
Příloha č. 2 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 s podporou v režimu "de minimis"
Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 
projektu

Požadovan
á částka

Do limitu 
"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
cca*

Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
17 918022/2011 Quality Tours s. r. o., Myslíkova 174/23, 

110 00 Praha 1 - Nové Město, 
IČO:26122669

KONGRES RICHARDA 
WAGNERA 2012

1 467 824 1 467 824 limit 
nečerpán

V 0 0

19 925820/2011 Pavleye Artist Management And 
Production s. r. o., Biskupský dvůr 
1152/2, 110 00 Praha 1 - Nové Město, 
IČO:28438647

Výstava DAVIDA 
LACHAPELLA

8 000 000 2 000 000 limit 
nečerpán

I 0 0

20 908944/2011 C & B Communication Group s. r. o., 
Jugoslávských partyzánů 2036/13, 160 00 
Praha 6 - Dejvice, IČO:28918592

Ples v Opeře 2012 12 000 000 2 000 000 limit 
nečerpán

I 0 0

V květnu roku 2012 se poprvé v ČR koná v hlavním městě Praze Mezinárodní hudební kongres příznivců díla velikého reformátora opery a divadla vůbec, skladatele Richarda 
Wagnera. Ve dnech 17. – 20.5.2012 bude v budově Národního divadla, Rudolfina, Státní opery Praha, Žofína, kostele sv. Šimona a Judy realizován kongres, symposium a 
doprovodné kulturní akce s předpokládaným počtem cca 700 účastníků z celého světa. Realizace projektu má významný kulturní přínos s celosvětovým ohlasem, též v dalších 
oblastech významných pro kladné zviditelnění Prahy ve světě. K projektu je přiložena zdravice primátora hl. m. Prahy a ředitele Národního divadla Praha. Požadovaná částka činí 
100 % předpokládaných nákladů. Žadatel doposud nežádal o podporu HMP.

Americký fotograf David LaChapelle patří již od poloviny 90. let mezi nejvýznamnější světové fotografy. Jeho tvorba ovlivnila desítky dalších autorů a LaChapelle si postupně 
vytvořil svůj nezaměnitelný a na první pohled rozpoznatelný styl. Nezajímá ho jen uzavřená společnost galerií a muzeí, ale svým dílem vstupuje do širšího prostoru, do veřejného 
prostoru, dává své vize všanc i těm, kdo se o umění nezajímají, kdo jej soustavně nevyhledávají, ale na druhou stranu, možná i nevědomě, cítí potřebu vnímat okolní svět i 
prostřednictvím jiného uměleckého pohledu. Výstava Davida LaChapella v Galerii Rudolfinum má tedy potenciál se stát událostí, která vyvolá mezinárodní pozornost médií z EU a 
USA. 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

21 938036/2011 Mezinárodní balet Praha, o. p. s., Lodecká 
1184/3, 110 00 Praha 1 - Nové Město, 
IČO:27247791

Prague Ballet Gala 2 930 250 1 250 000 186 844 I 0 0

23 938029/2011 Mezinárodní balet Praha, o. p. s., Lodecká 
1184/3, 110 00 Praha 1 - Nové Město, 
IČO:27247791

Prague Ballet Summer 7 000 000 3 000 200 186 844 VII 300 000 300 000

27 927399/2011 DP FILM, s. r. o., Dr. Šmerala 1626/2, 
702  Ostrava - Moravská Ostrava a 
Přívoz, IČO:27837599

7 dní 37 300 000 6 000 000 limit 
nečerpán

I 0 0

3. ročník Prague Ballet Summer se uskuteční ve dnech 1.7. – 16.7.2012 ve Státní opeře Praha. Jedná se o platformu otevřené komunikace mezi jednotlivými umělci zastupujícími 
různá světová divadla a baletní soubory. Ve dnech 1. – 10. 7. budou probíhat zkoušky umělců. Dále ve dnech 10. – 17.7. budou následovat tato večerní představení: 3x - Labutí jezero 
(choreografii Marius Petipa a Lev Ivanov), 2x - La vie en rose (choreografie Ben van Cauwenbergh) a 1x – Summer Ballet Gala (přehlídka klasických a současných děl mezinárodně 
uznávaných choreografů). Žadatel čerpal finanční příspěvek města pouze v roce 2011 formou daru ve výši 500 tis. Kč na tento projekt.

Ples v Opeře 2012 pokračuje v tradici pražských velkolepých plesů, jejich společenském významu a evropské prestiži. Tradice těchto plesů byla v letech 1992 - 1995 obnovena 
německým dirigentem Friedemannem Riehlem, po letech se opět stává vrcholnou událostí v kulturním a společenském životě Prahy. V jeho programu účinkuje orchestr a balet SOP. 
Ples má též významný charitativní podtext, v roce 2011 byla z jeho výtěžku předána na charitativní účely částka půl milionu korun. Zúčastňuje se ho vedle významných českých 
osobností také řada osobností ze zahraničí a řada návštěvníků Prahy. Je požadována 1/6 z celkových nákladů. Podpora HMP formou daru byla tomuto projektu udělena v roce 2011 
ve výši 1 mil. Kč.

Cílem této mezinárodní baletní přehlídky je představit přední tanečníky různých zemí a zprostředkovat v jejich podání ukázky ze světové baletní tvorby. Jednodenní přehlídka probíhá 
vždy v lednu ve Státní opeře Praha. V pořadí již 7. ročník, který se uskuteční dne 14.1.2012, představí světové hvězdy slavných baletních souborů a divadel (Bolshoi Ballet, Royal 
Ballet of Flanders, Dutch National Ballet nebo Ballet National de Cuba). Špičkoví umělci seznámí diváky s technickou bravurou ve stylu klasiky, neoklasiky a současného tance. 
Repertoár vychází z nových i tradičních baletních děl. Tato přehlídka doposud nezískala finanční podporu města. Žadatel čerpal finanční příspěvek města pouze v roce 2011 formou 
daru ve výši 500 tis. Kč na projekt Prague Ballet Summer.

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

30 955604/2011 CZECH PHOTO o. p. s., Mánesova 
311/13, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, 
IČO:25758675

PROMĚNY PRAHY OČIMA 
FOTOGRAFŮ - z grantů 
pražských primátorů

1 820 000 1 320 000 limit 
nečerpán

X 0 0

Jedná se o  filmové drama na pozadí osvobození a prvních poválečných dní května 1945. Bývalý český lesník Jan Olšan hledá svou německou ženu Agnes, která záhadně zmizela v 
posledních chvílích války. Olšan netuší, že se stala se nepohodlnou svědkyní zločinů příslušníků revolučních gard. Bude to třetí celovečerní film Josefa Urbana (Cena Sazky za 
scénář Habermannův mlýn) a čtvrtý distribuční film režiséra Jiřího Chlumského (nominace na Oskara na film Nedodržený slib). V hlavních rolí  Ondřej Vetchý, Eva Kerekeš, Anna 
Šisková a další. Strhující filmový příběh přibližující vypjatou atmosféru května 1945 zaštítili Václav Havel, Petr Pikhart, David Vodrážka a za německou stranu ambasador SRN, 
Josef Haindl. Žadatel žádá poprvé.

Výstava 450 fotografií (doprovázená katalogem ve formě reprezentativní obrazové publikace) představuje převratné změny, jimiž hlavní město začalo procházet po politickém zvratu 
v listopadu 1989. Vychází z autorských kolekcí předních českých fotografu, které od poloviny 90.1et postupně vznikají na základě cen udělovaných pražskými primátory ve formě 
tvůrčích ročních stipendií v rámci každoroční prestižní soutěže Czech Press Photo. Každý z držitelů těchto cen má za povinnost po roce práce odevzdat pražskému magistrátu dvě 
paré souboru tří desítek nejlepších fotografií pro archivní a výstavní účely. Dnes, za šestnáct let udělování těchto cen, tzv. Grantů Prahy, má už pražská radnice k dispozici vskutku 
reprezentativní soubor téměř pěti set fotografií, který umožňuje sledovat a hodnotit proměny hlavního města z řady různých úhlů, ať už jde o tematiku sociální, architektonickou či 
sledování nových staveb nebo expanzi velkoměsta do okolní krajiny. 
Vzhledem ke skutečnosti, že založení tradice těchto „grantů" při prestižní soutěži Czech Press Photo, je nepochybně historickým činem pražské radnice směrovaným budoucím 
generacím, obrazovou pamětí radikálních proměn života města, stojí zato ji po půldruhém desetiletí už představit veřejnosti. Jednak výstavou a jednak knihou představující trvalou 
hodnotu. Obě - jak výstava, tak kniha - budou důstojnou prezentací a propagací hlavního města, jeho péče o zachování svědectví svých proměn. Obecně prospěšná společnost Czech 
Photo - organizátor soutěží a výstav Czech Press Photo - je připravena reprezentativní výstavní expozici i knihu realizovat. Nejlépe v prostorách Staroměstské radnice, středobodu 
zájmu jak domácích, tak zahraničních návštěvníků Prahy. 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. 

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
32 955624/2011 CZECH PHOTO o. p. s., Mánesova 

311/13, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, 
IČO:25758675

JAK TO VIDÍ FOTOGRAFOVÉ, 
Série osmi výstav osmi 
prestižních fotografů na aktuální 
témata dnešního života v Czech 
Photo Gallery

1 200 000 800 000 limit 
nečerpán

I 0 0

37 970819/2011 three brothers, spol. s r.o., Hlubočepská 
4/35, 152 00 Praha 5-Hlubočepy, 
IČO:43003206

Cyril a Metoděj - Apoštolové 
Slovanů

30 000 000 2 000 000 limit 
nečerpán

I 0 0

42 970500/2011 CIANT - Mezinárodní centrum pro umění 
a nové technologie v Praze - sdružení pro 
kulturu, Imrychova 882/7, 143 00 Praha 
12 - Kamýk, IČO:69061998

RESET 2012: MutaMorphosis 4 285 385 2 159 069 191 878 X 0 0

Projekt osmi výstav osmi mezinárodními porotami oceněných českých fotografů se zaměřuje na aktuální témata dnešního života, která vzrušují nejširší veřejnost. Každá z výstav 
vychází z osobního dlouhodobého autorského projektu a všechny dohromady nejen nastavují divákům zrcadlo poznání, ale především kladou otázky a apelativně předkládají látku k 
přemýšlení. Jde o ojedinělý galerijní projekt polemizující autentickým obrazem s problémy dneška a galerie by v něm chtěla pokračovat. „Jak to vidí: Jan Zatorsky - Paradoxy 
každodennosti" „Jak to vidí: Iba Ibrahimovič - Člověk kontra industrie?" „Jak to vidí: René Jakl - Kamiony aneb Postrach bez úniku?" „Jak to vidí: Nguyen Taho - V.I.P., Very 
Important Persons" „Jak to vidí: Dan Materna - Česko z výšky" „Jak to vidí: Kamila Berndorffová - Nový život dětem bez šance" „Jak to vidí: Romano Vondrouš - Český člověk" 
„Jak to vidí: Jan Šibík - Bolesti světa" . 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.

V roce 2013 si bude křesťanská Evropa připomínat 1150. výročí odkazu Cyrila a Metoděje. K této významné události vzniká ve spolupráci s ČT hraná dokumentární série ve stylu 
BBC a hraný film (s rozpočtem cca 56,5 mil), který si klade za cíl zmapovat jejich život a dílo. Jde o ojedinělý projekt také tím, že půjde o spolupráci katolické a pravoslavné církve – 
proto můžeme hovořit o korektním a objektivním pohledu. Záštitu nad projektem převzaly hlavy obou církví Dominik Duka a Vladyka Kryštof. Dokudrama Cyril a Metoděj je určeno 
pro širší spolupráci s významnými státními i soukromými institucemi, jeho přesah je nejen umělecký, ale především naučný. Partnerem projektu je MŠMT, zaštítil ho ministr Dobeš i 
Ministerstvo kultury. 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

44 970495/2011 Komorní orchestr Berg, Bílinská 494/3, 
190 00 Praha 9 - Prosek, IČO:26588439

TIMING 470 600 200 000 195 110 IX 100 000 100 000

46 967863/2011 Taktum s. r. o., V Nových Vokovicích 
150/19, 160 00 Praha 6 - Vokovice, 
IČO:24814130

Pavel Brunclík - Fotografie 1 587 000 737 000 limit 
nečerpán

VI 300 000 300 000

50 968343/2011 VerTeDance o. s, Na Neklance 3232/38, 
150 00 Praha 5 - Smíchov, 
IČO:26675455

Projekt "Handidance" 760 000 340 000 limit 
nečerpán

I 200 000 200 000

Retrospektivní výstava Pavla Brunclíka (*1950) je první souhrnnou výstavou děl tohoto fotografického solitéra, který se na umělecké scéně pohybuje už třicet let. Bude strukturována 
podle jednotlivých etap fotografova uměleckého vývoje, a tedy dle fotografických souborů (Cizí ženy, Krajiny, Geometrie nahoty, Portréty a Zátiší). Výstava v Obecním domě 
představí i to nejnovější, co Brunclík ještě nikdy nevystavil. Kurátorem výstavy, která má termín červen - září 2012, je Jiří Machalický. Žadatel dosud není evidován mezi příjemci 
finanční podpory hl. m. Prahy.

