč, v r. 2010 – 1 000 tis. Kč, 2011 – 1 000 tis. Kč + 300 tis. Kč dar hl. m. Prahy. Grant na činnost v roce  2012 je ve výši 2 000 tis. Kč, ani jedna z obou 
výše uvedených připravovaných premiér není součástí grantové žádosti.

Rockový slunovrat je dvoudenní festival, jehož 8. ročník se odehraje ve dnech 22. – 23. června v Řevnicích v Lesním divadle. Záměrem akce je, za podpory známých kapel a 
interpretů, získat finanční prostředky na podporu nemocných dětí s cystickou fibrózou. Na minulých ročnících vystoupili Ivan Hlas, Polemic, Vítkovo kvarteto, MIG 21, Sto zvířat, 
Murphy Band, Orkus, aj. Pořadatelem předpokládaná návštěvnost pro rok 2012 by měla dosáhnout 1500 návštěvníků. Pořadatel žádá o partnerství poprvé.  Akce se koná mimo území 
hl. m. Prahy, proto nemůže být partnerství přijato.

Charitativní projekt, který je otevřenou, prestižní, velice obsáhlou a umělecky ceněnou výstavou současného výtvarného umění. Je organizován každé dva roky. Oba poslední aukční 
salony se konaly pod záštitou primátora hl. města Prahy. Salon je výjimečný širokou škálou zúčastněných výtvarníků (poslednímu ročníku věnovalo svá díla více než 400 dárců) a 
také tím, že myšlenka pomoci handicapovaným mladým lidem, pro které je výnos aukce určen, smíří často zaryté odpůrce nejrůznějších výtvarných směrů, kteří při této příležitosti 
dokáží vystavovat vedle sebe. Nadaci se podařilo uspořádat již deset velice kvalitních uměleckých salonů, které za více než 19 let od uspořádání prvního salonu získaly dobré renomé 
u odborné veřejnosti. Jde i o prestižní společenskou událost a charitativní akci prvořadého významu. V roce 2008 bylo poskytnuto 150 tis. Kč a v roce 2010 (tj. na minulý ročník) 
bylo poskytnuto 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 ZHMP
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Kč Kč v € Kč Kč
233 47410/2012 Sdružení Divadla u Anděla, Besední 

487/3, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, 
IČO:69346046

Divadlo Na Prádle - divadlo 
mladých pro mladé

4 500 000 1 500 000 limit 
nečerpán

I 0 0

236 72100/2012 Pavel Chalupa XIII. Ročník Mezinárodního 
česko, německo, židovské kultury 
Devět bran 2012

11 500 000 3 000 000 limit 
nečerpán

VI 0 0

Festival se uskuteční v Praze ve dnech 11. – 24.6.2012 a má tentokrát tato hlavní témata: Dialog Praha, Kolín, Trutnov – Madrid, Segovia, Toledo; Karel Poláček – 120 let od 
narození; Raoul Wallenberg – 100. výročí nar.; Konference ve Wansee. 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.Bude se konat ve spolupráci se španělským 
partnerem, přímo pro festival pak Divadlo pod Palmovkou připraví představení dle literární předlohy A.Lustiga Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou, které se bude uvádět ve 
speciálně upraveném vlaku. Premiéra se uskuteční na hlavním nádraží – dále diváci titul uvidí na nádražích trasy Terezín, Krakow Osvětim. Vlak je symbolickou připomínkou 
nacistických transportů. Hudební část festivalu se již tradičně koná ve Valdštejnské zahradě (sídle Senátu PS ČR), divadelní představení hostí Národní divadlo a Divadlo pod 
Palmovkou, další akce se uskuteční v Knihkupectví Řehoře Samsy , kinu Evald, na teologické fakultě či v Institut Cervantes. Vstup na veškeré produkce je zdarma. 

Na financování festivalu se pravidelně podílí MK ČR i HMP, v roce 2009  příspěvek města činil 1 000 tis. Kč , v roce v roce 2010 to bylo 700 tis. Kč a v roce 2011 částku 2 000 tis. 
Kč.

Divadlo Na Prádle sídlí na Malé Straně v Besední ul., v roce 2012 vstoupilo do 11. sezóny. Na repertoáru má činoherní inscenace  klasické i současných autorů. Svou dramaturgii 
chce i v roce 2012 zaměřovat na mladé diváky ve věku 14 – 26 let, a to v oblastech česká literatura a drama (středověký staročeský anonym: Tristram a Izalda – využití staročeštiny), 
světová dramatika (E.Bronteová: Na Větrné hůrce, E.M.Forster: Maurice), literární večery v divadelní kavárně, ale i pohádková nedělní odpolední představení pro nejmenší. 
Produkčně divadlo vytváří prostor pro mladé, nově vznikající profesionální divadelní skupiny bez vlastní stálé scény (např. skupina absolventů DAMU kolem režiséra P.Ondrucha), 
ale také pro pražské neprofesionální a studentské divadlo, je inspirativním místem festivalů, přehlídek a dílen, např. Pereme se s Thálií - nesoutěžní přehlídka pražských gymnázií se 
zaměřením na autorskou tvorbu, Divadlo jazyků – celostátní setkání zaměřené na výuku cizích jazyků prostřednictvím divadla a dramatické výchovy. 

Divadlo získávalo doposud na svou činnost pravidelně grant města, který v posledních 3 letech činil: 2009 – 1 200 tis. Kč, 2010 – 900 tis. Kč, 2011 – 900 tis. Kč. Pro rok 2012 grant 
poskytnut nebyl.

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 ZHMP
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Kč Kč v € Kč Kč
237 72103/2012 Jazz Ungelt s. r. o., Týn 640/2, 110 00 

Praha 1 - Staré Město, IČO:26167808
HUDEBNÍ WORKSHOPY 2012 - 
2. ročník

1 350 000 600 000 173 591 VI 280 000 280 000

238 74613/2012 Karel Snášel HIPPIES FESTIVAL lásky a 
svobody

157 000 25 000 limit 
nečerpán

II 0 0

244 101013/2012 OBEC BARÁČNÍKŮ VINOŘ, 190 00 
Praha - Vinoř, IČO:00441716

Oslavy 80. výročí založení Obce 
baráčnické Jana Ámose 
Komenského ve Vinoři

131 000 61 000 limit 
nečerpán

V 30 000 30 000

Nepolitický Baráčnický spolek (tzv. Svobodná obec baráčníků) vznikl v roce 1873. Obec baráčnická Jana Ámose Komenského ve Vinoři patří, se svými 52 členy, k největším v Praze 
a byla založena v roce 1932, tedy letos slaví 80 let od svého založení. Oslavy se budou konat 19.5.2012 v místní sokolovně a budou mít podobu Jubilejního sedění se zdravicemi 
hostů, se slavnostním průvodem, položením věnců a kytic obětem obou světových válek a následující zábavy. Cílem je, kromě připomenutí jubilea, rozšíření povědomí o existenci 
staročeských spolků, obnova a udržování starých tradic (vítání jara, dožínky, masopustní rej, aj.) a jejich předávání dalším generacím. Předpokládá se účast zahraničních zástupců 
krajanských spolků z města Prague v Oklahomě USA, německého Schulzendorfu, či bulharské Varny. Žadatel neobdržel v předchozích 3 letech finanční podporu hl. m. Prahy.

Po úspěšném 1. ročníku se v prostorách jazzového a bluesového klubu Ungelt od června do září 2012 opět ujmou špičkoví profesionální muzikanti s pedagogickou praxí ve 
spolupráci s předními hudebními školami, jako je např. Konzervatoř Jaroslava Ježka, pořádání hudebních workshopů, jejichž hlavním zaměřením budou tyto oblasti nástrojů - 
elektrická kytara, baskytara, 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, kromě účastnického poplatku je bezplatná a projektu se mohou zúčastnit studenti či zájemci ze širokého sociálního spektra. Na 
závěr všichni obdrží Diplom o absolvování kurzu, kde je význam podpory HMP výrazně popsán. Tento projekt byl poprvé podpořen hlavním městem Prahou v roce 2011 částkou 
300 tis. Kč.

První ročník tohoto festivalu konaný 23. 2. 2012 v klubu ROXY na Praze 1. Hlavním záměrem festivalu je podpora mladých umělců a jejich bezprostředního kontaktu s diváky, 
povýšení undergroundu na plnohodnotnou součást české scény, podpora popularity nekomerčního umění a lidí tvořících pro radost. Zahrnuje vystoupení 7 kapel a doprovodnou 
výstavu studentů českých uměleckých škol. Nový žadatel o finanční podporu hl. m. Prahy.

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 ZHMP
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Kč Kč v € Kč Kč
249 119852/2012 MCN, obecně prospěšná společnost, 

Kvestorská 337/5, 140 00 Praha 4 - 
Michle, IČO:27634507

Babí léto v Dolních Počernicích 470 000 390 000 limit 
nečerpán

IX 200 000 200 000

254 130642/2012 Antonín Čejka Muž roku a koncert "Den 
dobrých skutků"

300 000 200 000 167 833 VII 0 0

255 143679/2012 Pražské centrum s. r. o., Kožná 1024/12, 
110 00 Praha 1  Staré Město, 
IČO:25787527

KLAMOKLÁNÍ 2012 850 000 650 000 limit 
nečerpán

VI 250 000 250 000

256 144639/2012 Tomáš Čechal Prosecká zastaveníčka, III. 
Ročník

511 000 406 000 limit 
nečerpán

V 250 000 250 000

Dne 15. 9. 2012 proběhne v Dolních Počernicích již 17. ročník této akce, jejíž výtěžek z dobrovolného vstupného je poskytován na podporu handicapovaných dětí. Centrem slavnosti 
je památkové chráněný dolnopočernický zámecký areál s amfiteátrem, ale také sportoviště a veřejná prostranství v městské části. Program je připravován tak, aby zaujal všechny 
věkové kategorie. Zahrnuje výstavy obrazů, fotografií, hudební produkce, divadelní představení pro děti i dospělé, koncerty vážné a populární hudby, historické hry, taneční produkce 
aj. Jeho podstatnou součástí jsou i sportovní soutěže jako pétanque, košíková, tenis, kopaná, ale také velký parkur jezdeckých koní. Svůj prostor dostanou také děti, které se mohou 
projevit nejen tanečně a pohybově, ale také hudebně. Žadatel obdržel na tento projekt v roce 2011 částku 200 tis. Kč při partnerství.

Muž roku/Den dobrý skutků: se koná každoročně ve východočeském Náhodě za širokého zájmu médií z České republiky, Slovenska i Polska. Letos se uskuteční jeho 15. Ročník, 
součástí programu bude opět volba Muže roku České a Slovenské republiky. Soutěž Muž roku se uskuteční již podvanácté. Výtěžek ze sbírky, která bude po celou dobu programu 
probíhat, poputuje do dětských domovů a ústavů, jež budou na akci přítomny. Část výtěžku poputuje předloňskému Muži roku ČR Martinu Zachovi, který bezprostředně po svém 
vítězství utrpěl těžký úraz. V Praze probíhají předkola, tiskovky, soustředění atd. O finanční prostředky žádá hl. m. Prahu poprvé.

Pátý ročník akce KLAMOKLÁNÍ připomene nejen samotné jeho počátky, ale připomenout divákům, že scénický a historický šerm má u nás dlouhou a pevnou tradici sahající do 
poloviny 20.století, ale také přiblížit, kam se nyní rozvinul. Již  se stalo tradicí, že mezi vystupujícími jsou mistři světa v historickém šermu, filmoví kaskadéři a mistři republiky ve 
sportovní šavli .Samostatnou akcí probíhající v rámci KLAMOKLÁNÍ je turnaj v barokním šermu. V programu nebudou chybět taneční soubory, zejména historického a orientálního 
tance, dobová hudba, kejklíři a dětská loutková divadla. Součástí jsou také dobová řemesla, středověké služby. Žadatel obdržel v roce 2009 na tento projekt 300 tis. Kč, rovněž tak v 
roce 2010 a 2011.

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 ZHMP
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Kč Kč v € Kč Kč

257 144635/2012 Klub pražských spisovatelů, Rámová 
735/6, 110 00 Praha 1 - Staré Město, 
IČO:22860169

Lékaři s Múzou 150 000 100 000 limit 
nečerpán

IX 0 0

258 152917/2012 AGENCY ARTISTIC 
INTERNATIONAL s. r. o., Benkova 
1698/9, 149 00 Praha 11 - Chodov, 
IČO:27120147

MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ 
FESTIVAL PRAHA 2012, Pocta 
G. Gershwinovi a M. Ravelovi

5 048 500 1 934 000 limit 
nečerpán

V 750 000 750 000

259 159365/2012 MVP agency s. r. o., Velvarská 1623/51, 
160 00 Praha 6 - Dejvice, IČO:25764225

Čarodějnice na Ladronce 2012 1 350 000 365 000 limit 
nečerpán

IV 100 000 100 000

V termínu od 15. května do 9. října bude v krásném prostředí revitalizovaného Parku přátelství probíhat cyklus 22 koncertů různých žánrů - Prosecká zastaveníčka 2012. Cyklus bude 
zahájen Otvíráním studánek – kantátou Bohuslava Martinů ve scénickém provedení. Kromě osvědčených souborů z předchozích ročníků vystoupí Jana Koubková s hosty, soubor 
Musica notturna, recitátor Rudolf Kvíz, i mladí umělci, kterým bude dána příležitost prezentovat své umění. Finanční podpora  v roce 2010: 150 tis. Kč na Prosecká zastaveníčka 
2010, v roce 2011: 260 tis. Kč, z toho 180 tis. Kč na Prosecká zastaveníčka 2011.

Cílem projektu Lékaři s Múzou je představit veřejnosti tyto odborníky v poněkud odlišné roli, než v jaké ji zná. Řada lékařů se kromě svého náročného povolání zabývá aktivně 
kulturou v jejích nejrůznějších podobách, v neposlední řadě i literárního vyjádření. Klub pražských spisovatelů hodlá ve spolupráci s lékaři – umělci poukázal nejen na tuto 
skutečnost, ale především na to, že kulturnost,kultura a její kreativní projevy nejsou pouze výsadním hájemstvím příslušných tvůrčích informací , a naopak, že občané/pražští lékaři/ 
nemusí být a nejsou pouhými pasivními konzumenty kulturní nabídky. Projekt bude realizován v pražské Galerii Lapidárium, bude mediálně reflektován a volně přístupný veřejnosti. 
Žadatel obdržel v roce 2011 částku 200 tis. Kč na odborný seminář „Máchovská pouť od romantismu k postmoderně“ a na „Máchovský happening“ a 80 tis. Kč na odborný seminář 
„Pocta Erbenovi“.

Mezinárodní klavírní festival Praha 2012 bude probíhat od května do prosince ve Smetanově síni Obecního domu. Třetí ročník festivalu s plánovanými 10 až 15 koncerty bude 
zaměřen na výročí skladatelů Josepha Haydna, George Gershwina, či Maurice Ravela. Cílem festivalu je přiblížit co nejširšímu spektru posluchačů, včetně rizikových skupin dětí a 
mládeže, seniorů a klientů z domovů důchodců, tvorbu těchto slavných klavírních skladatelů, prostřednictvím nejlepších českých a zahraničních klavírních sólistů, profesionálních 
členů symfonického orchestru a předních českých dirigentů. Žadatel je v této kulturní oblasti činný již od roku 1996 a je stálým partnerem Správy Pražského Hradu v oblasti koncertů 
klasické hudby. Finanční podpora hl. m. Prahy na první ročník v roce 2010 byla 400 tis. Kč, na druhý ročník v roce 2011 ve výši 1 000 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 ZHMP
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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

260 159368/2012 MVP agency s. r. o., Velvarská 1623/51, 
160 00 Praha 6 - Dejvice, IČO:25764225

Královský průvod z Prahy na 
Karlštejn 2012

3 100 000 500 000 limit 
nečerpán

VI 400 000 400 000

261 159371/2012 MVP agency s. r. o., Velvarská 1623/51, 
160 00 Praha 6 - Dejvice, IČO:25764225

Ladronkafest - festival volného 
času

1 690 000 360 000 limit 
nečerpán

IX. 200 000 200 000

265 104264/2012 Asociace nositelů legionářských tradic, o. 
s., Banskobystrická 2080/11, 160 00 
Praha 6 - Dejvice, IČO:26599538

NĚKOMU ŽIVOT, NĚKOMU 
SMRT - 70. výročí operace 
ANTHROPOID, Putovní výstava 
po pražských školách

151 000 151 000 199 263 III 50 000 50 000

Královský průvod navazuje na historickou tradici, jejíž kořeny sahají do doby vlády císaře Karla VI. Tento panovník uchovával korunovační klenoty Svaté říše římské na hradě 
Karlštejně a každoročně po Velikonocích je nechával v Praze ukazovat věřícím. Krátce na to byly klenoty vezeny zpět a právě návrat klenotů z hlavního města na Karlštejn je 
námětem Královského průvodu. Součástí akce je turnaj ČESKÝ RYTÍŘ, do kterého se zapojují obce, kterými se průvod ubírá. Celá akce je koncipována  pro co nejširší okruh 
diváků. V roce 2011 přilákal průvod pozornost 35 tisíc diváků , kteří se zúčastnili hlavně programu v místech jeho zastávek. Projekt byl podpořen v roce 2009 částkou 400 tis. Kč a v 
roce 2010 částkou 500 tis. Kč.

Ladronkafest je volnočasovým a sportovním festivalem, realizovaným již jedenáctým rokem ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Akce je určena dětem, dospívající mládeži a 
nejširší veřejnosti. Hlavním cílem celodenního programu je zábavnou formou představit především mládeži možnosti trávení volného času. Ladronkafest nabízí hudební a taneční 
vystoupení a vystoupení studentských kapel. Program na hlavním pódiu je doplněn prezentací kulturních a sportovních klubů, výtvarnými a hudebními workshopy v prostoru parku. 
V roce 2011 program probíhal na 82 stanovištích. Záštitu nad touto akcí tradičně přebírá primátor hl. m. Prahy. Festival byl podpořen při partnerství v oblasti kultury a volného času v 
roce 2009 částkou 150 tis. Kč, v roce 2010 částkou 100 tis. Kč a v roce 2011 částkou 200 tis. Kč.