Mezinárodní festival kyberkultury pořádaný od roku 2008 se snaží českému divákovi nabídnout pohled na umění, které nevšedním způsobem využívá informační a komunikační 
technologie. Festival se hlásí k odkazu kybernetiky, jejíž principy prostupují od poloviny 20.století také sférou kultury a vytvářejí zde specifické vazby mezi lidmi a stroji. RESET tyto 
vazby ukazuje v aktuální i historické perspektivě. Programové zaměření festivalu reflektuje různé podoby robotického, biotechnologického, nanotechnologického a jinak 
technologicky orientovaného umění. Dramaturgie festivalu se zaměřuje jak na prezentaci ikon daných uměleckých forem, tak i tvůrců v našem prostředí nezavedených. Žadatel 
obdržel v roce 2009 částky 400+800 tis. Kč, v roce 2010 částku 1 mil. Kč a pro rok 2011 částky 300+850 tis. Kč.

TIMING je sérií volně přístupných aktivit ve veřejném prostoru následující po sběru metronomů. Projekt navazuje na úspěšnou realizaci mimořádného představení, v němž je spojena 
současná hudba s tancem a médii, součástí je zkrácená varianta slavné skladby pro 100 metronomů. Během měsíce září 2012 se uskuteční 3 představení ve veřejném prostoru – 
Poéme symphonique pro 100 metronomů, v týdnu od 19. do 26. září grafické řešení dlažby na piazzetě Nové scény a následně 3 představení TIMING na Nové scéně Národního 
divadla. Je požadováno 42,5 % celkových nákladů. Komorní orchestr Berg je nositelem 4letého grantu HMP, tento projekt je mimořádný a není v podporovaných aktivitách zahrnut. 
Podpora HMP v posledních třech letech částkami ve výši 420 tis. Kč, 500 tis. Kč a 520 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 
cca*

Zahájení 
projektu 
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výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč

54 968373/2011 Profil Media, s. r. o., Osadní 774/35, 170 
00 Praha 7 - Holešovice, IČO:25726501

Designblok´12, Dny designu v 
Praze, 14. ročník

12 000 000 2 000 000 195 911 X 450 000 450 000

58 969226/2011 FUTURA, občanské sdružení, Holečkova 
789/49, 150 00 Praha 5 - Smíchov, 
IČO:26616220

Umění na cestě 527 000 400 000 limit 
nečerpán

VII 0 0

62 969177/2011 Pražská galerie českého skla, o. p. s., 
Bartoškova 1448/26, 140 00 Praha 4 - 
Nusle, IČO:27907660

Internetový portál 
www.PrazskaGalerie.cz - prostor 
k setkávání a konfrontaci

861 500 300 000 183 688 I 0 0

Projekt s pracovním názvem Handidance vzniká ve spolupráci o.s. VerTeDance a Divadla Archa. Výzkumná část je určena k hledání možností pohybu a spolupráce zdravého 
tanečníka a fyzicky handicapovaného člověka se zaměřením na kvality prováděného pohybu. Na realizaci projektu se budou podílet dva profesionální tanečníci (Helena 
Arenbergerová a Petr Opavský) a čtyři handicapovaní lidé, kteří přijali nabídku spolupráce od sdružení VerTeDance. Celý projekt bude pod vedením členek VerTeDance – Terezy 
Ondrové a Veroniky Kotlíkové. Výsledkem projektu bude taneční představení, jehož premiéra se uskuteční v květnu 2012 v Divadel Archa. Umělecká činnost žadatele je každoročně 
podporována grantem města: 2009 – 400 tis. Kč, 2010 – 300 tis. Kč, 2011 – 225 tis. Kč.

Designblok je nejvýznamnější a nejprestižnější událostí v oblasti designu nejen pro ČR a Prahu, ale i v kontextu celé střední Evropy. Roce 2012 se koná již 14.ročník Designbloku. 
Kurátorský výběr každoročně představuje jednak špičku české designové scény ve výběru studií, firem, designérů a prezentací mezinárodních firem a hostů. Doprovodný program 
Designbloku nabízí módní přehlídky, přednášky, workshopy a řadu speciálních výstavních projektů. Designblok každoročně navštíví po celé Praze a centrálních Superstudiích na 40 
tisíc návštěvníků. Žadatel obdržel v roce 2009 částku 100 tis. Kč, v roce 2010 částky 100+100 tis. Kč a v roce 2011 částku 350 tis. Kč. Žádá na stejný projekt v oblasti cestovního 
ruchu částku 1 mil. Kč.

Umění na cestě představí práce 21 mezinárodních renomovaných umělců na plakátech v reklamních vitrínách pražského metra, které provozuje společnost euro AWK. Umělci budou 
kontaktováni a vybíráni prostřednictvím sítě galerií a institucí, kterou si Centrum pro současné umění FUTURA vybudovalo za osm let své existence. Všechny práce budou vytvořeny 
speciálně pro tento projekt. Termín výstavy bude v červenci a srpnu roku 2012, kdy je možno vitríny pronajmout za příznivější ceny, kdy však zároveň do prahy míří o to více turistů 
a tedy i návštěvníků této galerie v tranzitním prostoru. Žadatel obdržel granty - v roce 2009 částky 800+200 tis. Kč, v roce 2010 částky 400+150 tis. Kč, v roce 2011 částky 700+100 
tis. Kč a získal dvouletý grant na celoroční provoz (2012-13).

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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projektu
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Kč Kč v € Kč Kč

67 970705/2011 Institut pro památky a kulturu, o. p. s., 
397 01 Putim 71, IČO:28072219

Konference o financování 
památek

450 000 350 000 65 583 III 0 0

70 969243/2011 Akademie klasické hudby, o. p. s., Petrská 
1168/29, 110 00 Praha 1 - Nové Město, 
IČO:26725347

Koncert Lang Lang - předání 
Ceny Antonína Dvořáka 2012 - 
realizace

12 000 000 2 000 000 160 461 III 0 0

72 969190/2011 "a.", Ve Smečkách 1767/7, 110 00 Praha 
1 - Nové Město, IČO:22863591

Výstava The International Bongo 
Bongo Brigade

158 000 66 500 limit 
nečerpán

III 0 0

Internetový portál Prazskagalerie.cz slouží jako prostor k setkávání a konfrontaci. V rámci české sklářské komunity jej lze označit za ojedinělý projekt, k jehož specifikům patří nejen 
důsledná snaha o tématický informační servis zaměřený nejen na profesionály, ale obracející se i na širokou veřejnost, pozornost vůči nejnovějším trendům, ale také mapování tvorby 
předchozích sklářských generací a budování databáze současných umělců včetně čerstvých absolventů. Významným aspektem projektu je jeho celoevropský a celosvětový přesah, 
který využívá přirozeného potenciálu výtvarného umění jako prostředku mezinárodní komunikace. Tento rozměr je zajištěn anglickou mutací webových stránek, jejíž záběr i možnost 
komunikace i propagace není omezen na české jazykové prostředí. Žadatel obdržel v roce 2011 částky 300+300 tis. Kč.

Konference je plánována jako dvoudenní odborné setkání zástupců měst, krajů i státní správy, stejně jako majitelů památek, pracovníků Národního památkového ústavu, představitelů 
nadací a nadačních fondů a také studentů. Uskuteční se v období 1.3.-1.6.2012. Bude se zabývat možnostmi financování památek z národních zdrojů a ze zahraničních zdrojů. V 
rámci programu konference bude současně kladen důraz na prezentace veřejných sbírek, které byly zaměřeny na obnovu památek v ČR. Místem konání konference je velký sál 
Městské knihovny v Praze, při návštěvě Kláštera dominikánů v Praze budou účastníkům prezentovány výsledky průzkumu o financování památek v ČR zaměřené na dotace a veřejné 
sbírky. Žadatel obdržel v roce 2009 částku 30 tis. Kč na koncerty k 250. výročí úmrtí G.F.Händela. 

Koncert mezinárodně ceněného špičkové klavíristy Lan Langa, nositele několika prestižních cen, který je odbornou veřejností považován za nejlepšího klavíristu planety. Bude 
provázet předání Ceny Antonína Dvořáka, kterou vyhlašuje a uděluje od roku 2009 žadatel o partnerství. Cena je udělována pod záštitou primátora hl. m. Prahy a jejím posláním je 
ocenění osobností, které se celoživotním dílem nebo mimořádným uměleckým počinem zasloužily o propagaci a popularizaci české hudby. Koncert Lan Langa se bude konat ve 
Španělském sále Pražského hradu v březnovém termínu. Příprava celého projektu je náročná, proto byl poskytnut na přípravu 1 mil. Kč již v roce 2011, celková požadovaná částka 
jsou 3 mil. Kč. O partnerství žádá zkušený pořadatel, který získal podporu hl. m. Prahy na Festival Dvořákova Praha, a to v roce 2009 a 2010 ve výši vždy 5 mil. Kč, v roce 2011 ve 
výši 6 mil. 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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73 969195/2011 "a.", Ve Smečkách 1767/7, 110 00 Praha 
1 - Nové Město, IČO:22863591

Celoroční výstavní činnost 
Galerie Ferdinanda Baumanna

171 400 85 000 limit 
nečerpán

I 0 0

74 969209/2011 "a.", Ve Smečkách 1767/7, 110 00 Praha 
1 - Nové Město, IČO:22863591

(O)svícení 144 000 94 000 limit 
nečerpán

IV 0 0

76 969218/2011 "a.", Ve Smečkách 1767/7, 110 00 Praha 
1 - Nové Město, IČO:22863591

Euroasia multimédina fest 2012 270 000 120 000 limit 
nečerpán

V 0 0

78 969234/2011 ENTRANCE GALLERY, Křižíkova 34, 
180 00 Praha 8 - Karlín, IČO:27010287

Cyklus výstav autorů mladé 
generace

654 000 342 000 limit 
nečerpán

I 70 000 70 000

Výstavní projekt Ferdinanda Baumanna oživuje veřejný prostor v centru hlavního města a výborně komunikuje se svým okolím. Galerie se snaží uskutečňovat projekty, které přímo 
reagují na její vlastní prostředí a navazovat a udržovat vztahy s lidmi procházejícími, nebo pracujícími v okolí. Kromě tohoto sociálního kontextu zaručuje výstavní program galerie 
vysokou profesionální kvalitu vystavovaných děl. Spolupráce se zahraničními autory a galeriemi zaručuje kladnou prezentaci hlavního města Prahy. Celá činnost bude 
zdokumentována publikací a na stránkách galerie. Nový žadatel v oblasti kultury a volného času.

Výstava se věnuje oblasti estetiky světla a uměleckých forem v noční Praze od třicátých let do současnosti.Zkoumá formy osvětlení a světelných objektů ve srovnání s jinými městy v 
Čechách i v zahraničí. Jde především o neonové reklamy a osvětlení v architektuře. Na exponátech bude vidět průběžný vývoj technických možností a přístup k práci se světlem. 
Výstava obsahuje ukázky a popisy konkrétních neonových reklam, typů osvětlení a uměleckých objektů. Doprovodné texty a fotografie přiblíží tehdejší ekonomickou, hospodářskou 
a politickou situaci, jež úzce souvisela s vývojem tohoto uměleckoprůmyslového odvětví u nás. Součástí budou projekce filmů z třicátých let, ve kterých je hlavní zájem soustředěn 
na osvětlené ulice Prahy. Nový žadatel v oblasti kultury a volného času.

Euroasia multimédia fest 2012 má sociálně-společenský rozměr. Má za cíl představit současnou asijskou kulturu a spojit tak vnímání světa skrze umění, dát dohromady dvě protilehlé 
části naší planety. Má za úkol nejen ukázat odlišnosti v kulturách Evropy a Asie, ale i schopnost vzájemného porozumění a nalezení společné výtvarné řeči. Nový žadatel v oblasti 
kultury a volného času.

Výstava bude převážně obsahovat umělecká média malbu, instalaci, sochu a video s přesahy do architektonického řešení prostoru jednotlivých galerií /"site specific"/. Projekt nabídne 
vzájemnou sounáležitost několika tvůrčích bytostí, které pojí nejen vztah přátelský, ale jakási přirozená náklonnost a podobný tvůrčí přístup a myšlení. Skupina přizvala na výstavu 
několik umělců z české výtvarné scény, jejichž tvorba je skupině blízká. Výstavu bude provázet publikace. Nový žadatel v oblasti kultury a volného času.

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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79 969129/2011 Taktum s. r. o., V Nových Vokovicích 
150/19, 160 00 Praha 6 - Vokovice, 
IČO:24814130

Graffiti - Příběhy ze zdi 2 400 000 1 287 000 limit 
nečerpán

X 800 000 800 000

92 969228/2011 INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO 
FILMU (IDF), Školská 1736/12, 110 00 
Praha 1 - Nové Město, IČO:26549867

East Doc Platform 2012 5 331 616 533 000 limit 
nečerpán

III 0 0

97 963976/2011 LaB magazín s. r. o., Jaurisova 515/4, 140 
00 Praha 4 - Michle, IČO:24121266

LaB magazín 11 466 000 2 289 000 limit 
nečerpán

I 0 0

Výstava představí jednotlivé oblasti graffiti a z něj vycházejícího street artu prostřednictvím výběru autorů z celého světa. Cílem výstavy je přiblížit tvorbu autorů graffiti jako 
kreativní, výtvarný projev. Výjimečnost projektu spočívá v tom, že většina děl v daném prostoru vznikne i zanikne. Graffiti, které již je nedílnou součástí světových uměleckých 
sbírek, se poprvé v Čechách představí v klasickém galerijním prostoru. Dosavadní finanční podpora 0.

IDF v roce 2012 představí novou zastřešující mezinárodní událost. EDP představí tradiční aktivity jako je 12. ročník East European Fora, 3. ročník Doc Lunch, nebo 8. ročník 
videotéky East Silver s 300 dokončenými filmy. Cílem projektu je zvýšit dramaturgickou úroveň připravovaných filmů, nabídnout vysoce odborné přednášky a konzultace nad 
současnými dokumentárními trendy, novými možnostmi financování apod. EDP také zprostředkovává setkání více než 120 východoevropských režisérů a producentů s více než 70 
klíčovými světovými zástupci festivalů, televizí, fondů , distribucí atd. EDP z Prahy vytvoří klíčové centrum podpory autorského dokumentu pro střední a východní Evropu. Žadatel 
žádá poprvé.

Žádost o podporu 48 stránkového týdeníku, který bude zdarma a bude se soustřeďovat na to nejzajímavější z umění v Praze za uplynulý týden s odkazem na nadcházející týden. 
Časopis v ČJ a AJ (vycházet bude 25 tis. výtisků v ČJ a 5 tis. výtisků v AJ). Magazín bude prezentovat umění ve 12 různých kategoriích: Televizní a tištěná reklama, Architektura, 
Interiér design, Film, Divadlo, Grafický web design, Fotografie, Industriální design, Móda, Krásné umění, Literatura, Hudba. Dále bude vždy obsahovat 2stránkový komiks autora 
krátkých komiksů Arkase, čtenářské soutěže apod. Distribuce časopisu: nákupní střediska, parky, restaurace, bary, hudební kluby, divadla, vysoké školy, Internet. Žadatel o 
partnerství není evidován mezi příjemci finanční podpory hl. m. Prahy v minulých letech. V žádosti nabízí hl. m. Praze možnost reklamy v časopise zdarma, stejně jako větším 
neziskovým organizacím bezplatnou propagaci jejich veřejných akcí.

Jedenáct vybraných autorů spojuje zájem o prostředí, ve kterém se dočasně nebo trvale nacházejí. Společnými motivacemi jsou snaha o jeho popis, průzkum a vizualizaci. Ve své 
tvorbě pracují s vizuálními ikonami, jejichž význam vědomě posouvají. Jedná se o činnost, která často vychází ze studia současného komunikačního prostředí a znalosti teorií 
multimédií a estetiky. Žadatel obdržel na své projekty v roce 2009 částku 150 tis. Kč, v roce 2010 částku 40 tis. Kč, v roce 2011 částku 80 tis. Kč.

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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99 985485/2011 Pelleova vila, o. p. s., Pelléova 91/10, 160 

00 Praha 6 - Bubeneč, IČO:26746549
PĚT DEKÁD TVORBY JIŘÍHO 
ANDERLEHO, Kresby, obrazy, 
grafiky a plastiky

1 927 000 500 000 185 658 II 200 000 200 000

102 968005/2011 Společnost Franze Kafky, o. s., Široká 
65/14, 110 00 Praha 1 - Josefov, 
IČO:00570745

III. Bienále Kafka-Borges/Praha - 
Buenos Aires 2012

985 000 700 000 limit 
nečerpán

I 100 000 100 000

111 969965/2011 FOIBOS BOOKS s. r. o., Bartoškova 
1448/26, 140 00 Praha 4 - Nusle, 
IČO:25053728

Na prahu velké Prahy a dál… 1 930 000 900 000 167 276 I 250 000 250 000

Žádost o podporu cyklu pořadů, které si kladou za cíl představit v symbolech dvou světoznámých spisovatelů - Franze Kafky a Jorge Luise Borgese - argentinskou a českou kulturu 
konfrontací literatury, hudby, výtvarného umění a latinskoamerického a středoevropského myšlení. Setkání obou kultur zastřešuje žadatel o toto partnerství a Fundación Internacional 
Jorge Luis Borges. Projekt konaný v dubnu 2012 připomene také dva velké spisovatele, Argentince Ernesta Sábata a Čecha Arnošta Lustiga, kteří zemřeli v roce 2011.  Hlavní město 
Praha poskytuje každoročně finanční částku pro držitele Ceny Franze Kafky (200 000 Kč), kterou žadatel organizuje. Dále v roce 2009 poskytlo žadateli na dva projekty částku 300 
tis. Kč. V roce 2010 byl přidělen grant na činnost ve výši 350 tis. Kč, v roce 2011 grant na činnost v částce 335 tis. Kč. III. Bienále Kafka-Borges/Praha Buenos Aires 2012 není 
součástí grantové žádosti (grant na činnost v roce 2012 byl poskytnut ve výši 200 tis. Kč).

Výstavní expozice představí Pražanům i návštěvníkům Prahy mnohé známé stavby městských částí a katastrálních území mimo hlavní centrum. Cílem projektu je zmapovat 
architekturu jednotlivých městských částí, osudy jejich obyvatel od minulosti po současnost, představit tyto hodnoty široké laické veřejnosti od žáků základních škol po obyvatele 
věku staršího. Součástí projektu bude i stejnojmenný katalog, program bude provázen komentovanými vycházkami po jednotlivých stavbách městských částí i přednáškami. Žadatel 
obdržel na své projekty v roce 2010 částku 500 tis. Kč, v roce 2011 300+200 tis. Kč.

Cílem této přehlídky bude připomenout umělce, který byl v letech 1982 a 1984, jako dosud jediný český tvúrce , zařazen do nejvýznamnější mezinárodní přehlídky výtvarného 
umění, kterým je Biennale di Venezia. Tím byl světovou kritikou vřazen mezi nejvýznamnější tvůrce doby. Výstava nabízí unikátní katalog Anderleho tvorby s kmenovým uměním 
Afriky, s jeho hlubokou lidskostí a tajemným poselstvím do budoucna. Výstava navazuje na již realizované a finančně podpořené Dvě dekády umělce. Žadatel obdržel v roce 2010 
částku 40 tis. Kč, v roce 2011 částku 350 tis. Kč. 

Vysvětlivky: * Celostátní registr podpor "de minimis" (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
                     ** Výbor pro kulturu, pam. péči, výstavnictví, cest. ruch a zahr. vztahy ZHMP
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Kč Kč v € Kč Kč
112 969963/2011 FOIBOS BOOKS s. r. o., Bartoškova 

1448/26, 140 00 Praha 4 - Nusle, 
IČO:25053728

Výstavní expozice 100 slavných 
pražských vil

1 920 000 980 000 167 276 I 100 000 100 000

113 969961/2011 FOIBOS BOHEMIA, o. p. s., Bartoškova 
1448/26, 140 00 Praha 4 - Nusle, 
IČO:27404781

Kotěrovo centrum - Trmalova 
vila 2012

2 360 000 990 000 198 781 I 250 000 250 000

114 969972/2011 Martin Souček Krištof Kintera 2 400 500 990 000 limit 
nečerpán

II 0 0

119 967872/2011 Milan Svoboda Cyklus 12 koncertů Pražského 
Big Bandu v Redutě

346 000 200 000 limit 
nečerpán

I 0 0

Krištof Kintera patří k nejzajímavějším umělcům střední generace. Jeho mobilní objekty intervenují do veřejného prostoru, zlehčují principy konzumního života. Jako jeden z mála je 
známý i v zahraničí, kde se účastnil mnoha výstav. Kintera připravuje do konzervativního galerijního prostředí Městské knihovny instalace reagující na daný prostor, známá díla z 
jeho předchozí tvorby se objeví v nových souvislostech. K výstavě vyjde v nakladatelství Arbor vitae jeho první monografie. Žadatel v roce 2011 obdržel dva granty na výstavní 
projekty v celkové částce 250 tis. Kč.

Profesionální jazzový orchestr, Pražský Big Band Milana Svobody, uvede v pražském jazzovém klubu Reduta cyklus 12 koncertů. Orchestr se cíleně věnuje interpretaci původní 
české tvorby, skládá se z vybraných jazzových sólistů a předních profesionálních hudebníků v dané oblasti. Pro tuto akci se nepodařilo získat jiné sponzory, v tomto roce nebyla 
podána žádost o dotaci na uměleckou činnost orchestru formou grantu, ale na podporu tohoto konkrétního cyklu jazzových koncertů. Finanční podpora: 2009 – 300 tis. Kč, 2010 – 
250 tis. Kč, 2011 – 100 tis. Kč. Vše na uměleckou činnost orchestru formou grantu HMP.

Cílem expozice bude rozšířené a podrobné zmapování architektury rodinného bydlení v Praze, představení známých i méně známých vil a rodinných domů, vznik malých dějin 
architektury rodinného bydlení v Praze co nejširšímu okruhu obyvatel, ale i návštěvníků Prahy. Žadatel obdržel na své projekty v roce 2010 částku 500 tis. Kč, v roce 2011 300+200 
tis. Kč.

Kotěrovo centrum funguje jako kulturní a architektonické centrum, zaměřené na nejširší veřejnost. Pořádá zajímavé výstavy, týkající se v první řadě architektury, ale i jiných oborů, 
od malby, fotografií, přes užité umění a design. Výstavy jsou připravovány tak, aby přilákaly odborníky i laickou veřejnost. Dále jsou zde pořádány přednáškové cykly, zaměřené na 
nejrůznější témata z dějin umění a architektury. V roce 2012 bude každý měsíc probíhat cyklus přednášek, které povedou doktorandi uměleckých oborů. Připraveny jsou také naučné 
programy pro základní a střední školy. Na tento projekt obdržel žadatel v roce 2010 částku 300 tis. Kč a v roce 2011 částku 600 tis. Kč.

Vysvětlivky: * Celostátní registr podpor "de minimis" (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
                     ** Výbor pro kulturu, pam. péči, výstavnictví, cest. ruch a zahr. vztahy 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
120 967866/2011 Akademie múzických umění v Praze, 

Malostranské náměstí 259/12, 118 00 
Praha 1 - Malá Strana, IČO:61384984

FAMUFEST 2012 1 688 004 200 000 195 786 XI 100 000 100 000

121 967875/2011 Kamila Berndorffová MŮJ NOVÝ ŽIVOT 996 100 400 000 limit 
nečerpán

V 100 000 100 000

122 963583/2011 Michaela Kindlová World Press Photo 1 036 000 250 000 limit 
nečerpán

IX 150 000 150 000

World Press Photo je výstava žurnalistické fotografie, kterou organizátoři připravují na základě vyhlášení výsledků stejnojmenné soutěže, která je jednoznačně nejprestižnější soutěží 
svého druhu na světě. Soutěž organizuje Nadace WPP, která sídlí v holandském Amsterodamu. Výstava je složena cca ze 175 vítězných snímků ve vypsaných kategoriích. Soubor 
fotografií cestuje po cca 120 zemí celého světa. V Praze se výstava koná od roku 1990 a patří tradičně k vrcholům kulturního podzimu v Praze. Velkou oblibu si získala mezi 
mladými lidmi a mezi amatérskými fotografy. Dlouhodobě podporovaný projekt při partnerství, v letech 2009 - 2011 byla poskytnuta vždy částka 200 tis. Kč.