Akci pořádá MVP agency ve spolupráci s MČ Praha 6 již sedmým rokem. Jedná se o moderně pojatý program lidové zábavy oslavy zakončení zimy symbolickým upálením 
čarodějnice. Součástí je kulturní, sportovní a zábavný program. V parku Ladronka bude vybudováno symbolické městečko ze stánků, kde návštěvníky čeká bohatý program plný 
čarodějnických soutěží o skvělé ceny, kulturních představení, nejrůznějších workshopů rozvíjejících kreativitu malých i velkých návštěvníků. O Filipojakubské noci nechybí ani vatra 
a pálení čarodějnic. Projekt měl každoroční podporu ve výši vždy 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 ZHMP
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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

272 181256/2012 CD 2002, Celetná 595/17, 110 00 Praha 1 
- Staré Město, IČO:26585758

PŘEHLÍDKA INSCENACÍ CD 
2002 K 10ti LETÉMU VÝROČÍ 
TRVÁNÍ V OBLASTI 
KULTURY

768 000 250 000 limit 
nečerpán

I 0 0

275 196181/2012 Agentura NKL Žofín s. r. o., Tunelářů 
325, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, 
IČO:61504823

Výchovný koncert pro žáky 
základních škol

150 000 110 000 limit 
nečerpán

VI 0 0

279 279847/2012 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o. p. s., 
Malenická 1784, 148 00 Praha 4, 
IČO:27911225

Tóny Chodovské tvrze 2012 875 000 165 000 limit 
nečerpán

VII 100 000 100 000

Záměrem hudebně-vzdělávacích koncertů pro žáky základních škol, které se budou konat v červnu 2012 v paláci Žofín na Slovanském ostrově, je přiblížit dětem poutavou formou 
hudbu různých žánrů, s cílem zaujmout mladé posluchače nejen vážnou hudbou, ale i hudbou z muzikálů, šansonem a swingem. Obvykle se konají 2 koncerty jednou ročně v 
průběhu jednoho dne a návštěvnost dosahuje v průměru 800 posluchačů. Na koncertech vystoupilo Smetanovo trio, orchestr Virtuosi di Praga, či Pražský filmový orchestr pod 
vedením Jiřího Korynty. V průběhu koncertů se žáci mohou zapojit do dění na pódiu a sami na něm vystoupit, nebo si zkusit dirigovat hudební těleso. Finanční podpora  v roce 2011 
byla ve výši 80 tis. Kč na projekt Výchovný koncert pro žáky ZŠ I. a II. stupně.

Asociace nositelů legionářských tradic připravuje pro 70. výročí operace Antropoid tématickou putovní výstavu s katalogy po státních středních školách v Praze, spojenou s dalšími 
aktivitami. Tematizuje nejvýznamnější čin domácího i zahraničního odboje v období druhé světové války – symbol odporu českého národa a dalších evropských porobených národů 
proti německému nacismu. Připomene důležitou okolnost, že teprve po operaci Antropoid a následných represích odvolaly Francie a Velká Británie svůj podpis pod Mnichovskou 
dohodou. Důsledkem toho bylo, že Československo bylo po roce 1945 obnoveno v původních předmnichovských hranicích. Žadatel zatím neobdržel žádné finanční prostředky z 
rozpočtu hl. m. Prahy.

Na podzim roku 2012 oslaví sdružení CD 2002 kulaté výročí – 10 let trvání souboru. Divadlo po celé desetiletí realizuje úspěšnou dramaturgickou linii, která se zaměřuje na původní 
autorskou tvorbu a inscenování výrazných úprav her jiných autorů či dramatizaci literárních předloh. Svou typickou jevištní poetikou sdružení oslovuje především mladé publikum, 
proto dlouhodobě spolupracuje s Klubem mladého diváka. V rámci jubilea chce uspořádat celoroční přehlídku svých her, která by měla divákům připomenout, co všechno sdružení 
za ta léta dokázalo. Přehlídka se uskuteční v Divadle v Celetné a zahrne cca 20 představení, které doplní videoprojekce a vystoupení tvůrců. Přehled finančních příspěvků: 2009 -  
100 tis. Kč grant, 2010 – 100 tis. Kč grant, 2011 – 80 tis. Kč grant.

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 ZHMP
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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

280 279848/2012 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o. p. s., 
Malenická 1784, 148 00 Praha 4, 
IČO:27911225

ChapiteauX Opatov 2012 4 700 600 548 600 limit 
nečerpán

VI 250 000 0

282 285294/2012 SKANDÁL JAHODA, Otradovická 
728/5, 142 00 Praha 12 - Kamýk, 
IČO:27033821

Jahodový jam 48 000 20 000 limit 
nečerpán

I 0 0

283 285902/2012 ARTIUM, o.s., Slavíkova 1379/20, 130 
00 Praha 3 - Žižkov, IČO:26558939

Cyklus víra a umění 383 200 318 000 limit 
nečerpán

V 0 0

9. ročník tradičního letního hudebního festivalu, který je důležitou součástí pražského kulturního léta. Jeho výjimečná večerní atmosféra na Chodovské tvrzi při koncertech několika 
žánrů je událostí pro návštěvníky z celé Prahy. Hlavním protagonistou je houslista Jaroslav Svěcený, který provází celý festivalový program. Záměrem festivalu je propojovat 
nejrůznější hudební žánry a směry, lze se zde setkat s klasickou, jazzovou, rockovou i třeba etnickou hudbou. Posluchači tvoří velmi různorodé a pestré publikum, kterému je 
umožněna i prohlídka výstav v galerijních prostorách Chodovské tvrze. V roce 2012 bude součástí programu také velký projekt Vivaldiano, který by se měl odehrát v prostoru 
moderního šapitó u stanice metra Opatov. Projekt je zdařilým, dnes již dlouhodobým, pokusem realizovat špičkový hudební festival mimo centrum Prahy, ale s celopražským 
významem. Má finanční podporu  MČ Praha 11 a MK ČR. Hl. m. Praha poskytlo tomuto festivalu v roce 2009 částku 400 tis. Kč a v roce 2011 částku 150 tis. Kč. V roce 2010 bylo 
poskytnuto 100 tis. Kč na projekt Hudba mezi bloky. Žadatel byl rovněž příjemcem grantů na Galerii Chodovská tvrz a další kulturní projekty, které pořádá v MČ Praha 11.

Projekt na letní oživení městské části Praha 11 – pražské oblasti s největší hustotou obyvatel. V bezprostřední blízkosti stanice metra Opatov vyroste první novocirkusové, speciálně 
upravené šapitó, ve kterém se během dvou prázdninových měsíců uskuteční 40 představení souboru La Putyka. Diváci uvidí moderní špičkovou produkci v podání souboru, který 
pokračuje v rozvoji žánru nového cirkusu a reprezentuje jeho vrcholnou podobu. Programy La Putyky se setkávají jak s obrovským zájmem publika, tak s mimořádně kladným 
hodnocením odborného tisku. Pořadatelé proto právem očekávají vysokou návštěvnost – až 30 000 diváků. Projekt připravuje společnost, která soustavně a úspěšně realizuje 
inovativní umělecké akce mimo centrum (např. Festival Street For Art ), ve spolupráci s MČ Praha 11. Dá se předpokládat, že výjimečnými uměleckými výkony program osloví 
široké publikum a přiláká nové diváky, vhodně doplní letní kulturní nabídku metropole. Projekt je příkladem, jak uvádět špičkovou kulturu tam, kde skutečně bydlí lidé. Přehled 
finančních příspěvků žadateli: 2009 –1 110 tis. Kč, 2010-  420 tis. Kč, 2011- 250 tis. Kč. Žádost byla stažena.

Jedná se o sedmý ročník festivalu divadla, hudby, multimediální tvory a výtvarného umění, který se uskuteční 8.9.2012 v Modřanském biografu. Cílem žadatele je podpora a 
propagace profesionálních, amatérských i začínajících umělců. Akce se zaměřuje na divadlo, design, hudbu, multimediální umění a okrajově i na filmovou tvorbu. Dalším záměrem 
pořadatelů je mediální propagace kulturního dění na Praze 12 a také historického Modřanského biografu. Žadatel žádá poprvé.

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 ZHMP

1/33



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

284 285908/2012 HESTIA, o.s., Na Poříčí 1041/12, 110 00 
Praha 1 - Nové Město, IČO:67779751

15. let programu Pět P v Praze 159 500 95 000 198 748 V 0 0

286 295085/2012 Hospicové občanské sdružení Cesta 
domů, Bubenská 421/3, 170 00 Praha 7 - 
Holešovice, IČO:26528843

Nad cestami letí ptáci, Koncert 
World music pro Cestu domů

222 500 112 000 187 413 X 0 0

287 297049/2012 Klub autorů literatury faktu, Na Petřinách 
1715/65, 162 00 Praha 6, IČO:15888428

Pražská cena Egona Ervína 
Kische za literaturu faktu

70 000 70 000 198 552 I 0 0

Zájem široké veřejnosti o akce pořádané v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech, který byl postaven architektem Josipem Plečnikem, byl podnětem k uspořádání kulturně-
duchovního cyklu s názvem „Víra a umění“. Během roku 2012 budou probíhat výstavy s tvorbou J. Šerýcha, M. Bartákové, Z. Hajného, E. Havlové, aj., tři koncerty duchovní hudby 
v podání smyčcového dua a vokální skupiny Ensemble Hilaris a komentované prohlídky chrámu s přednáškami na téma Josip Plečnik a jeho architektura. Začátkem roku 2013 bude 
nainstalována stálá expozice fotografií sakrálních památek Josipa Plečnika. Vstup na všechny kulturně-duchovní akce z cyklu „Víra a umění“ bude zdarma. Žadatel se doposud 
neucházel o finanční podporu MHMP.

Preventivní program pro děti od 6 do 15 let založený na kamarádském vztahu dětí, jejichž vývoj je ohrožen nepříznivými vlivy okolí, s dospělými dobrovolníky. Cílem akce 15. let 
programu Pět P v Praze, která se bude odehrávat 26. května v parku Klamovka, je upozornit na význam práce zapojených dobrovolníků a poděkovat všem, kteří jsou s programem 
spjati. Bohatý program festivalu s doprovodnými akcemi pro děti bude zahrnovat divadlo, interaktivní stánky, workshopy pro děti, výstavu fotek od dvojic z programu Pět P, 
promítání filmů a dokumentů Pět P v kinostanu, aj., hudbu zabezpečí kapela a DJ. Finanční podpora žadateli v roce 2009 činila 21 tis. Kč. Podporu tohoto projektu projednává SMS 
MHMP.