Famufest je již tradiční přehlídkou tvorby studentů Filmové a TV fakulty AMU (FAMU) – v roce 2012 by ale měla být rozšířena spolupráce s dalšími fakultami – Divadelní akademií 
AMU, katedrou filmových studií FF UK a ateliéry intermediální tvorby AVU. Jedná se o jedinečnou příležitost, při které studenti představují svoji tvorbu nejen sobě navzájem, ale i 
odborné a laické veřejnosti. Festival proto znamená také platformu pro setkávání a výměnu kontaktů . Cílem je podat ucelený pohled na současnou filmovou, televizní a mediální 
scénu tak, jak se vyvíjí na vysokých školách příslušných oborů. Festival se rovněž zaměří na diskusi a srovnání současného stavu a perspektiv české audiovize. V programu festivalu 
by pořadatelé rádi rozvinuli i systém master-class a panelových přednášek s profesionály a teoretiky z oblasti developmentu, výroby, technologie, distribuce a marketingu audiovize. 
Přehled finančních příspěvků: 2009 – 700tis. Kč (z toho 190 tis. Kč Famufest), 2010 – 350 tis. Kč (z toho 50 tis. Kč Famufest), 2011 -  310tis. Kč (z toho 100 tis. Kč Famufest). 

Výstava šedesáti velkoformátových fotografií onkologicky léčených dětí zachycených objektivem fotografky Kamily Berndorffové, celkem pět cyklů fotografií (á 10-12 snímků) Cíle 
výstavy: 1. Osvěta a bourání předsudků - detabuizace onkologicky nemocných dětí v široké veřejnosti, snaha představit onkologicky nemocné děti optimistickým a pozitivním 
způsobem veřejnosti včetně informovanosti o výrazném zlepšení léčebných výsledků v oboru dětské onkologie. 2. Zdarma zpřístupnit výjimečnou fotografickou výstavu 
onkologických pacientů veřejnosti. Získané záštity: primátor hl. m. Prahy, rektor Univerzity Karlovy, děkan 2. Lékařské fakulty UK. Odborný garant: prof. MUDr. Jan Starý DrSc., 
prof. MUDr. Josef Koutecký DrSc. Partneři projektu: Nadace "Národ dětem", Fakultní nemocnice Motol. Výstava je schválena pro rok 2012 v programu Staroměstské radnice 
(10.4.2012 - 6.5.2012). 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
123 969918/2011 Aktiva Praha, spol. s r. o., Novotného 

lávka 201/1, 110 00 Praha 1 - Staré 
Město, IČO:18628117

LÁVKA RIVER STAGE 
FESTIVAL-VODNÍ 
AMFITEÁTR

2 100 500 1 000 000 limit 
nečerpán

VII 0 0

124 970030/2011 Lastavica, Zborovská 512/40, 150 00 
Praha 5 - Smíchov, IČO:26561549

Prague Street Gallery 4 357 000 1 950 000 limit 
nečerpán

IV 0 0

125 970015/2011 EUROFILMFEST s. r. o., Parléřova 
537/17, 169 00 Praha 6 - Střešovice, 
IČO:25084071

Multimediální site specific 
inscenace opery Josefa 
Myslivečka 
Olympiáda/L´Olimpiade 
(přípravná část)

1 500 000 1 200 000 limit 
nečerpán

IV 0 0

Třetí ročník vodního divadla v laguně pod Karlovým mostem na Královské cestě uvede 15 představení, jejichž program, se speciálními dekoracemi a světelnými efekty, je zaměřen na 
operní árie, klasický balet, pouliční divadlo a moderní pojetí klasické hudby a zařadí tak Prahu vedle Versailles, Hamburg, či Vídeň s podobnými akcemi. Předchozí dva ročníky se 
konaly pod záštitou primátora hl. města Prahy, v roce 2012 by se akce měli zúčastnit sólisté Státní Opery, soubor Bohemia Státní konzervatoře v Praze, smyčcové trio String Ladies, 
finalisté soutěže talentu TV Prima aj. Projekt byl v letošním roce podpořen v oblasti cestovního ruchu částkou 300 tis. Kč.

Hlavním záměrem je vytvořit z celé Prahy originální výkladní skříň současného umění a tím zviditelnit nejen umělce, ale i Prahu samotnou ve světovém měřítku. Ílem je vizuálně 
upravit 20 výloh veřejných budov na Praze 1, v tak jednotně upravených výlohách pořádat ročně 6 výstav. Souběžně vytvořit mobilní aplikaci, kterou je možno mobilním telefonem 
dostávat informace o právě probíhající výstavě a galerii jako celku spolu s on-line mapou a web stránkami galerie. Žadatel není evidován mezi příjemci finanční podpory hl. m. Prahy.

Jedná se o projekt uvedení opery Josefa Myslivečka formou multimediální site specific inscenace s využitím prostor Staré čistírny odpadních vod v Bubenči při příležitosti Letní 
olympiády 2012 v Londýně. Nabídne českou premiéru přímého přenosu do digitálních kin a záznamu české opery v HD kvalitě. Nabízí se možnost uvést tuto inscenaci také v 
Londýně. Projekt si dále klade za cíl připomenout osobnost, která se stala idolem operní Itálie své doby a která uvadla do Prahy W.A.Mozarta. Jedná se o pilotní projekt 
mezinárodního pražského festivalu Opera Praga a o součást Dnů evropského filmu. Podpora HMP žadateli 2009 – 450 tis. Kč, 2010 – 450 tis. Kč, 2011 – 400 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
126 970016/2011 EUROFILMFEST s. r. o., Parléřova 

537/17, 169 00 Praha 6 - Střešovice, 
IČO:25084071

Multimediální site specific 
inscenace opery Josefa 
Myslivečka 
Olympiáda/L´Olimpiade 
(realizace))

5 300 000 4 300 000 limit 
nečerpán

IV 0 0

127 970027/2011 DOX PRAGUE, a.s., Poupětova 793/1, 
170 00 Praha 7 - Holešovice, 
IČO:27177718

Výstava "Karel Nepraš, 1932 - 
2002"

5 968 428 1 100 000 limit 
nečerpán

V 200 000 200 000

130 986799/2011 DSC Art s. r. o., Dlouhá 923/5, 110 00 
Praha 1 - Staré Město, IČO:28437098

Vídeň - Berlín - Londýn - Praha 6 000 000 3 200 000 121 247 I 0 0

Jedná se o projekt uvedení opery Josefa Myslivečka formou multimediální site specific inscenace s využitím prostor Staré čistírny odpadních vod v Bubenči při příležitosti Letní 
olympiády 2012 v Londýně. Nabídne českou premiéru přímého přenosu do digitálních kin a záznamu české opery v HD kvalitě. Nabízí se možnost uvést tuto inscenaci také v 
Londýně. Projekt si dále klade za cíl připomenout osobnost, která se stala idolem operní Itálie své doby a která uvadla do Prahy W.A.Mozarta. Jedná se o pilotní projekt 
mezinárodního pražského festivalu Opera Praga a o součást Dnů evropského filmu. Podpora HMP žadateli 2009 – 450 tis. Kč, 2010 – 450 tis. Kč, 2011 – 400 tis. Kč.

Výstava bude pořádána u příležitosti nedožitých 80. narozenin českého sochaře a výtvarníka a zároveň v roce, kdy uplyne 10 let od jeho úmrtí. Termín výstavy: 25.5.-17.9.2012. 
Bude se jednat o dosud nejrozsáhlejší a nejkomplexnější výstavu děl tohoto autora. Představena bude - kromě proslulých sochařských realizací i jeho kreslířská, ilustrátorská a 
malířská tvorba. Výstavní projekt doplní rovněž řada doprovodných programů, které představí v dobových souvislostech jednotlivé oblasti autorovy tvorby také v kontextu 
uměleckých skupin, ale bude se věnovat i roli umění ve veřejném prostoru. Žadatel obdržel v minulých letech granty na činnost, v roce 2009 částku 2 500 tis. Kč, v roce 2010 částku 
3 500 tis. Kč a v roce 2011 částku 4 500 tis. Kč.

Cílem projektu je významně prezentovat nové tendence v současném umění Vídně, Berlína a Londýna v Praze. Vybraní zahraniční umělci prezentovaní v Praze patří k naprosté 
špičce světového vizuálního umění. Pro Prahu, její obyvatele a umělce bude předvedení jejich díla vysoce prestižní záležitostí - obohacení kulturní nabídky o světově uznávané 
umělce povede k posílení pozice Prahy jako mezinárodní kulturní metropole. Žadatel obdržel v roce 2009 v oblasti kultury částku 1500 tis. Kč a stejnou částku také v oblasti CR. V 
roce 2010 obdržel v oblasti CR na tři projekty celkovou částku 2 mil. Kč a v oblasti kultury na dva projekty celkovou částku 300 tis. Kč. V roce 2011 obdržel v oblasti kultury grant 
100 tis. Kč na projekt Pražské sculpture symposium 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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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
135 970305/2011 Jovan DEZORT Praha 60. let aneb Tak jsme žili 

(výstava fotografií)
153 690 50 000 limit 

nečerpán
V 0 0

136 969913/2011 STUD Brno, Bratislavská 215/31, 602 00 
Brno-střed, Zábrdovice, IČO:64330346

Czechoslovak Warhol 660 000 230 000 189 775 X 0 0

137 992051/2011 DIVUS s. r. o., Thámova 638/7a, 186 00 
Praha 8 - Karlín, IČO:27596541

Exekuce. Aneb každému jeho 
lichváře

392 000 215 000 192 569 I 0 0

139 969223/2011 Terra cultura, o. p. s., Eliášova 792/29, 
160 00 Praha 6 - Bubeneč, 
IČO:24157244

SOUČASNÁ ČESKÁ DĚTSKÁ 
ILUSTRACE (výstava a katalog)

2 894 000 685 000 limit 
nečerpán

XI 100 000 100 000

140 969200/2011 BVD, s. r. o., Türkova 828/20, 149 00 
Praha 4 - Chodov, IČO:25602756

Staroměstské náměstí v 
proměnách času

351 000 150 000 limit 
nečerpán

I 0 0

Výstava představí díla českých a slovenských umělců a umělkyň vytvořených speciálně pro tento projekt. Tématem výstavy je reflexe osobnosti a díla Andyho Warhola - jeho vliv na 
současnou uměleckou tvorbu. Žadatel obdržel v roce 2011 grant  ve výši 250 tis. Kč na filmový projekt.

Jedná se o multižánrový projekt, zahrnující výstavu dokumentů a fotografií, výrobu filmu, filmové projekce ve výstavním sále, online vysílání, přednášky a panelové diskuze, 
exekuční kabaret, happeningové akce, ale také právní, finanční i psychologickou poradnu. Projekt si klade za cíl přitáhnout pozornost k problému zadlužování a zvýšit finanční 
gramotnost. Projekt je součástí úspěšného kabaretního programu Prager Kabarett, který žadatel provozuje v galerii Divus na Praze 7. Žadatel žádá poprvé.

Cílem projektu je uspořádání výstavy, která představí českou dětskou ilustraci po roce 1989. Zatímco ilustrátorské škole do roku 1989 byla věnována značná pozornost, dětskou 
knižní kulturu posledních dvaceti let dosud nikdo jako celek nezmapoval. Tato první komplexní prezentace tématu představí nejen ilustrátory, jejichž kvalita již byla potvrzena v 
tuzemsku i v zahraničí, ale i mladší umělce, neméně kvalitní autory. K výstavě vyjde souborný katalog v češtině a angličtině, který představí jednotlivé autory. Žádná dosavadní 
finanční podpora.

Výstava má přiblížit českým i zahraničním návštěvníkům život v Praze 60. let minulého století jak z hlediska běžného života (doprava, nákupy, různé profese aj.), tak z oblasti kultury 
(např. Pražské jaro, Concertino Praga, Jazzový festival), sportu (např. Spartakiáda) a politických událostí (např. Srpen 1968). Podstatná část je věnována významným čs. osobnostem 
i zahraničním hostům, kteří Prahu v 60. letech navštívili. Výstava je schválena pro rok 2012 v programu Staroměstské radnice (10.7.2012 - 19.8.2012). O partnerství 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

144 970291/2011 "c2c - kruh kurátorů a kritiků", Za 
Strahovem 431/19, 169 00 Praha 6 - 
Břevnov, IČO:27022544

Příliš Blízký východ 570 000 190 000 limit 
nečerpán

I 0 0

145 968298/2011 Česká kultura, o.s., Nad Stráněmi 343, 
251 66 Senohraby, IČO:26607565

Malostranské komorní slavnosti 1 315 874 730 874 194 636 I 70 000 70 000

146 997698/2011 Jan Štěpánek Žádost o partnerství při přípravě 
mezinárodního autorského 
divadelního projektu Zero Hour - 
Babbel Project. 

626 152 626 152 limit 
nečerpán

IV 0 0

Projekt představuje řadu filmových projekcí a besed s filmaři, teoretiky a umělci, které proběhnou v rámci doprovodného programu k výstavě Příliš Blízký východ v DOX. Projekt 
zahrnuje 12 filmových projekcí. Žadatel obdržel na své projekty v roce 2009 a v roce 2011 granty ve výši 50 tis. Kč.

Projekt byl založen před devíti lety jako Pražské komorní slavnosti. V té době probíhal v sále České národní banky. V roce 10. výročí Senátu Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky, byl cyklus koncertů přesunut do Rytířského sálu Valdštejnského paláce na Malé Straně a festival přejmenován na Malostranské komorní slavnosti. Od té doby festival se 
koná ve spolupráci se Senátem a je každoroční ozdobou celorepublikového projektu České kulturní slavnosti. V Rytířském sále bude probíhat v příštím roce pouze část tohoto 
projektu. Festival se rozšíří i na další místa sousedící s Valdštejnským palácem. Všechna místa budou v blízkém okolí, na varhanní koncerty využije pořadatel např. kostel U Jezulátka 
v Karmelitské ulici, na orchestrální koncert nádvoří Lichtnsteinského paláce na Malostranském náměstí, na jazzový koncert prostory Malostranské besedy. Ideou projektu je jeden 
měsíc v roce uspořádat festival, který by propagoval pražskou kulturu a přinášel světovou kulturu na území Prahy. V příštím roce počítá pořadatel s 8 koncerty v rámci festivalu. 

Koncerty v Rytířském sále zůstanou i do budoucna zdarma, ostatní akce budou za vstupné, které ale bude v takové výši, aby byly koncerty ekonomicky únosné pro pražské publikum. 
Dosavadní podpora projektu: rok 2009 - 100 tis. Kč, v letech 2010 a 2011 vždy  80 tis. Kč.

Žádost o podporu vydání  velkoformátové publikace autorů Miloše Fialy (text) a Miloše Heyduka (editora obrazové části), která mapuje historii a vývoj Staroměstského náměstí jako 
jednoho z přirozených center kulturního, politického, ale i sociálního života Prahy a potažmo celé ČR. Kniha formátu A4 v exkluzivní polygrafické úpravě (na křídovém papíře) je 
koncipována tak, aby poměr fotografií a textové části byl cca 1:1. Nabídne 250-260 unikátních fotografií, ale také reprodukcí událostí. Text v rozsahu cca 160 normostran je 
zasvěceným průvodcem proměn. Výtvarná podoba publikace navazuje na knihu Václavské náměstí v proměnách času. Žadatel o partnerství patří mezi středně velká nakladatelství, 
ročně vydává kolem 20 knih. Rozpočet projektu je kalkulován na  2000 kusů výtisků publikace. O finanční prostředky žádá hl. m. Prahu 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

147 969124/2011 ARTEKO, Jana Želivského 1768/18, 130 
00 Praha 3 - Žižkov, IČO:26572672

Hudba  mladé pražské generace 136 000 136 000 limit 
nečerpán

I 0 0

148 969120/2011 ARTEKO, Jana Želivského 1768/18, 130 
00 Praha 3 - Žižkov, IČO:26572672

Zelená místa v Praze 185 000 185 000 limit 
nečerpán

I 0 0

155 969207/2011 Vize tance, o.s., Celetná 595/17, Institut 
umění-Divadelní ústav, 110 00 Praha 1 - 
Staré Město, IČO:22693831

MEZINÁRODNÍ DEN TANCE 155 000 85 000 limit 
nečerpán

I 0 0

Cílem projektu je vytvoření příležitosti pro mladé, hudebně nadané Pražany zviditelnit se a umožnit jim tak získat publikum a tolik potřebné zkušenosti, které se jim v jejich budoucí 
kariéře jistě budou hodit. V pečlivě vybraných pražských klubech pořadatel chce uspořádat dva koncerty, které nepomohou pouze nadějným a dosud neznámým umělcům, ale 
zároveň napomohou i klubům, které tak pomůže tento projekt naplnit. V neposlední řadě koncerty pomohou všem lidem v celé metropoli poznat, co je dnes pro mladé moderní, 
pochopit jejich kulturu a tím vším umožnit vzájemné bližší, a možná i mezigenerační, poznání a pochopení. Žádá poprvé. 

Jednalo by se o výstavu fotografií mizejících zelených míst v České republice. Na projektu by se podíleli různí mladí umělci zejména fotografové, kterým by tak žadatel umožnil 
prezentovat jejich práci na území hlavního města Prahy. Výstava by se odehrávala v parku v Praze, v potaz připadají spíše větší parky (Kampa, Stromovka...) Projekt by měl vést lidi 
k zamyšlení nad ubývající zelení v Praze a České republice. Žádá poprvé.

Mezinárodní autorský divadelní projekt, který se věnuje počátkům války v bývalé Jugoslávii , tématu dětství a emigrace. Bude se skládat ze dvou dílčích představení bosenské 
divadelní autorky a režisérky Tey Alagic. Autorský divadelní text je dokumentární retrospektivou a popisem let 1990-1992. Autorka přizvala žadatele – významného scénografa Jana 
Štěpánka - aby v projektu zastupoval Českou republiku, respektive Prahu, a navrhl pro inscenaci scénu a kostýmy. Předmětem žádosti je právě finanční podpora scénografa Štěpánka, 
která zahrnuje cestovní náklady na pobyty v Chorvatsku a USA. To ovšem představuje značný problém, neboť hl. m. Praha přijímá partnerství k akcím v oblasti kultury, sportu, 
volného času a volného času dětí a mládeže, které se konají na území hlavního města Prahy…(pražská premiéra projektu je plánována až na červen 2013).

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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výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč

157 963578/2011 420PEOPLE o. s., Hvězdova 1259/35, 
140 00 Praha 4 - Nusle, IČO:22833731

420PEOPLE / PREMIÉRA 2012 
/ K.H.Mácha: MÁJ v autorském 
zpracování D. Prachař - V. Kuneš 
(hudba P. Fajt)

1 315 000 250 000 limit 
nečerpán

I 0 0

158 1039945/2011 CENTRUM FRANZE KAFKY, s. r. o. , 
Široká 65/14, 110 00 Praha 1 - Josefov, 
IČO:49359266

Vydání knihy Metamorfóza 
Franze Kafky s kresbami a 
grafikami Jiřího Slívy

328 900 221 350 limit 
nečerpán

I 0 0

Mezinárodní den tance připadá na 29.dubna. V roce 2012 oslavy tohoto svátku proběhnou v Praze již potřetí a díky mimořádnému zájmu veřejnosti se bude pokračovat v rozvíjení 
nových aktivit v návaznosti na předchozí ročníky. Program oslav bude zahrnovat celou škálu aktivit: taneční happening s centrem na Piazzetě ND, taneční průvod Prahou, taneční 
tramvaj, flashmob, workshopy, ukázkové hodiny a další. Většina tanečních škol, tanečních divadel a tanečních center toho dne otevře dveře veřejnosti, seznámí zájemce se svou 
činností prostřednictvím tanečních lekcí. Ve spolupráci s cyklistickou iniciativou Auto*Mat do Zelené mapy Prahy byly zaneseny i taneční subjekty (školy, divadla, fitcentra) a 
speciálně pro Mezinárodní den tance bude vytvořena Taneční mapa Prahy. Cílem tohoto projektu do budoucna je vytvořit tradici oslav, která by expandovala do dalších zemí a stala 
se skutečně celosvětovou s centrem v Praze. Sdružení Vize tance bylo založeno v r. 2007, v posledních třech letech čerpalo následující finanční podporu města formou grantu: 2009 - 
120  tis.Kč, 2010 – 100 tis. Kč, 2011 – 70 tis. Kč.

420PEOPLE je náš špičkový taneční soubor orientovaný na rozvoj mezinárodní spolupráce. Doposud soubor uváděl pouze představení svých zakladatelů (V.Kuneš, N.Novotná) a 
významných zahraničních choreografů. Projekt Máj je první domácí produkcí této skupiny, na které participují také činoherci a výrazné osobnosti české hudební tvorby. Autorský 
tým (D.Prachař – člen činohry ND a V.Kuneš – umělecký ředitel 420PEOPLE) nehodlají Máj zpracovat pouhou deklamací textu či vykreslením textu pohybem. Jednotliví interpreti 
(3 činoherci, 3 tanečníci, 1 hudebník) se nechají inspirovat expresivním textem a osudovými obrazy jeho hrdinů. Budou hledat vlastní cestu uměleckého vyjádření odpovědí na otázky 
Máchovy rozervanosti a deziluze. K představení bude vytvořena originální kompozice elektronické hudby, která bude doplňována o hudbu vytvářenou přímo na jevišti. Premiéry se 
uskuteční 19. a 20.3.2012 na Nové scéně ND. Do konce roku bude uvedeno ještě 8 repríz. Soubor 420PEOPLE je pravidelně podporován granty města. Vzhledem k tomu, že o.s. 
420PEOPLE bylo zaregistrováno až 1.10.2009, byli v letech 2009 a 2010 jiní žadatelé: 2009 – 550 tis. Kč (žadatel O.Kotrč), 2010 – 400 tis. Kč (žadatel Sdružení Artn, o.s.), v roce 
2011 byl poskytnut grant ve výši  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 
náklady 
projektu

Požadovan
á částka
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"de 

minimis" 
zbývá 
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výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč

159 969970/2011 "Občanské sdružení SLOVO 21", 
Francouzská 79/2, 120 00 Praha 2 - 
Vinohrady, IČO:69343951

REQUIEM PRO OSVĚTIM 3 466 000 400 000 179 214 XI 150 000 150 000

160 1017637/2011 Jiří Benátčan "Domov ve středu Evropy" - 13ti 
dílný televizní dokumentární 
seriál

2 600 000 200 000 limit 
nečerpán

I 0 0

161 968284/2011 NedomYsleno ČR s. r. o., Hrusická 
2510/2, 141 00 Praha 4 - Záběhlice, 
IČO:27390381

OSLAVY PRAHY 4. ročník 8 904 685 2 000 000 150 916 I 0 0

Nakladatelství Franze Kafky, které je součástí Centra Franze Kafky, vydá trojjazyčnou verzi Kafkovy povídky Proměna. Kniha bude doplněna grafikami Jiřího Slívy  "Nápady 
milovníka Kafky" (cca 25 kreseb a grafik) a jeho manifestem "Multiple Kafka, aneb Kafka se bavil" (3 stránky rovněž ve třech jazykových mutacích). Na vydání knihy budou 
navazovat literární večery. Celkový náklad vydání je 2000 kusů. Kniha bude využitelná i jako dar hl. m. Prahy zahraničním návštěvám (MHMP obdrží z nákladu 300 ks výtisků). 
Povídka "Proměna" spolu s "manifestem" a grafickými ilustracemi, vytvořenými pro toto vydání, a s kresbami na Kafkovská témata může sloužit jako jedno z aktuálních pojetí 
Kafkova dědictví a vhodný dárek z Prahy. Žadatel v minulých letech nebyl příjemcem finanční podpory hl. m. Prahy.

Nizozemský romský umělec Roger Moreno Rathgreb složil hudební dílo Requiem pro Osvětim, které bylo napsáno za účelem uctít všechny oběti nacismu. Mezinárodní romský 
festival v Tilburgu se rozhodl společně s 5 mezinárodními partnery umožnit nastudování tohoto díla profesionálním orchestrem a sborem a představit ho ve vybraných evropských 
zemích. V Praze bude toto dílo představeno 4.11. v Rudolfinu. Bude se jednat nejen o výjimečný koncert, ale připraven bude také další program, týkající se holocaustu (výstava, 
filmová přehlídka, diskuze). Dosavadní podpora HMP žadateli - dlouholetá podpora festivalu Khamoro.

Jedná se o TV seriál třinácti osmiminutových dokumentů o cizincích ze třetích zemí, kteří se úspěšně integrovali do majoritní společnosti. Klade si za cíl zvýšit informovanost 
většinové společnosti o přistěhovalcích, odstraňovat komunikační bariéry a strach z neznámého. Projekt chce přispět k usnadnění začleňování cizinců při současném respektování 
odlišnosti jednotlivých etnik, její kultury, náboženství apod. Seriál představí pestrou galerii cizinců, kteří u nás našli svůj domov a jejich pobyt je společenským, kulturním i 
ekonomickým obohacením české společnosti. V oblasti kultury žadatel 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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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

166 1020120/2011 REA ARTE s. r. o., Kozí 917/3, 110 00 
Praha 1 - Staré Město, IČO:28945191

Ballo del Doge a Praga - 
Benátský karneval v Praze

23 240 700 5 000 000 limit 
nečerpán

IV 0 0

172 967887/2011 Občanské sdružení Anabell, Bratislavská 
183/2, 602 00 Brno - střed, Zábrdovice, 
IČO:26606518

Večery s příchutí… 175 660 35 000 limit 
nečerpán

II 0 0

176 969215/2011 "Asociace Falun Gong České republiky 
o.s.", V Brance 436, 267 62 Komárov, 
IČO:26597543

Shen Yun Performing Arts 3 343 800 900 000 limit 
nečerpán

III 0 0

Ballo del Doge (Benátský karneval) vstoupí poprvé do Prahy s podnázvem Casanova, Dreams and Queens a proběhne ve znamení nejslavnějších světových královen, provázen bude 
soutěžemi vyhlašovanými v časopisech i rádiích. Karneval slavných benátských masek, představení a bály se usídlí v nejkrásnějších budovách Prahy a doprovodí tuto nebývalou 
návštěvu středověké Itálie, ve znamení italských a francouzských královských spektákls. Projekt je posvěcen primátorem HMP, umožní spolupráci Prahy a Benátek, dá příležitost asi 
100 hercům a umělcům, měli by se jej zúčastnit hvězdy české i zahraniční scény, jako Johny Depp, či Emir Kusturica, pořadatelství se ujaly umělkyně Antonia Sauter (Atelier 
Venetia, Benátky) a Orhidea Škrbic (Dea Orh Gallery, Praha). Žadateli nebyly dosud přiděleny žádné finanční prostředky.   