Cesta domů je hospicové občanské sdružení, jehož cílem je přispět ke zlepšení péče o umírající lidi a jejich blízké v naší zemi. Každoročně pořádá akce v rámci oslav Světového dne 
hospiců, jejichž smyslem je zlepšit informovanost veřejnosti o práci v hospicích, možnostech kvalitní péče o lidi na konci života, inspirovat diskusi k tématu důstojného života až do 
jeho konce, podpořit rozvoj individuálního dárcovství a povědomí solidarity. Snaží se oslovovat veřejnost kvalitními koncerty různých žánrů, oslovovat nové skupiny občanů, 
především mladé lidi a otevírat jim oči před problémem péče o lidi na konci života. Letošní koncert dvou skupin, romského muzikanta Mária Bihári s kapelou a kapely Braagas, která 
hraje hudbu španělskou, balkánskou a židovskou, se bude konat 12. října, v předvečer Dnes hospiců, v La Fabrice v Holešovicích. Finanční podpora na akce v rámci Světového dne 
hospiců byla v roce 2009 - 80 tis. Kč, v roce 2010 -90 tis. Kč, v roce 2011 - 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 ZHMP
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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

291 334765/2012 Allstar Group s. r. o., Novákových 
1954/20a, 180 00 Praha 8 - Libeň, 
IČO:26492202

Let`s Dance Prague International 
Festival 2012

1 707 800 260 000 limit 
nečerpán

VII 0 0

293 364516/2012 Dětská lidová muzika NOTIČKY, 
Berounská 116, 252 30 Řevnice, 
IČO:70806071

"A máme tu svátky…" Velký 
vánoční koncert Notiček, Host 
Jaroslav Svěcený & komorní 
orchestr 

390 000 255 000 limit 
nečerpán

XII 80 000 80 000

294 365820/2012 LA SOPHIA, 28. pluku 524/25, 101 00 
Praha 10 - Vršovice, IČO:27019101

5. Mezinárodní hudební festival 
La Sophia

930 000 550 000 limit 
nečerpán

IX 0 0

7. ročník mezinárodního tanečního festivalu se uskuteční ve dnech 26. – 29.7.2012. Stěžejní nabídkou festivalu je více jak 50 tanečních seminářů různých tanečních stylů pod 
vedením zahraničních i našich lektorů. Doprovodný program zahrnuje videosoutěž, kam budou moci tanečníci zasílat svá videa z různých tanečních kategorií, a vernisáž soutěžních 
fotografií s taneční tématikou. Již tradičně proběhne mezinárodní  soutěž  profesionálních tanečních skupin v orientálním tanci, její vítězové se představí  divadle ABC na celovečerní 
gala show. Kromě toho bude tradičně fungovat Otevřená  taneční scéna, kde bude probíhat prezentace profesionálních, neprofesionálních i dětských tanečníků. Festival byl podpořen 
v roce 2009 formou partnerství ve výši 350 tis. Kč.

Soubor Dětská lidová muzika Notičky, ve kterém se šedesát muzikantů, ve věku od 3 do 20 let, věnuje především folkloru středních a jihozápadních Čech a Chodska, vznikl v roce 
1998 v Řevnicích. Tradice vánočních koncertů Notiček byla zahájena v roce 2007 s cimbálovou muzikou Hradišťan v Kostele sv. Šimona a Judy, minulý ročník se konal v Rudolfinu 
s unikátní kapelou studentů z Jedličkova ústavu The Tap Tap. Letošní ročník v Kostele sv. Šimona a Judy, jehož hlavním hostem by měl být světově proslulý houslový virtuos 
Jaroslav Svěcený s komorním orchestrem, propojí klasickou hudbu s lidovými písněmi Notiček. Tyto vánoční koncerty s významným hostem jsou nesmírnou motivací pro děti a 
mladé lidi, kteří soubor Notičky navštěvují a věnují tomuto projektu několik hodin času týdně. Finanční podpora vánočním koncertům Notiček byla v roce 2009 - 50 tis. Kč, v roce 
2011 - 100 tis. Kč.

Partnerstvím hl. m. Prahy má být podpořena Cena Egona Ervína Kische za literaturu faktu, resp. udílení této ceny. A to v souvislosti s tím, že její dosavadní organizátoři (Klub autorů 
literatury faktu v součinnosti se Správou odkazu E.E.Kische) nemají finanční prostředky. Tuto cenu udělovali po dvacet let. Žadatel navrhuje (předpokládá), že partnerství hl. m. 
Prahy k této ceně bude přijímáno každoročně a předpokládá dále, že se bude jednat o udílení tří hlavních cen (1. za celoživotní dílo, 2. za dílo celospolečenského nebo národně 
historického významu, 3. za dílo s pražskou tematikou) a sedm dalších cen bez kategorizace (podle okolností a finančních možností i méně). Každý z porotou vybraných laureátů by 
obdržel diplom s finanční odměnou. Předběžná kalkulace finančních nákladů spojených s touto cenou v žádosti o partnerství vychází na 67 - 70 tis. Kč ročně s tím, že lze jednat a 
uvažovat o úspornější variantě. Je zřejmé, že je žádáno o obdobné každoroční partnerství, jaké hl. m. Praha přijímá řadu let např. k Ceně J. Ortena či Ceně F. Kafky. Žadatel obdržel v 
roce 2008 částku 160 tis. Kč na vydání knihy E. E. Kische - Pražský pitaval. 

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 ZHMP
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Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu
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á částka
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"de 
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zbývá 
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výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč

295 364033/2012 Zuzana Tomaschková Galakoncert k 80. narozeninám 
Josefa Zímy

360 000 260 000 limit 
nečerpán

V 0 0

298 364354/2012 Občanské sdružení Uhříněves, Husovo 
náměstí 375/36, 104 00 Praha 22 - 
Uhříněves, IČO:27015297

TRADIČNÍ POUŤ V 
UHŘÍNĚVSI KE SVÁTKU 
KOSTELA VŠECH SVATÝCH

50 000 33 000 limit 
nečerpán

XI 0 0

301 364043/2012 Gymnázium J. Seiferta o. p. s., 
Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 - 
Vysočany, IČO:49626931

Pereme se s Thálií 9 120 100 60 000 limit 
nečerpán

IX 40 000 40 000

Již 7. ročník společenské akce (po obnově tradice pořádání), které se zúčastní všechny věkové kategorie a instituce (spolky, školy a školky) v Uhříněvsi. Jde o celodenní program s 
hudebními a divadelními vystoupeními, soutěžemi pro děti. Zapojeno je místní muzeum, dobročinný bazar,  ve školní jídelně probíhá prezentace místních spolků a škol, rovněž zde 
předvádí své umění kováři, řezbáři, perkaři, skláři, svíčaři, tkalounkáři. Na prostranství náměstí jsou stánky s lidovou tvorbou a pouťovým zbožím, prezentují se tu i místní prodejci - 
včelaři, uzenáři, sudaři, pekaři a tvůrci ručních prací, na náměstí dále probíhají i ukázky výcviku policejních psů a koní, je přítomno pouliční divadlo. Podpora byla v roce 2008 
částkou 50 tis. Kč.

5. Mezinárodní hudební festival La Sophia přímo navazuje na jarní/podzimní ročník projektu Talent La Sophia. Vítězové tohoto projektu získávají kromě hodnotných cen možnost 
prezentovat se na tomto festivalu, který má již svou tradici. Je to pro ně unikátní možnost vystoupit společně s nejlepšími domácími i zahraničními muzikanty na jednom pódiu, což je 
jim velkou motivací a zážitkem. Kromě vítězů projektu La Sophia na této akci vystoupí celá řada známých umělců a zpěváků, kteří vystupují bez nároku na honorář - v minulosti to 
byli např. Janek Ledecký, Gipsy.cz, Monika Bagárová, Monika Absolonová, Jan Bendig, Jiří Zonyga, Jiřina Bohdalová, Dana Morávková a mnoho dalších osobností z české hudební 
a herecké scény. V roce 2010 byla spoluprací s Českými dráhami pro děti z dětských domovů zajištěna doprava zdarma, dále La Sophia zajistila celodenní stravování zdarma pro tyto 
děti a jejich doprovod. Podpora žadateli byla v roce 2009 - 200 tis. Kč, v roce 2010 - 350 tis. Kč, v roce 2011 - 280 tis. Kč a v  roce 2012 částkou 220 tis. Kč.

Komponovaný koncert k 80. narozeninám Josefa Zímy se bude konat v den jeho narozenin, tedy 11. května v TOP Hotelu Praha. Více jak dvouhodinový program, moderovaný 
Josefem Zímou, je sestavený z jeho největších hitů jako Prstýnek, Rozvíjej se poupátko, apod., swingových písniček, českých lidových písní i písniček z divadelních her J+V+W, aj. 
Koncert bude probíhat za doprovodu Orchestru Karla Vlacha s dirigentem Daliborem Kaprasem s hosty Yvetou Simonovou, Pavlínou Filipovskou, Blankou Tůmovou, Zuzanou 
Wolfovou, Orchestrem J. Sládka a dalšími. Cílem akce je umožnit fanouškům Josefa Zímy zúčastnit se oslav jeho významného výročí. Žadatelka se doposud o finanční podporu 
MHMP neucházela.

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 ZHMP
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Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
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Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč

307 365257/2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA 
V PRAZE, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 
- Suchdol, IČO:60460709

LIFE SCIENCES FILM 
FESTIVAL 2012

2 000 000 200 000 27 345  
blíží se 

limit

X 0 0

309 366908/2012 Taneční studio Light, Fráni Šrámka 
2622/18, 150 00 Praha 5 - Smíchov, 
IČO:66002958

Partitura II. - druhý ročník 
pražského festivalu komunitního 
divadla pro děti

394 000 289 000 limit 
nečerpán

X 150 000 150 000

Již devátý ročník úspěšného divadelního festivalu - nesoutěžní přehlídky divadelních souborů vybraných pražských gymnázií s názvem Pereme se s Thálií, pořádaný tradičně v 
Divadle Na Prádle. Obsahem projektu je řada studentských divadelních představení, z nichž mnohá jsou autorskou premiérou, napsanou na míru přímo talentovaným studentům. 
Hlavním cílem tohoto projektu, který má celopražskou působnost, je smysluplné vyplnění volného Času mládeže. Je jím nejen podchycení talentů, ale i dalších mladých lidí, kteří tak 
mohou veřejně ukázat své schopnosti. Po uskutečnění festivalu bude vytvořena fotogalerie a bude vydán sborník, obsahující průřez festivalem ze studentského úhlu pohledu. 
Dosavadní podpora byla v roce 2009 - 25 tis. Kč, v roce 2012 - 25 tis. Kč a v roce 2011 - 40 tis. Kč.

Jedná se o unikátní mezinárodní filmový festival, který se věnuje přírodním a zemědělským vědám v kontextu udržitelného rozvoje. Součástí festivalu je mezinárodní soutěž, 
přednášky, diskuze s odborníky a další doprovodné akce. Festival si klade za cíl podněcovat studenty a širokou veřejnost k hledání cest rozvoje zemědělského a lesního hospodaření, 
které jsou ekonomicky efektivní a zároveň šetrné k přírodě. Loňský ročník navštívilo více než 3 500 diváků, kteří zhlédli 126 dokumentárních filmů a navštívili více než 60 přednášek 
kapacit české i zahraniční vědy. Žadatel dosud podporu nezískal.

Cílem projektu je realizace již druhého úspěšného divadelního interaktivního festivalu pro děti, v prostoru Studia Alt@, na podzim 2012. Záměrem projektu je zajímavou uměleckou 
formou vést děti k aktivní tvorbě motivované závažnými tématy literárních předloh, zpřístupnit jim současný tanec a divadlo jako možnost osobní seberealizace a seznámit děti, 
rodiče i pedagogy s atraktivní možností výchovy vnímavého diváka. Festival předvede celkem 10 interaktivních představení pro děti a mládež, každé v několika reprízách, a 10 
uměleckých dílen, tematicky navazujících na představení. Projekt je určen pro cca 800 až 1 000 dětí, pedagogů a rodičů. Žadatel je příjemcem finanční podpory hl. m. Prahy na své 
projekty, na festival Partitura obdržel v roce 2011částku 150 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 ZHMP

1/37



Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu
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á částka
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zbývá 

žadateli 
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výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
311 377872/2012 UMĚNÍ BEZ BARIÉR, Náplavní 2013/1, 

120 00 Praha 2 - Nové Město, 
IČO:68383622

VII. Ročník mezinárodního 
festivalu MENE TEKEL   - 
festivalu proti totalitě, zlu, násilí, 
pro paměť národa (první část - 
dramaturgická, scénáristická, 
organizační a technická příprava 
festivalu v roce 2012)

3 030 000 450 000 limit 
nečerpán

IV 450 000 450 000

312 378064/2012 ANPU, Stržná 383/33,  165 00 Praha 6 - 
Suchdol, IČO:26992523

MALÉ PŘÍBĚHY 275 000 150 000 limit 
nečerpán

VI 0 0

Žádost o finanční podporu přípravy známého festivalu, který je pravidelně podporován hl. m. Prahou. Má být přispěno na přípravu festivalu, který se koná 25.2.-8.3.2013, avšak ještě 
v  roce 2012 je nezbytné zahájit s předstihem jeho dramaturgickou, scénáristickou, organizační i technickou přípravu. Festival zahrne 30 akcí pro dialog o dramatickém úseku 
novodobých dějin, přináší svědectví našich i zahraničních politických vězňů a pamětníků. Interaktivní programy jsou určeny pro všechny věkové stupně mladé generace. Hlavním 
tématem sedmého ročníku festivalu je "Umění v nesvobodě". Město festival podporuje od úvodního ročníku (600 tis. Kč), v letech 2010 a 2011 akci podpořilo částkou 850 tis. Kč, na 
festival konaný v roce 2012 poskytlo o 300 tis. Kč (příprava festivalu ) + 650 tis. Kč (realizace festivalu).

Představení navazuje na dlouholetou snahu principálky Izabely Schenkové o nalezení netradičních způsobů divadelního vyjádření a je určeno pro dětské publikum a rodiny s dětmi. 
Je inspirováno světovými pohádkami z Afriky, Tibetu, Vietnamu, Islandu i České republiky a prostřednictvím hlavních hrdinů děti seznamuje s kulturou jiných národů. Smysl všech 
pohádek zůstává stejný – ač hlavní hrdinové pocházejí z Evropy, Asie či Afriky, jejich touhy, potřeby a sny zůstávají stejné. A dítě vždy stojí na straně slabších – pohádky ho učí těšit 
se z radosti jiných a prožívat cizí osud jako svůj vlastní, vychovávají k lidskosti a toleranci. ANPU chce opět nalézt nové možnosti vyjádření, posloužit záměru má i netradiční scéna. 
Kromě starého loutkového divadla budou na scéně i loutky-manekýni v životní velikosti, celé představení bude opět velmi výtvarně pojaté, aby navodilo atmosféru barevného, rychle 
se měnícího světa. Přehled finančních příspěvků: 2009 – 200 tis. Kč grant, 2010 – 200 tis. Kč grant, 2011 – 100 tis. Kč partnerství.

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

Kč Kč v € Kč Kč
315 376451/2012 Antonín Čejka Kapka medu pro Verunku 10 125 000 500 000 167 833 IX 0 0

321 376878/2012 Bachtalo, o. s., Bělehradská 480/112, 120 
00 Praha 2 - Vinohrady, IČO:22747907

Odpoledne s romskými 
specialitami a hudbou

67 000 50 000 limit 
nečerpán

IX 0 0

323 378443/2012 "Divadlo Pro malý", Korunní 1237/50, 
120 00 Praha 2 - Vinohrady, 
IČO:22876120

POHÁDKY NA MALÉ SCÉNĚ 326 000 301 000 limit 
nečerpán

IV 200 000 200 000

Předložený projekt zahrnuje realizaci dvou divadelních představení pro děti a mládež na Malé scéně Divadla Gong. Pohádka Lakomá Barka v režii O. Lážňovského bude 
nastudována formou kombinující loutkové a činoherní divadlo. Určena bude dětem od 4 let. Představení Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha v režii J. Havelky bude zpracováno 
činoherním způsobem s prvky využití moderních technologií (projektory a projekční plochy). Inscenace bude určena žákům 2. stupně ZŠ a SŠ. Žadatel čerpal podporu hl. m. Prahy 
formou partnerství: 2010 – 200 tis. Kč, 2011 – 250 tis. Kč (z toho 125 625 Kč vrací formou splátkového kalendáře, důvodem bylo pouze částečné naplnění projektu).

Pohádkový příběh má vše, co k „velkému" muzikálu patří - moderní hudba, písničky, tanec, výpravu. A také má všechno, co patří k pohádce: romantiku, humor, napětí a velkou 
lásku. Tím vším chce připravit malým, velkým i skoro dospělým dětem a rodičům kouzelnou pohádkovou podívanou. Projekt je i lehce poučný svojí ekologickou tématikou , snaží se 
nenásilnou formou přivést diváky bez rozdílu věku k zamyšlení nad ekologickou situací na Zemi a ukázat dětem základní pravidla chování k přírodě a také k sobě navzájem. Ukázat 
dnes tak trochu opomíjené hodnoty, jako jsou přátelství, tolerance, slušnost, ohleduplnost, vzájemná úcta. Čtyři žádosti o podporu v roce 2012  (z toho tři kultura) nepodpořeny.

Cílem projektu je během jednoho odpoledne prezentovat širší veřejnosti romskou kulturu v podobě živé hudby a gastronomického zážitku. Tento zážitek by návštěvníkům 
zprostředkovali výhradně romští kuchaři/kuchařky a hudebníci/hudebnice v Sicily Café na Senovážném náměstí. Záměrem žadatele je rozšiřovat povědomí o romské kultuře, neboť 
setkávání a dobré zkušenosti zmírňují předsudky. Žadatel žádá poprvé.

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 ZHMP
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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
326 378469/2012 Fotograf 07 o. s., Školská 693/28, 110 00 

Praha 1 - Nové Město, IČO:28561236
Fotograf Festival - Mimo formát - 
Public Art

565 000 302 000 limit 
nečerpán

X 150 000 150 000

330 456422/2012 Celé Česko čte dětem o. p. s., Janáčkova 
1426/10, 702 00 Ostrava - Moravská 
Ostrava a Přívoz, IČO:27767612

3. ročník PRAHA ČTE DĚTEM 498 500 348 950 limit 
nečerpán

III 0 0

Veřejná prezentace zajímavých uměleckých projektů formou festivalových výstav, autorských prezentací, přednášek, teoretických setkání a dalších doprovodných aktivit a kulturních 
akcí. Festival Fotograf naváže na loňský 1. ročník s podtitulem „Fotografie 80. let - Nekonečné čekání", v jehož rámci byly realizovány výstavy v devíti pražských galeriích, 
mezinárodní odborné sympozium a doprovodný program pro odbornou i širokou laickou veřejnost. Tématem 2. ročníku Festivalu Fotograf s názvem „Mimo formát" je Public Art - 
umění ve veřejném prostoru. Vybraní umělci se zaměří jak na reklamní plochy (plakáty, billboardy, citylighty aj.), tak i na další možnosti prezentace formou veřejných projekcí, 
happeningů, performance, instalací uměleckých děl ve veřejném prostoru (např. vitrínky, panely, bannery) apod. Během festivalu zároveň připomeneme výročí 10 let existence 
časopisu Fotograf a to zejména poskytnutím teoretické platformy, která bude mít podobu několika diskuzí a setkání s význačnými osobnosti domácí i světové scény. Žadatel obdržel v 
roce 2012 celkovou podporu ve výši 350 tis. Kč, v roce 2011 ve výši 500 tis. Kč a v roce 2012 na celoroční výstavní program částku 300 tis. Kč.