Jedná se o kulturní pásmo s osvětovým charakterem, které je zaměřeno na problematiku poruch příjmů potravy, zejména mentální anorexii a bulimii. Prostřednictvím hudby, divadla, 
tance a audiovizuálního umění si klade za cíl přiblížit tuto problematiku veřejnosti a také přispět k destigmatizaci a integraci takto postižených lidí. Realizace projektů s kulturním 
podtextem je výsledkem inovativních kroků tohoto o. s. v reakci na poptávku ze strany veřejnosti, samotných klientů i české a evropské mediální scény. V oblasti kultury a volného 
času žádá poprvé.

Oslavy Prahy jsou historicky první oficiální slavností hl. m. Prahy. Všechny tři předcházející ročníky se setkaly s mimořádným zájmem veřejnosti, celková návštěvnost všech tří 
ročníků činila dohromady 200 tisíc návštěvníků. Každý ročník má nosné téma. 4. ročník, který se uskuteční ve dnech 29. – 30.6.2012, se zaměří na 800. výročí vydání Zlaté buly 
sicilské. V rámci slavnostního zahájení budou Oslavy obsahovat happeningy , muzikál, gospel, rock i vážnou hudbu, a to vše v podání českých hvězd těchto hudebních žánrů. Druhý 
den Oslav přinese hudební festival na Střeleckém ostrově, divadelní a literární představení na Petříně, folk a folklór na Staroměstském náměstí, jazzovou loď na Vltavě, kulturní 
program pro děti na Kampě, exhibici špičkových sportovců a další. Během Oslav bude vstup zdarma či za sníženou cenu do Národního muzea, Národní galerie, Galerie hl. m. Prahy, 
Muzea hl. m. Prahy a Uměleckoprůmyslového muzea. Oslavy jsou pravidelně finančně podporovány formou partnerství hl. m. Prahy: 2009 – 2 mil. Kč, 2010 – 2 mil. Kč, 2011 – 1 
200 tis. Kč.

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

182 970795/2011 EasyFun Film s. r. o., Slavíkova 1555/27, 
120 00 Praha 2 - Vinohrady, 
IČO:49196201

OFF-Road: Styl života 2 844 800 1 500 000 195 899 II 0 0

188 1031970/2011 Radka Production s. r. o., Na Hrázi 
124/21, 180 00 Praha 8 - Libeň, 
IČO:26770873

80. výročí narození  Miloše 
Formana: SÉRIE VÝSTAV Z 
FILMŮ MILOŠE FORMANA

6 930 000 4 400 000 limit 
nečerpán

IX 0 0

189 1031966/2011 Radka Production s. r. o., Na Hrázi 
124/21, 180 00 Praha 8 - Libeň, 
IČO:26770873

80. výročí narození  Miloše 
Formana: NOVÉ VYDÁNÍ 
AUTOGIOGRAFIE O MILOŠI 
FORMANOVI "CO JÁ VÍM"

600 000 260 000 limit 
nečerpán

II 0 0

Rozsáhlá série výstav o jednotlivých filmech Miloše Formana se uskuteční v Praze v období od podzimu 2012 do léta 2014. Cílem je prezentace filmů Miloše Formana a jeho přínosu 
české i světové kinematografii, ale také prezentace české kinematografie před širokou veřejností. Výstavy budou umístěny ve dvou patrech a hudebním sále Malostranské besedy. 
Součástí výstav budou fotografie, plakáty, kostýmy, dochované rekvizity, scénáře atp. Výstavy budou mít jednoznačně nekomerční charakter. Vedle vernisáží by byly organizovány 
komentované prohlídky pro školy, domovy seniorů apod. Série výstav bude načasována tak, aby začátek i konec byl spojen s výročím filmu Amadeus. 

Zájemci o tuto výstavu budou muset z celého světa cestovat do Prahy, což podpoří i turismus v hlavním městě. Vzhledem k těmto okolnostem bude nutné pro tyto výstavy udělat 
mezinárodní PR kampaň, vyrobit web stránky v několika jazycích a vše propojit se sociálními sítěmi. Finanční náklady také zvyšují poplatky za práva k filmovým materiálům. Tyto 
náklady není pořadatel schopen uhradit ze soukromých zdrojů. Vzhledem k předpokládanému celosvětovému zaměření vidí význam projektu mimo jiné také v poměrně významné 
propagaci české kultury v zahraničí. Žadatel obdržel v roce 2009 částku ve výši 150 tis. Kč (grant) na výstavu Jaroslava Krejčího. 

Soubor Shen Yun Performing Arts vystoupí již popáté v České republice ve dnech 8. až 9.3.2012. Jejich vystoupení představí formou klasického čínského tance nejkrásnější čínské 
legendy i příběhy ze současnosti, za doprovodu originální hudební tvorby skladatelů souboru. Charakteristický zvuk historických čínských nástrojů jako pipa a erhu je doplněn o 
smyčcové, dechové a žesťové nástroje. Představení je obohaceno o vystoupení špičkových sólových zpěváků. Soubor již vystupoval v Radio City Music Hall v New Yorku, Kennedy 
Center ve Washingtonu D.C., Opera House v San Franciscu, či Colliseu v Londýně. Žádost byla stažena.

Jedná se o dokumentární film z prostředí terénních vozů, který obsahuje vše od expedičního cestování až po městské a příměstské terénní polygony. Cílem je propagovat turistický 
ruch v Praze pro adrenalinové návštěvníky. Autoři také chtějí ve filmu propagovat „legální“ ježdění a poučit veřejnost o tom, že off roady tu nejsou k ničení přírody, ale proto, aby 
sloužily člověku (např. pomoc majitelů off roadů při povodních apod.). Podpora HMP žadateli byla v roce 2011 – 100 tis. Kč (projekt Verdikt osudu).

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

190 1031968/2011 Radka Production s. r. o., Na Hrázi 
124/21, 180 00 Praha 8 - Libeň, 
IČO:26770873

80. výročí narození  Miloše 
Formana: PRVNÍ OFICIÁLNÍ 
WEBOVÉ STRÁNKY MILOŠE 
FORMANA

2 150 000 1 500 000 limit 
nečerpán

II 0 0

191 1031967/2011 Radka Production s. r. o., Na Hrázi 
124/21, 180 00 Praha 8 - Libeň, 
IČO:26770873

80. výročí narození  Miloše 
Formana: DVD DOBŘE 
PLACENÁ PROCHÁZKA

345 000 170 000 limit 
nečerpán

II 0 0

194 1050637/2011 OUTDOOR FILMS s. r. o., Smetanovo 
náměstí 1180/7, 702 00 Ostrava - 
Moravská Ostrava a Přívoz, 
IČO:28614593

10. ročník Mezinárodního 
festivalu outdoorových filmů

1 200 000 700 000 183 534 XI 0 0

Cílem projektu je vydání DVD s filmovým záznamem divadelního představení Dobře placená procházka, který režíroval v roce 2009 Miloš Forman. Mělo by se jednat o 2 nosiče – na 
prvním DVD by byl samotný záznam představení, rozhovory s herci a tvůrci a další bonusy. Druhé DVD by obsahovalo dokumentární film Olgy Špátové o přípravě a realizaci tohoto 
divadelního představení a televizní inscenace Dobře placené procházky z 60. let. Součástí edice by bylo také Suchého libreto. DVD by měla vyjít v lednu 2012 a křest by proběhl v 
rámci zahájení přehlídky Formanových filmů (samostatná žádost). Žadatel obdržel v roce 2009 částku ve výši 150 tis. Kč (grant) na výstavu Jaroslava Krejčího.

Žádost o podporu vydání knihy vzpomínek M. Formana. Tato kniha vznikla ve spolupráci s oceňovaným spisovatelem, scenáristou, dramatikem, překladatelem a filmovým 
dokumentaristou Janem Novákem. V první verzi byla vydána v roce 1994, ve verzi rozšířené v roce 2007. Nové  vydání je realizováno v souvislosti s oslavami 80. narozenin M. 
Formana. Bude rozšířeno o nové fotografie, ale i o nové textové pasáže. Jedná se o vydání reprezentativní (kvalitní tisk a vazba, tvrdé desky, pečlivá redakce textu atd.). Kniha bude 
vydána ve dvou dílech.  Projekt vzniká ve spolupráci s nakladatelstvím Paseka. Žadatel obdržel v roce 2009 částku ve výši 150 tis. Kč (grant) na výstavu Jaroslava Krejčího.

Cílem projektu je prezentace osobnosti Miloše Formana, který dosud nemá žádné oficiální internetové stránky. Prezentace by měla obsahovat údaje o jeho životě, informace o 
filmech, fotografie, ukázky z filmů apod. Stránky budou v 7 jazykových mutacích., budou zaměřeny celosvětově a tak žadatel předpokládá významnou propagaci české kultury v 
zahraničí. Žadatel obdržel v roce 2009 částku ve výši 150 tis. Kč (grant) na výstavu Jaroslava Krejčího.

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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201 1054487/2011 "ART FOR PUBLIC, o. s.", Janovského 
439/23, 170 00 Praha 7 - Holešovice, 
IČO:22858491

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

3 627 480 2 400 000 limit 
nečerpán

X 500 000 500 000

205 1069458/2011 arteffect prague s. r. o., Vinohradská 
2516/28, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, 
IČO:27653587

ArtOpera on the Planet 14 500 000 7 000 000 limit 
nečerpán

XII 0 0

208 1110010/2011 "Nadace Muzeum Stanislava Suchardy", 
Suchardova 248/1, 160 00 Praha 6 - 
Bubeneč, IČO:29003881

Příběh Palackého pomníku 1 590 000 1 330 000 limit 
nečerpán

VI 0 0

Cílem 10. ročníku této přehlídky je zpopularizovat sport jako volnočasovou aktivitu, která přináší nejen nezapomenutelné zážitky, ale také vytváří základ zdravého životního stylu, 
přispívá k budování a osvojování pozitivního vztahu k přírodě a vychovává k uplatňování fair play. Dále se organizátoři snaží přiblížit divákům tvorbu v oblasti outdooru. Tento 
ročník proběhne v kinech Atlas a Lucerna v termínu 23.11. – 1.12. Kromě filmů budou návštěvníci moci zhlédnout videoprezentace, výstavu fotografií nebo se zúčastnit besed. 
Podpora dosud nebyla žadateli udělena.

CITY SCULPTURE PARK PRAGUE je dlouhodobý kontinuální projekt. Každý rok uspořádá organizace Art for public výstavu soch, která však není umístěna do uzavřené galerie. 
Umělecká díla jsou vystavena ve veřejném prostoru na různých místech přímo ve scenérii města. Výstava, která je tudíž přístupná všem, 24 hodin denně, nese specifickou atmosféru 
vybraných míst. V říjnu roku 2012 bude otevřena výstava soch na pražském Vyšehradě. Jedná se o koncepci projektu, který je s úspěchem organizován již na mnoha místech světa. 
Nejslavnější Sculpture park se přitom nachází v Itálii ve městě Catanzaro, z jehož myšlenek organizátoři projektu vychází a s kterým budou spolupracovat. Projekt City Sculpture 
Park by měl oživit a zkrášlit městský kolorit, přinést obyvatelům Prahy netradiční umělecký zážitek a vytvořit pro ně jakési oázy v městském shonu, vyzdvihnout renomé kulturní 
politiky Prahy v očích veřejnosti (např. i zahraničních médií), podpořit turismus hlavního města Prahy a celkově propagovat hlavní město Prahu a jeho kulturní vyspělost. Art for 
Public má vytipované lokace na území hl. města Prahy a jedná o možnosti realizace. Projekt byl podpořen v roce 2011 částkou 700 tis. Kč.

Cílem pořadatele je prezentovat světovou kvalitu a představit přední pěveckou hvězdu José Curu v netradičním multimediálním propojení v uvažovaném prostoru O2 Aréně. Projekt 
má být zacílen na dynamické a moderní publikum, které je schopno rozeznat kvalitu a má zviditelnit hl. m. Prahu ve spojení s umělcem světové kvality. José Cura má vystoupit spolu 
se sopranistkou Rossellou Ruini a dirigentem Marcello Rotem v prosinci 2012 v netradičním spojení s moderními technologiemi a ve spojení se scénickými performery. Má se jednat 
o světovou premiéru v Praze. Projekt podporuje mezinárodní organizace Unicef. Žadateli dosud nebyla udělena finanční podpora 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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209 1167699/2011 "c2c - kruh kurátorů a kritiků", Za 
Strahovem 431/19, 169 00 Praha 6 - 
Břevnov, IČO:27022544

ARTWALL 2012 784 500 382 500 limit 
nečerpán

I 150 000 150 000

211 1130413/2011 PIAF a. s., Karlovo náměstí 285/19, 120 
00  Praha 2 - Nové Město, IČO:29024978

Prague International Advertising 
Festival - PIAF

5 500 000 2 700 000 174 919 IV 0 0

214 1174437/2011 "Společnost tance při Taneční 
konzervatoři Praha", Křížovnická 7, 110 
00 Praha 1, IČO:66003164

"Večer současného tance s 
mezinárodní účastí"

230 000 160 000 limit 
nečerpán

V 80 000 80 000

V červnu 2012 uplyne 100 let od odhalení Palackého pomníku - monumentálního díla Stanislava Suchardy, objednaného a financovaného městem Prahou. Cílem výstavy je přiblížit 
současnému divákovi srozumitelnou, nepatetickou a neotřelou formou Palackého pomník, příčiny a okolnosti jeho zbudování městem Prahou a vyzdvihnout jeho originalitu. Žadatel 
neobdržel žádné finanční prostředky.

Projekt vzniká v přímé návaznosti na galerii Artwall, provozovanou Centrem pro současné umění Praha o.p.s. od roku 2005 do 2008, kdy byl její provoz přerušen. Jedná se o cyklus 
výstav ve veřejném prostoru, konkrétně v nikách na opěrné zdi na nábřeží Kpt. Jaroše a nábřeží E.Beneše. Během roku 2012 plánuje pořadatel uspořádat 4-5 výstav. Díla určená k 
realizaci budou vybrána kurátorským týmem z návrhů vzešlých z konkurzu. U projektů bude hodnocena jejich kvalita a vhodnost pro veřejný prostor. Provozovatelem projektu je 
občanské sdružení c2c kruh kurátorů a kritiků o.p.s., které má plnou podporu původního provozovatele galerie Artwall. Výstavní projekt pro rok 2012 má záštitu primátora hl. m. 
Prahy. Žadatel obdržel v roce 2009 částku 50 tis. Kč, v roce 2011 částku 50 tis. Kč.

3. ročník tohoto festivalu v oblasti marketingu a reklamy. Snahou organizátorů je podpořit image Prahy jako města plného inspirace a výhodných podmínek pro reklamní tvorbu. 
Projekt na sebe upozornil v mezinárodním měřítku revolučním pojetím soutěže i vyhlášením nejkomplexnějšího světového žebříčku kreativity. Konferenční část programu je 
rozdělena do dvou dnů – workshopy a konference. Ty doplňuje veřejná bezplatná projekce. Společenský program vrcholí slavnostním předáním cen a závěrečnou party v dubnovém 
termínu. Pro Prahu je PIAF příležitostí k posílení pozice města v oblasti filmové a obrazové produkce. Podpora HMP žadateli v roce 2010 byla 650 tis. Kč, v roce 2011 částkou 800 
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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219 1188091/2011 Milan Steigerwald 7 proti Thébám, rocková opera 3 095 000 1 400 000 179 317 I 500 000 500 000

220 1196356/2011 Triglaw Corp s. r. o., Na Neklance 
904/26, 150 00 Praha 5 - Smíchov, 
IČO:27455637

CARNEVALE PRAHA 2012 10 121 950 4 400 000 59 469 II 0 0

Snahou předkladatele žádosti je vytvoření nového kulturního centra v Praze v budově Metropolitního divadla, Komunardů 1, Praha 7 (dříve Milénium, majetek HMP) s hudebně 
dramatickou podobou rockového divadla jako stálé souborové hudebně-dramatické scény s galerijními a koncertními prostory. Vedle reprizování již uvedených rockových oper 
(Antigona, Oidipus Tyranus) obnovené premiéry hudebně dramatického díla BARDO THÖDOL, vánoční koncert, výstava, hudební workshopy Pavly Forest, dětská představení, 
malé koncerty. Obsahem projektu je pokračování v hudebně dramatické sérii rockových oper na antické téma premiérovým provedením celku hudebně-dramatického díla „7 proti 
Thébám“ na motivy Sofoklovy a Aischylovy tragédie Oidipus na Kolónu a 7 proti Thébám na této nové scéně. Jde opět o propojení hudebních protipólů klasické (operní) tvorby a 
rocku. Projekt si klade za cíl mimo jiné vytvořit kompaktní moderní hudebně-dramatický tvar, který je schopen oslovit publikum z obou stran hudebního spektra, polovina 
předpokládaných návštěvníků je z řad studentů. 
V projektu propojeny skladatelské invence autorů působících jak ve špičkové rockové scéně, tak v oblasti klasické hudby, i divadla. Přislíbena účast předních operních pěvců – Eva 
Urbanová, Roman Janál, L. Vénosová, Smyčcový kvartet SO FOK. V r. 2009 podpora premiérového provedení díla Oidipus Tyranus Rock Opera, v r.2010 částkou 500 tis. Kč 
premiérové hudebně dramatické dílo BARDO THÖDOL a v r.2011 částkou 500 tis. Kč projekt "ROCKOPERA" HUDEBNĚ-DIVADELNÍ, ROCKOVÁ A VÝTVARNÁ SCÉNA 
PRAHA 2011, vše formou partnerství HMP. 

Taneční konzervatoř hl. m. Praha již 10 let spolupracuje s  festivalem TanzArt Ost-West, který se koná v Německu a který konfrontuje současnou taneční a alternativní tvorbu ve 
státech západní i východní Evropy, zejména však v Německu. Cílem předloženého projektu je letos poprvé ve spolupráci s tímto festivalem představit pražskému publiku v květnu 
2012 současnou tvorbu předních německých souborů (z Giessenu, Nordhausenu a Ulmu) a nově založeného slovenského souboru Balet Bratislava. Poskytnutý grant bude použit na 
pronájem Nové scény ND, cestovní a pobytové výlohy. Soubory vystoupí bez nároku na honorář. Žadatel je pravidelným příjemcem grantů hl. m. Prahy:  2009 obdržel dva granty : 
400 tis. Kč + 380 tis. Kč, 2010 -  400 tis. Kč, 2011 dva granty: 376 tis. Kč + 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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224 1231990/2011 VERNON CONSULTING s. r. o., 
Janovského 439/23, 170 00 Praha 7 - 
Holešovice, IČO:27187942

TAUROMAQUIA - býčí zápasy 
v dílech mistrů - Pabla Picassa, 
Salvatora Dalího a Francesca 
Goyi

8 103 000 2 300 000 138 058 I 0 0

225 1231994/2011 ARCHITECTURA, Betlémské náměstí 
169/5A, 110 00 Praha 1 - Staré Město, 
IČO:27017923

Eduardo Souto Moura - 
Competitions (výstava a 
přednáška)

500 000 200 000 limit 
nečerpán

III 0 0

Carnevale Praha je kulturně-společenský projekt, který se již 7 let uskutečňuje v průběhu 12 dnů v zimním období mimosezóny v centru Prahy. Cílem je obnovení slavné pražské 
karnevalové tradice, podpora komerčních i nekomerčních aktivit účastníků i partnerů v období mimo hlavní obchodní a turistickou sezónu a její rozšíření i na období února. Program 
je rozdělen do čtyř tematických sekcí (Divertimento Furioso, Bohemia Divina, Cuisine D´Alchimiste, Praga Mysteriosa), které jsou zaměřené na specifické typy masopustních 
slavností, oslavují radost ze života, fantazii, talent, um a kreativitu. Finanční podpora žadatele HMP: v roce 2009 v oblasti kultury poskytnuta částka 1 400tis. Kč (z toho 400 tis. Kč 
na přípravu akce konané v r. 2010) a obdržel dále 1 500 tis. Kč v oblasti CR,  v roce 2010 podpořen částkou 1 500 tis. Kč v oblasti CR, v roce 2011 obdržel žadatel částku 2 mil. Kč 
rovněž v oblasti CR.

Vernon Consulting ve spolupráci s Obecním domem připravuje netradiční výstavu s názvem TAUROMAQUIA, TVÁŘÍ V TVÁŘ BÝKU. Výstava probíhá do 9. 4. 2012 v secesním 
klenotu Prahy: v Obecním domě. Na jednom jediném místě si návštěvníci mohou prohlédnout díla od největších světových mistrů (Pablo Picasso. Salvador Dali, Francisco Goya) až 
po české meziválečné umělce (Emil Filla, Karel Čapek). Téma všech těchto umělců je společné: býčí zápasy. Právě o tomto kontroverzním tématu přináší výstava živé a poutavé 
svědectví. Kromě mimořádného estetického zážitku tak Tauromaquia návštěvníkům zprostředkuje i atmosféru nedílné části španělské kultury. Žadatel obdržel na své projekty v roce 
2010 částky 520+1 450+100  tis. Kč, v roce 2011 částky 100+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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230 32988/2012 Hendaver, o.s., Svatoňovická 587, 190 12 
Praha 9 - Dolní Počernice, IČO:27048730

MENTAL POWER PRAGUE 
FILM FESTIVAL

1 300 000 350 000 195 904 V 100 000 100 000

232 47418/2012 Božena Wichterlová Rejchovy komorní slavnosti - 13. 
ročník

991 000 731 000 limit 
nečerpán

V 100 000 100 000

Galerie Jaroslava Fragnera v rámci představování významných zahraničních osobností na poli architektury představí tvorbu letošního držitele Pritzker Prize, jenž se udílí žijícím 
architektům , kteří svou prací prokazují kombinaci svého talentu, vizí a významně přispěli uměním architektury. Souto de Moura je autorem moderních kancelářských budov, 
honosných rodinných vil, stadionu i zajímavého červeného muzea. Vystudoval School of Architecture na Univerzitě Porto a od roku 1980 pracoval na zkušenou šest let v ateliéru 
světoznámého Alvaro Siza. Poté se stal samostatným architektem a zároveň asistujícím profesorem na škole, na níž sám studoval. Je i častým hostujícím profesorem na zahraničních 
školách jako Ženeva, Paříž, Dublin, Harvard a dalších. Na svém kontě má již řadu ocenění, především za jednotlivé realizace. 

Výstava a přednáška má za cíl představit pražskému publiku jednoho z nejvýznamnějších světových architektů současnosti, který by se rád setkal i s vrcholnými představiteli města 
Prahy a pohovořil o vývoji a začleňování současné architektury do historického organismu města. Žadatel obdržel na své projekty v roce 2009 částky 400+50+250 tis. Kč, v roce 
2010 částku 250+80 tis. Kč, v roce 2011 částky 400+100+ 400 tis. Kč.

Jedná se o mezinárodní filmový festival filmů, ve kterých hrají výhradně herci s mentálním nebo kombinovaným postižením. Hlavním cílem je vytvořit podmínky pro uměleckou 
seberealizaci lidí s postižením a podílet se na jejich duševním rozvoji. Tento projekt také otevírá zcela novou možnost společenské integrace postižených. Festival postiženým mj. 
umožňuje vybočit ze stereotypu a zažít chvíle slávy a umělecké kreativity. Snahou pořadatelů je také představit široké veřejnosti lidi s hendikepem jako tvůrčí umělce. Jedná se o 
ojedinělý projekt, který nemá v ČR, ani v zahraničí obdoby. Festival se bude konat v termínu 31.5. – 2.6.2012 v divadle Palace. Podpora HMP 2009 – 120 tis. Kč, 2010 – 100 tis. Kč, 
2011 – 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

235 66834/2012 Mimo domov, Gončarenkova 807/7, 147 
00 Praha 4 - Podolí, IČO:22724893

6. ročník OUT of HOME 2012 690 000 380 000 195 913 V 100 000 100 000

239 84697/2012 Občanské sdružení Bílá Hora 1620, 
Malická 461/22, 301 00 Plzeň 1 - Severní 
Předměstí, IČO:22720006

Rekonstrukce bitvy na Bílé Hoře 
1620

950 000 300 000 limit 
nečerpán

0 0

240 85744/2012 Český národní symfonický orchestr s. r. 
o., Weilova 1144/2, 102 00 Praha 10 - 
Hostivař, IČO:25063359

Mezinárodní hudební festival 
Prague Proms 2012

19 310 000 5 980 000 37 936 
(blíží se 

limit)

VI 930 000 930 000

Zážitkový festival zaměřený na podporu integrace dětí z dětských domovů do společnosti. Nabídne ve dnech 25.-27.5.2012 pro cca 250 dětí z dětských domovů z celé ČR netradiční 
volnočasový zážitek. Zážitková hra se skládá z několika stanovišť v Praze, kde děti plní úkoly zaměřené každý rok jiným směrem. Letošní téma je: Když se chce, (skoro) všechno jde! 
Dětem budou představeni v rámci několika workshopů lidé, kteří ve svém oboru něco dokázali, ale sami to v životě neměli lehké. Pro stanoviště budou využita zajímavá místa, např. 
výstavní prostory, divadlo, knihovna, aby děti poznaly pro ně spíše neznámá místa v Praze. Festival patří k ojedinělým projektům, je hodnocen samotnými dětmi i vychovateli jako 
jedna z nejlepších akcí. Děti poznají za víkend nejen své hlavní město, ale odvezou si také zážitky a užitečné informace, které se jim jednou mohou hodit při vstupu do reálného 
života. Žadatel získal finanční podporu hl. m. Prahy pro uvedený projekt, a to v roce 2009 částku 50 tis. Kč (SMT MHMP), v roce 2010 částku 500 tis. Kč (OZV MHMP-KUL, 
partnerství) a v roce 2011 částku 100 tis. Kč (OZV MHMP-CR, partnerství).