Žadatel uspořádá na podzim roku 2012 třetí ročník této akce, která je klíčovou součástí širší kampaně s celostátním dopadem. Cílem této akce je vytváření pozitivního vztahu k 
literatuře a čtení, podpora pravidelného hlasitého čtení dětem a emocionálního zdraví a myšlenkového rozvoje dětí. Je určena dětem, rodičům a dospělým z okolí dětí. Projekt má řadu 
záštit a podporu známých osobností. Žadatel se snaží každým rokem uskutečnit jednu větší akci a kromě toho zapojuje průběžně školy, školky, knihovny a další instituce do aktivit 
napomáhajícím četbě literatury. Program zahrnuje především předčítání z dětských knížek (předčítají známí umělci), ale bude multimediální, zahrne performance, zpěv, divadelní 
představení, nabídne grafiky a obrazy (účast  Petra Nikla a dalších umělců).Moderování přislíbil Michal Horáček. Místem konání je Pražská křižovatka - odsvěcený kostel sv. Anny. 
Žadatel obdržel na tento projekt konaný v roce 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 ZHMP
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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 
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(měsíc)

Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
332 456411/2012 Divadlo Litera, o.s., Bělohorská 

1202/201, 169 00 Praha 6 - Břevnov, 
IČO:27043169

DIVADLO LITERA - 
ÚČINKOVÁNÍ V KOSTELE 
SV. VAVŘINCE, 
HELLICHOVA 18, Praha 1

317 100 149 900 limit 
nečerpán

IX 0 0

338 378663/2012 Oblastní spolek Českého červeného kříže 
Praha 1, Hellichova 632/11b, 118 00 
Praha 1 - Malá Strana, IČO:75095343

Celorepublikové setkání zástupců 
Klubů dárců krve

25 000 14 000 limit 
nečerpán

X 0 0

339 378661/2012 Oblastní spolek Českého červeného kříže 
Praha 1, Hellichova 632/11b, 118 00 
Praha 1 - Malá Strana, IČO:75095343

Krajské kolo soutěže mladých 
zdravotníků

34 000 14 000 limit 
nečerpán

V 0 0

Zástupci klubů dárců kostní dřeně při Červeném kříži, tedy lidé, které podporují myšlenku bezpříspěvkového dárcovství krve, se každoročně scházejí. Letos se jedná již o 19. 
prestižní setkání, které se však poprvé koná v Praze. Žadatel žádá poprvé.

Jedná se o soutěž pětičlenných týmů, které soutěží v poskytování první pomoci. Akci předchází celoroční příprava a okresní kola soutěže. Jedná se o vyvrcholení celoroční práce s 
dětmi v oblasti první pomoci. Soutěž se koná 24.5. na Kampě. Žadatel žádá poprvé.

Divadlo Litera se cítí být kontinuálním pokračovatelem hlavního dramaturgického a stylového proudu  Lyry Pragensis, mezi jeho spolupracovníky patří např: A.Strejček, 
F.Kreuzmann, S.Schuller, M.Kantorková, D.Raus. Důraz  klade na práci se slovem, jeho žánrový styl je na hranici divadla čteného  a hraného. Divadlo má svou stálou scénu v kostele 
sv. Vavřince v Hellichově ul. Na repertoáru jsou tyto inscenace: Kámen a bolest,  Tři legendy o krucifixu, S láskou váš..., Pochod Radeckého, Malostranské vánoce, Koledníci o 
půlnoci aneb Veselá vánoční obchůzka. Žadatel plánuje případný finanční příspěvek města použít na reprizování dosavadního repertoáru a jeho propagaci. V roce 2009 získal grant  
20 tis. Kč na nastudování inscenace S láskou váš...

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 ZHMP
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340 457194/2012 Dobromil Nováček Mistrovství Prahy v akrobatickém 

rokenrolu 2012, Ktg. C,B,Děti, 
Žáci, Junioři, dívčí formace

180 000 125 000 limit 
nečerpán

VI 0 0

344 378441/2012 Renée Nachtigallová Bedřich Smetana a Eliška 
Krásnohorská

823 500 673 500 limit 
nečerpán

XII 0 0

347 456413/2012 Rudolf Mazač 9. Int. Festival "Jazzový most" z 
Prahy do EU 2012

1 345 000 250 000 limit 
nečerpán

VII 0 0

Festival, který vznikl v roce vstupu ČR do EU, v roce 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. V roce 2012 festival zahrnuje 10 koncertů v Drážďanech, Karlových Varech, v Praze, Českém Krumlově, 
Mnichově, Pasově, Regensburgu, Lipsku a v dalších městech NSR. Žádána podpora pražského festivalového koncertu dne 26.7.2012 v pražské Novoměstské radnici, dle podrobného 
položkového rozpočtu ve výši 200 tis. Kč. K projektu přiloženo kladné hodnocení a doporučení skladatele Zdeňka Šestáka. V předchozích letech pravidelná podpora HMP formou 
grantu, v roce 2010 získal žadatel podporu HMP pro projekty Jazzový most z Prahy do EU 2010 (Jazz Bridge from Prague to EU 2010) a Hambursko-pražský Jazzový projekt 
Hamburg-Prager Jazz Projekt v celkové výši 125 tis. Kč, v roce 2011 pro Jazzový most z Prahy do EU 2011 formou partnerství HMP ve výši 100 tis. Kč.

Mistrovství Prahy je jedna z nevýznamnějších soutěží v ČR v tanečním akrobatickém rokenrolu. Akce se zúčastní přibližně jedno sto nejlepších tanečních párů z ČR ktg. Děti, Žáci, 
Junioři Součástí soutěže jsou také dívčí formace junior i senior a formace párové. Soutěžící hodnotí porota složená z předních českých odborníků z oblasti tance. Akce prezentuje 
taneční rokenrol jako vhodnou volnočasovou aktivitu pro děti a mládež. Jedná se o atraktivní soutěž pořádanou tradičně v Praze, mistrovství se pravidelně zúčastňují také páry ze 
Slovenska a Polska. Finanční podpora HMP do roku 2008 byla na tuto soutěž poskytována jinému subjektu, nyní se tohoto úkolu ujal jiný pořadatel. Místo a náplň akce jsou stejné. 
(Částka přidělená v roce 2006 - 60 tis. Kč a v roce 2008 - 20 tis. Kč).

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. Následoval Don Giovanni 1787 v Českém muzeu hudby s 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, v loňském roce pak představení Kouzelný 
Dvořák, které mělo v divadle OHDP premiéru pod záštitou UNESCO. V provedení renomovaných interpretů bude letos opět realizován v Českém muzeu hudby výběr z díla 
Bedřicha Smetany. Podpora města v posledních třech letech byla formou partnerství ve výši 500 tis. Kč, 500 tis. Kč a 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 ZHMP
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348 378462/2012 CZ PLUS s.r.o., Mostecká 46/18, 118 00 

Praha 1 - Malá Strana, IČO:47543582
Strašidelné vycházky pro školy 307 500 200 000 limit 

nečerpán
IX 0 0

349 378457/2012 CZ PLUS s.r.o., Mostecká 46/18, 118 00 
Praha 1 - Malá Strana, IČO:47543582

Průvod pražských strašidel 170 000 85 000 limit 
nečerpán

XI 0 0

352 378454/2012 CZ KELLEY s.r.o., Mostecká 46/18, 118 
00 Praha 1 - Malá Strana, IČO:60464917

Rudolfínské slavnosti na Jánském 
vršku

385 000 190 000 limit 
nečerpán

II 0 0

354 378447/2012 Sbor Církve bratrské v Praze 1, 
Soukenická 1193/15, 110 00 Praha 1 - 
Nové Město, IČO:61381853

Cyklus kulturních a osvětových 
akcí  v klubu Samaří

438 000 200 000 limit 
nečerpán

I 0 0

Vycházky Se strašidlem za strašidly probíhají každoměsíčně v ulicích Prahy, průvodce v kostýmu strašidla provádí návštěvníky uličkami staré Prahy a za doprovodu herců v 
kostýmech vypráví pražské legendy a pověsti z míst, kudy se právě prochází. Vycházky mají přivést děti, prostřednictvím pražských pověstí, k historii Prahy, literatuře a kulturnímu 
dědictví. Cílem projektu je zpřístupnit školám a cca 5000 školáků toto zajímavé zpestření výuky za zvýhodněnou cenu, kdy budou prostředky využity jako dotace 40,- Kč na dítě, 
které si poté doplatí 20,- Kč, čímž se tato atraktivní vycházka stane finančně přijatelná i pro děti ze sociálně slabých rodin, či dětských domovů. Žadatel doposud nezískal finanční 
podporu HMP.

Průvod pražských strašidel se tradičně koná 1. listopadu s cílem připomenout bohatství pražských pověstí jako součásti kulturního dědictví Prahy. Průvod vychází vždy od Prašné 
brány a následně prochází Prahou vždy s jinou trasou a cílem. Na akci, která je pro všechny diváky zdarma, vystupují studenti hereckých škol v kostýmech za asistence účastníků v 
kostýmech strašidel, i kolemjdoucích turistů. Cílem projektu je, vzhledem ke vzrůstajícímu zájmu veřejnosti, pozvednout úroveň průvodu připojením alegorického vozu, který bude 
sloužit jako pódium pro strašidla s ozvučením. Žadatel doposud nezískal finanční podporu HMP.

Cílem projektu je připomenout dobu a osobnost císaře Rudolfa II, při příležitosti jeho 400. výročí, nejen dospělým, ale především dětem. Již od února se každý měsíc pořádají akce 
pro děti (převoz dračího vejce, Rudolfovo zlaté Rouno, Malování Dračích vajec, apod.). Vyvrcholením Rudolfínských oslav by měla být slavnost Zrození draka, která se bude 
odehrávat na Jánském vršku a následně se přesune na Kampu a do blízkosti Vltavy, kde bude probíhat program se zábavnými atrakcemi pro děti a dračími loděmi. Akce bude volně 
přístupná veřejnosti a vyvrcholí ohňovou show oslavující císaře Rudolfa II a symboly s ním spjaté. Žadatel doposud nezískal finanční podporu HMP.

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 ZHMP
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359 377662/2012 Spektrum 21, Sládkova 259/9, 170 00 
Praha 7 - Bubeneč, IČO:26575957

Divadelní inscenace "SLAVÍME" 
(Václav Havel: Vernisáž / Harold 
Pinter: Oslava)

2 265 000 1 200 000 limit 
nečerpán

VI 0 0

361 377700/2012 Pavel Trávníček Divadelní inscenace  Pozvání na 
večírek - Neil Simon

299 000 300 000 187 644 V 0 0

362 378730/2012 "o.s. Divadlo Unlimited", Jakutská 
1197/5, 100 00 Praha 10 - Vršovice, 
IČO:22668802

Naostro! Festival současné 
maďarské dramatiky  a divadla v 
Praze

483 000 110 000 limit 
nečerpán

VI 0 0

Činnost klubu Samaří byla zahájena v listopadu loňského roku. Program je připravován týmem dobrovolníků pod vedením Marka Šrámka, kazatele sboru, a sestává z přednášek, 
divadelních a hudebních představení, dokumentárních filmů s diskusí, autorských čtení, výstav apod. Program probíhá jednou týdně a v letošním roce se plánuje cca 25 večerů v 
jarním období a 15 večerů v podzimním období s předpokládanou účastí 30-80 osob, celkově asi 2000 návštěvníků v průběhu roku. Klub je místem, kde se setkávají různé generace 
od středoškoláků po seniory a umožňuje tak diskusi mezi nejrůznějšími skupinami občanů bez ohledu na věk, či světonázor. Záměrem projektu je vybudování kulturně-osvětového 
místa a rozšíření možnosti kulturního vyžití a neformálního vzdělávání Pražanů. Žadatel se uchází o partnerství HMP poprvé.

Předložený projekt spojuje do jedné kompozice hru Václava Havla Vernisáž s Oslavou Harolda Pintera. Hry se tematicky doplňují, zrcadlí, ozvláštňují, probouzejí divadelní fantazii a 
odhalují témata neporozumění, prázdnoty, lhostejnosti a citové vyprahlosti, které nahrazuje sexualita, peníze a úspěch. Inscenace režiséra Karla Kříže uvede tyto aktovky spřízněných 
autorů jako jakýsi „dance macabre“- zrcadlení pošetilosti současného světa. Premiéra se bude konat v Divadle v Celetné v říjnu 2012 inscenace měla zrcadlit měla být původně 
uvedena v Divadle Komedie. Sdružení Spektrum 21 v posledních letech podporu města nezískalo. 

Principál a herec Pavel Trávníček připravuje uvedení komedie známého divadelního autora a nositele mnoha prestižních cen Neila Simona Pozvání na večírek. Představení, které je 
jakousi sondou do záhybů lidské duše, má být uváděno v Divadle Bez zábradlí a Divadle U hasičů . Herecky se mají na inscenaci podílet např. Jana Švandová, Ladislav Frej, Světlana 
Nálepkové či Kareřina Janečková. Předložený rozpočet kalkuluje pouze s přípravou a premiérou inscenace, současně však očekává její dlouhou životnost a sponzorskou účast 
partnerů (ale žádá o vyšší příspěvek než jsou uvedené celkové náklady). žadatel obdržel v roce 2011 částku 300 tis. Kč při 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 ZHMP
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363 378664/2012 "AISLING" , Kozinec 152, 252 65 
Holubice, Praha - západ, IČO:22750258

Irský  Máj / Irish May 150 000 60 000 limit 
nečerpán

IV 0 0

364 456431/2012 Občanské sdružení Letí, Čapkova 224/4, 
140 00 Praha 4 - Michle, IČO:27009858

Centrum současné dramatiky - 
Generační epicentrum v Divadle 
Na Prádle

535 000 400 000 limit 
nečerpán

IX 300 000 300 000

365 378439/2012 PUBLIC ART o.p.s., Kubelíkova 
1548/27, 130 00 Praha 3 - Žižkov, 
IČO:28236009

Pouliční divadelní představení  
německého souboru Bängditos 
Theatre - Űberfluss

656 450 316 450 195 155 V 250 000 250 000

Druhý ročník mezinárodního festivalu irské kultury se uskuteční na přelomu dubna a května  v Divadle v Celetné. Program zahrnuje divadelní představení, koncerty, taneční 
vystoupení, hudební session, v rámci doprovodné části budou mít zájemci možnost zúčastnit se semináře irského tance či prohlédnout si výstavu fotografií. Cílem festivalu je zvýšit 
povědomí české veřejnosti o různých formách irského folklóru, který představí jak profesionální umělci z Irska, tak amatérské zájmové skupiny . Ohlas na první ročník dokládá, že 
podobný festival s rozsáhlým a uceleným  programem v Praze chyběl. Pořadatel dosud o podporu města nežádal.

Občanské sdružení Letí  se již sedm let systematicky věnuje uvádění nových moderních evropských dramat. Letí je progresivní mladé divadlo spolupracující s talentovanými autory 
nejmladší generace, ale i s renomovanými umělci z ČR i zahraničí (Mark Ravenhill, Aleš Březina), je pravidelně zváno na české i zahraniční festivaly. V Divadle Na Prádle chce 
vytvořit divadelní centrum nastupující divadelní generace třicátníků a koncentrovat do jednoho místa jak aktivity Centra současné dramatiky, tak generačně spřízněných tvůrců. 
Prostor, který by saturoval výrazné tvůrčí osobnosti nastupující generace a v  Praze dosud citelně chybí , by mohl dobře fungovat právě v Divadlo Na Prádle To ale nezískalo na 
provoz grant, a proto žádá o podporu  projektu formou partnerství. Přehled finančních příspěvků: 2009 – 630 tis. Kč (granty), 2010 – 800 tis. Kč (grant), 2011 – 751 tis. Kč (grant), 
2012 - 1 255 tis. Kč (granty).

Projekt na prezentaci současné maďarské dramatiky, která má silný jevištní potenciál a pro české divadlo představuje velkou inspiraci. Sdružení Unlimited chce navázat na vlastní 
úspěšné hostování v Maďarsku a seznámit české publikum s výběrem nejlepších titulů. V průběhu červnové přehlídky bude v Divadle Na zábradlí formou inscenovaných čtení 
uvedeno 5 her, které byly vybrány ve spolupráci s maďarskými dramaturgy a překladateli. Festival doplní maďarská původní pohádka pro děti, diskuse a přednášky o současném 
maďarském divadle a koncert alternativních hudebních skupin. Diváci budou mít možnost blíže se seznámit s tématy, která zapadají do kontextu středoevropského myšlení a jistě 
budou rezonovat i na českách jevištích. Pro příští rok pořadatel plánuje ve spolupráci s Českým centrem uspořádat festival současné české dramatiky v Budapešti. Sdružení Unlimited 
v posledních letech příspěvek města nezískalo.

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 ZHMP
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366 468536/2012 "NANOHACH",  Na Zámyšli 26/4,  150 
00 Praha 5 - Košíře, IČO:26681528

Zločin a trest pro střední školy 135 500 100 000 limit 
nečerpán

IX 0 0

367 457540/2012 Linda Mikolášková Strawberry Field 423 829 155 000 limit 
nečerpán

VI 0 0

370 457801/2012 Porte, Jaselská 348/3, 160 00 Praha 6 - 
Dejvice, IČO:22908331

Podzimní hrátky v Písecké bráně 
2012

523 000 350 000 161 264 IX 150 000 150 000

Cílem projektu je zorganizovat celodenní kulturně sportovní program pro občany Prahy 14 a okolí. Jednodenní festival se bude konat 14.6. Primárním přínosem bude prezentace 
organizace JAHODA a její činnosti veřejnosti a také zvýšení povědomí sportovního areálu na Černém mostě, kde se akce bude konat. Žadatelka dosud podporu nezískala.  

Na náměstí Jiřího z Poděbrad se má 29.5.2012 uskutečnit jedinečná produkce německé divadelní skupiny Bängditos (Bäng- prásk), která se věnuje nonverbálnímu divadlu s prvky 
grotesky a humoru a specializuje se na open-air akce. Jejich nové rodinné představení Űberfluss (bohatství, hojnost) odehrávající se na speciální konstrukci/kašně - představuje 
fantastickou směsici proměn hudby, světla vody a radosti z hraní. Diváci budou míst možnost vidět umělecky výrazné představení (fontána a sedm metrů nad hladinou vody tři aktéři 
ve vzduchu), které sklidilo úspěchy v evropských i amerických městech, ve veřejném prostoru Prahy, v architektonicky významné lokalitě a na komunikační křižovatce. Vzhledem k 
charakteru produkce nelze vybírat vstupné, a proto je s ohledem na jeho technickou náročnost třeba získat pro realizaci další podporu. Přehled finančních příspěvků: 2009 – 700 tis. 
Kč (partnerství), 2010 – 120 tis. Kč (partnerství), 2011 - nežádali.

Taneční soubor NANOHACH připravil pro studenty středních škol Dostojevského Zločin a trest  jako „pohybovou skorooperu  pro jednoho tanečníka“. Jedná se o nekompromisní 
intenzivní obrazové taneční sólo s živou současnou hudbou a zpěvem, koncipované jako teatrální poetická koláž. Během školního roku 2012/13  bude uvedeno 5 představení ve 
Studiu ALTA v Praze 7 – Holešovicích. Scénář a režii vytvořil J. Komárek, pohybovou spolupráci má M. Trpišovská. V představení vystoupí tanečník J. Malík + 3 zpěvačky. 
Autorem hudby a dirigentem je M. Nejtek. Představení bylo nominováno  na Cenu A.Radoka v r. 2010 za autorskou současnou hudbu, na festivalu Tanec Praha 2010 bylo 
nominováno na Cenu za nejlepší interpretaci, na Cenu tanečníka roku a na Cenu za nejlepší světelný design. Soubor NANOHACH je pravidelným příjemcem grantu města: 2009 - 
500 tis. Kč, 2010 – 330 tis. Kč, 2011 – 225 tis. Kč, 2012 – 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 ZHMP
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373 468629/2012 Studio Citadela, Klimentská 1210/16, 110 
00 Praha 1 - Nové Město, IČO:45770816

EAST WEST FEST 2012 691 500 290 000 limit 
nečerpán

XI 0 0

374 468654/2012 Prague Pride, Opatovická 166/12, 110 00 
Praha 1 - Nové Město, IČO:22842730

Prague Pride 2012 - kulturní a 
lidskoprávní festival

1 450 000 250 000 limit 
nečerpán

VIII 0 0

375 468694/2012 Líšeň, Obecká 1385/13, 628 00 Brno - 
Líšeň, IČO:69649197

Divadlo Líšeň v Praze 176 500 96 100 limit 
nečerpán

VI 0 0

Cílem akce Podzimní hrátky v Písecké bráně je navázat na velmi úspěšný loňský první ročník a založit tradici dětského festivalu, kde by pražské děti mohly strávit příjemný víkend 
bez televize, počítačů a mobilních telefonů. Písecká brána v blízkosti Pražského hradu je dobře dopravně dostupná. Stanice metra A Hradčanská je vzdálena „pár kroků", stejně tak 
zastávky tramvají či autobusů. Klidné okolní prostředí bez automobilového provozu umožňuje přesunout část aktivit ven. Za příznivého počasí tak mohou děti shlédnout koncert či 
divadelní představení pod širým nebem, skákat na trampolíně a nafukovacím hradu, svézt se na kolotoči nebo si opékat buřty v římských koších. Uvnitř Písecké brány pak probíhají 
výtvarné a rukodělné dílny, besedy s výtvarníky a autory animovaných filmů doprovázené i ukázkami z jejich tvorby, komornější představení či loutkové divadlo pro nejmenší. 
Dramaturgie festivalu je vedena snahou zaujmout co nejširší věkové spektrum dětí a zapojit do dění i jejich rodiče a prarodiče. 

Studio Citadela připravuje na 4 listopadové víkendy  2012 multikulturní přehlídku East West Fest 2012 , v níž vystoupí naši i zahraniční (Slovensko, Irán, USA, Indie) umělci , 
jejichž tvorba má výrazný etnický přesah. Přehlídka bude zahrnovat klasické tance kathak a  flamenco, romské divadlo, world music, výtvarné výstavy, filmové večery. Hlavním 
tématem přehlídky bude setkání a propojení západních a východních kultur, tvůrčí poselství přemostění mezi světadíly, setkání s tradicí a její současnou interpretací cestou originální 
působivé umělecké výpovědi. Přehlídka bude probíhat ve Studiu Citadela, v divadle Ponec, v Činoherním klubu a v Divadle Kampa. Žadatel v oblasti kultury a umění čerpal v 
posledních třech letech následující grantovou podporu města: 2009 - 215tis. Kč, 2010 – 140 tis. Kč (2 granty), 2011 – 0 Kč, 2012 – 60 tis. Kč na realizaci tanečních ateliérů.

2. ročník tohoto lidsko právního festivalu naváže na úspěch ročníku loňského. I letos se akce koná pod záštitou primátora hl. m. Prahy. Cílem festivalu je poukázat na to, že lidi z gay 
lesbické komunity jsou hrdou součástí české společnosti. Formou festivalu hrdosti a tolerance chtějí organizátoři oslavit různorodost a tolerantní přístup české společnosti vůči této 
komunitě. Festival je také reakcí na vzrůstající pravicový extremismus. Akce je koncipována jako týdenní přehlídka toho, co LGBT+ komunita Praze nabízí. Součástí budou také 
veřejné debaty, divadla, filmy, koncert…Vyvrcholením bude sobotní průchod městem a hudební festival na Střeleckém ostrově. Žadatel dosud finanční podporu nezískal.

Všichni tak mohou prožít příjemné chvíle v krásném prostředí. Dílny mají podchytit přirozenou dětskou kreativitu a fantazii. Na hudební a divadelní představení jsou zváni umělci a 
soubory, které malé diváky zapojí do děje a často tak obohatí své vystoupení o nové a neotřelé nápady. Žadatel obdržel v roce 2011 při partnerství na své projekty celkovou částku 
700 tis. Kč a v roce 2012 na tři projekty 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 ZHMP
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376 468719/2012 "Evropský  institut  kulturních a mírových 
studií", U Rajské zahrady 965/6, 130 00 
Praha 3 - Žižkov, IČO:22759859

Hudebně naučné pořady pro děti 
aneb hudební putování po 
kontinentech

288 000 150 000 limit 
nečerpán

IX 0 0

379 470877/2012 Linhartova nadace, Dlouhá 731/ 33, 110 
00 Praha 1 - Staré Město, IČO:49627201

Open Air Festival: Parking 786 000 250 000 limit 
nečerpán

VII 0 0

380 470865/2012 Studio Damúza, Karlova 223/26, 110 00 
Praha 1 - Staré Město, IČO:70099715

České a pražské pověsti  a 
historické momenty na Vyšehradě

504 000 310 000 197 228 IX 0 0

Projekt na uvádění představení známého a oceňovaného brněnského souboru v pražských divadlech. V období červen – prosinec 2012 chce Divadlo Líšeň v Klubu Mlejn, KC 
Zahrada a v Divadle Ponec představit především inscenace, které v roce 2011získaly řadu ocenění v zahraničí (Sávitrí, Putin lyžuje) a také nové představení, které je výsledkem 
dlouholeté spolupráce Líšně s romskými umělci. Jde o taneční inscenaci Princezna Tma, která byla zařazena do vzdělávacího projektu Romský tanec (nabízí kromě představení i 
dílny vedené romskými lektory a besedu o romské kultuře) a bude s podporou MŠMT a Open Society Found uváděna jak pro školy, tak pro veřejnost. Žádost je podpořena několika 
doporučeními, která vyzdvihují úroveň práce souboru, společenskou prospěšnost, dramaturgickou vynalézavost, ekonomickou skromnost i přínos projektu pro pražské publikum. 
Přehled finančních příspěvků na tento projekt: 2009 – 50 tis. Kč (partnerství), 2011 - 80 tis. Kč (partnerství).

Cílem tohoto projektu je doplnit dětem základní vzdělání v hudební výchově a rozšířit povědomí o hudbě a hudebních nástrojích celého světa. Snahou je rozvíjení hudebnosti dětí, 
dovedností a schopností, podněcování hudební aktivity, seznámení s tradičními hudebními nástroji, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Důraz je kladen také 
na zpřístupnění hudby lidem se specifickými problémy, resp. neslyšícím – cestou vibrací. Setkávání slyšících s neslyšícími přinese dětem oboustranně výhody a oboustranné 
porozumění. Žadatel žádá poprvé.

Jedná se o filmový festival pod širým nebem, který se bude konat v létě 2012 ve Stromovce. Cílem akce je uvést zde současné zahraniční filmové tituly, které se neobjevily v české 
distribuci, ačkoli jsou velmi kvalitní. Záměrem organizátorů je zvýšit diverzitu filmové nabídky. Během příjemného odpoledne se návštěvníci budou moci také občerstvit a 
poslechnout si hudební produkci. Vstup bude zdarma. Linhartova nadace v posledních letech o podporu města nežádala. 

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 ZHMP
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Celkem: 208 665 432 77 815 001 14 880 000 14 630 000

Projekt bude sestaven z 5 zastavení na Vyšehradě, která představí české legendy společně s historickými  památkami, např. vyhlídka na Prahu nad Starým purkrabstvím, Knížecí 
akropole s románským mostem. Na těchto místech děti vstoupí buď do dramatické situace rozehrané profesionálními herci, kteří je vtáhnou do děje, nebo zde bude vystaven 
tematický objekt, s nímž budou pod vedením odborné lektorky v interakci. Projekt je určen žákům 1. – 7. tříd ZŠ. V rámci projektu bude vydána metodická kniha o tom, jak předávat  
poznatky z české mytologie a historie dětem. Po 2 dny performer z Velké Británie rozezvučí podzemní sál Gorlice speciálními nástroji, mezi jinými i největším gongem na světě. 
Projekt se uskuteční ve dnech 4. – 7.9.2012. V té době bude Studio Damúza  na Vyšehradě realizovat projekt Vyšehrátky, který získal grant města ve výši 75 tis. Kč. Předložený 
projekt je jeho součástí. Projekty Studia Damúza jsou každoročně finančně podporovány městem: 2009 – 420 tis. Kč (2 granty), 2010 – 450 tis. Kč (2 granty), 2011 – 600 tis. Kč (2 
granty), 2012 – 475 tis. Kč (2 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 ZHMP
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