Projekt je rekonstrukcí bitvy na Bílé Hoře z roku 1620. Věrně přiblíží dramatickou epizodu českých dějin. Projekt je koncipován jako zábavně poučný historický víkend se 
zaměřením na celé rodiny. Samotné rekonstrukce bitvy se zúčastní stovky účinkujících z celé Evropy, desítky koní a děl. Nechybí ani odborně zpracovaný výklad profesionálního 
moderátora. Nový žadatel o partnerství.

Dlouhodobým cílem Rejchových komorních slavností je připomenutí děl z archivů v novodobých premiérách, zpopularizování hudby komorních dechových souborů. Spartace děl 
byla provedena z archivu Hudebního oddělení Národního muzea. V dílech tentokráte polozapomenutých skladatelů, jakými byli např. Antonín Buchtel, Jan Michalička, František 
Suchánek a Antonín Hladík, se odráží obraz doby a tehdejšího hudebního života. Uváděním jejich děl v novodobých premiérách je obohacován kulturní život Prahy na různých 
historických místech města, koncerty jsou určeny nejen dětem a mládeži, ale i rodinám s dětmi a seniorům. Od června do listopadu 2012 budou uvedeny dvě řady koncertů, koncerty 
komorních souborů a koncerty pro sóla a sbor s orchestrálním doprovodem, dvakrát deset koncertů na různých historických místech hl.m. Prahy, např. Jindřišská věž, Trojský zámek, 
Botanická zahrada, Muzeum dopravních podniků, kostel sv. Václava v Praze 9, kostel sv. Jana Nepomuckého na Praze 1, nově v Emauzském klášteře a Muzeu SNB. Podpora 
hlavního města tomuto projektu byla: v roce 2009, 2010 a 2011 ve výši 350 tis. Kč, 300 tis. Kč a 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
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"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
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Zahájení 
projektu 
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Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč

241 87020/2012 HISTORY o. s., Krymská 126/2, 101 00 
Praha 10 - Vršovice, IČO:67985777

GALERIE TALENTŮ a Dětská 
výtvarná výstava Lidice

3 900 000 2 900 000 limit 
nečerpán

VI 0 0

242 90787/2012 Aleš Hustoles RENCONTRENS V. ročník 265 000 205 000 199 455 V 100 000 100 000

243 92931/2012 Veleobec sdružených obcí Baráčníků, 
Tržiště 555/23, 118 01 Praha 1 - Malá 
Strana, IČO:00443654

Všebaráčnický krojový ples 317 000 50 000 limit 
nečerpán

IV 30 000 30 000

Již 5. ročník cyklu koncertů nejen pro dechové nástroje se uskuteční v termínu od května do listopadu 2012 v Kostele sv. Štěpána a Muzeu Policie ČR. Projekt vznikl na podporu 
propagace dechových nástrojů a zvýšení jejich popularity u veřejnosti se zaměřením na formování myšlení a výchovu pro hodnoty kulturního dědictví. Na koncertech vystoupí mladí 
umělci a soubory jako Trio Iuventa, L. Chaim s židovskou hudbou, či soubor Pražské dechové kvinteto, které patří k významným a dlouholetým souborům české kulturní scény. 
Žadatel doposud neobdržel finanční podporu MHMP.

Festival Prague Proms 2012 se bude konat v termínu od 16. června do 21. července ve Smetanově síni Obecního domu, ale také na Žofíně, v Anežském klášteře, Muzeu hudby, či 
Jazz Docku a představí řadu koncertů klasické hudby, které budou provedeny Českým národním symfonickým orchestrem za doprovodu tuzemských i zahraničních dirigentů a 
sólistů. Do programu jsou zařazeny také skladby pro netradiční hudební nástroje, jazzová a streamová hudba, představená především významnými zahraničními umělci a soubory. 
Dramaturgie koncertů je zaměřena na upoutání širšího spektra pražských milovníků hudby i hudebních příznivců z řad návštěvníků Prahy. Finanční podpora v roce 2011 byla 4 000 
tis. Kč, z toho 2 000 tis. Kč na Mezinárodní hudební festival Prague Proms 2011. Projekt byl již podpořen v režimu "de minimis", žadateli se blíží limit "de minimis".

Výstava reprodukcí dětských obrázků z depozitářů LIDICKÉ GALERIE, kde jsou uloženy desetitisíce dětských výtvarných prací z více než stovky zemí celého světa. History o.s. a 
Památník Lidice s projektem PRAHA, ČESKO A SVĚT OČIMA DĚTÍ připravuje světovou výstavu dětských obrázků na Václavském náměstí, Staroměstském náměstí, a na Náměstí 
republiky v Praze od 15. června - 15. října 2012. V žádosti uvádí záštity od Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České komise pro UNESCO dále 
od prof. Illnerové, Pražského arcibiskupství (kardinál Duka). Do projektu GALERIE TALENTŮ společnosti History přispěly už na tři tisícovky dětí z Čech, Moravy, Slezska, 
Slovenska, Bavorska a Egypta, a vyšly tři knížky, z nichž posledním počinem je „Praha očima dětí", na kterou byla poskytnuta při partnerství v roce 2010 částka 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 
náklady 
projektu

Požadovan
á částka

Do limitu 
"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
cca*

Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč

245 55060/2012 ASSOCIATION CLUB SPARTA 
PRAHA, Nad Královskou oborou 1080/ 
51, 170 00 Praha 7 - Bubeneč, 
IČO:43005802

Corpus Domini - po stopách 
kněze Petra z Prahy do Orvieta

930 250 500 000 189 626 V 200 000 200 000

246 109085/2012 Československé dokumentační středisko, 
o. p. s., Josefská 34/6, 118 00 Praha 1 - 
Malá Strana, IČO:25731289

Mezinárodní konference k 
nedožitým 100. narozeninám H. 
Gordona Skillinga, kanadského 
bohemisty

993 500 100 000 limit 
nečerpán

V 0 0

247 111449/2012 Antonín Čejka Wine Degustation Festival 3 500 000 1 000 000 167 833 VI 0 0

Veleobec sdružených obcí Baráčníků pořádá 14. 4. 1212 v prostorách paláce Žofín Všebaráčnický krojový ples, kde se sejdou zástupci 22 žup a 7 obcí bez žup, zastupujících 10 000 
členů, v národních českých krojích. Požádala o finanční prostředky na úhradu části režijních nákladů, které jsou v celkové výši cca 120 000 Kč. Dosavadní podpora hl. m. Prahy: na 
uvedený ples konaný v roce 2009 bylo poskytnuto 25 tis. Kč, na ples konaný v roce 2010 bylo poskytnuto 30 tis. Kč.

Akce se koná ve dnech 31.5. až 11.6.2012 a jejím cílem je, prostřednictvím běžecké štafety mladých Čechů a Italů, připomenutí cesty českého kněze Petra v roce 1263 z Prahy do 
Říma. V letošním roce se koná již šestý ročník, který vyvrcholí sportovním večerem a nedělní mší na náměstí v Orvietu v Itálii. Akci pořádá Association Club Sparta Praha ve 
spolupráci s Arcidiecézní katolickou charitou Praha. Projekt propaguje amatérské běhání mládeže i hlavní město Prahu, účastníci štafety mají oblečena trika s nápisem: štafeta Praha, 
Orvieto. Očekává se velký zájem nejen v České republice, ale i v Itálii. Případné finanční prostředky mohou být poskytnuty při partnerství pouze na pražskou část projektu. Na 
uvedený projekt byla při partnerství v oblasti kultury a volného času poskytnuta v roce 2011 částka 250 tis. Kč.

Jedná se o vzpomínkovou akci s konferencí. H. Gordon Skilling, nositel českého Řádu bílého lva, byl bohemistou a obdivovatelem Prahy. Československo poznal již ve 30. letech 
jako žák R.W.Setona-Watsona, přítele T.G.Masaryka. Jeho dílo činilo československé události součástí současných dějin Evropy a světa. Od roku 1968 byl v kontaktu s osobnostmi 
hnutí za lidská práva a demokracii v Československu. Pečoval o uchování výsledků zdejšího nezávislého myšlení a nezávislé tvorby, přispěl ke vzniku dokumentačních středisek v 
torontské univerzitní knihovně a v Německu, jeho zásluhou bylo mj. prezentováno české disidentské hnutí v západních médiích, což mu osobně přineslo sledování a dokonce 
zadržení při cestách do Prahy. Prahu velmi miloval, oženil se na Staroměstské radnici a pak zde oslavil i zlatou svatbu. Projekt zahrnuje dvoudenní mezinárodní konferenci s 
předchozím slavnostním večerem (27.5.2012) a otevřením dokumentární výstavy o jeho životě a díle. Nad konferencí převzal záštitu ministr zahraničních věcí K. Schwarzenberg a je 
připravována ve spolupráci s MZV ČR (bude se konat v konferenčním centru Černínského paláce). O místu konání slavnostního večera se jedná. Hl. m. Praha poskytlo při partnerství 
na projekty žadatele podporu v roce 2009 a v roce 2011, vždy ve výši částky 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 
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

248 111493/2012 Antonín Čejka Cyklus vánočních charitativních 
setkání pro mentálně a tělesně 
postiženou mládež

500 000 450 000 167 833 XII 0 0

250 123237/2012 Martin Souček František Skála: Hlavy a 
Headlands

1 283 000 500 000 limit 
nečerpán

IV 0 0

251 123239/2012 Martin Souček Jan Švankmajer a film 1 518 700 600 000 limit 
nečerpán

XI 0 0

Dvoudenní festival v termínu 9.-10.6.2012 na Žofíně nabídne degustaci vín předních domácích vinařství i zástupců zahraničních sklepů, a to s cílem podpory vinařských oblastí z 
Čech a Moravy. Akce bude zaměřena na širokou i odbornou veřejnost. Bude doplněna odbornými přednáškami, prezentacemi, workshopy a doprovodným kulturním programem. O 
děti se postará profesionální služba v dětském koutku. Předpokládané příjmy ze vstupného jsou ve výši 995 tis. Kč, průměrná cena vstupenky je uvedena ve výši 190,- Kč. Je 
požadována částka odpovídající bilanci rozpočtu tohoto projektu, na jehož nákladech se podílí také soukromá sféra (partner) částkou 1 500 tis. Kč. Bude požádáno o záštitu primátora 
hl. m. Prahy. Žadatel není evidován mezi příjemci finanční podpory hl. m. Prahy.

Cyklus vánočních charitativních setkání pro mentálně a tělesně postiženou mládež za účasti známých osobností z TV obrazovky (zpěváci, herci, modelky, moderátoři). Z dotace 
budou též zakoupeny kompenzační pomůcky pro dotčené ústavy. O finanční prostředky žádá hl. m. Prahu poprvé.

Výstava a jí doprovázející kniha je vyprávěním o místě Headlands na západním pobřeží Spojených států amerických, jeho působení na autora a hluboké citové vazbě k tomuto místu. 
Formou deníkových záznamů je popisováno předivo pavučiny genia loci této zvláštní krajiny, které pozvolna obaluje autora a nutí ho spolupracovat se silami, které mu pod rouškou 
činnosti diktují svoje záměry. Žadatel v roce 2011 obdržel dva granty na výstavní projekty v celkové částce 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

2/31



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

252 125033/2012 SYMPOSION - sdružení pro kulturu, 
Slavíkova 1488/29, 120 00 Praha 2 - 
Vinohrady, IČO:68380623

EVAKUACE 1 773 000 1 372 000 180 160 III 0 0

253 125179/2012 Církev československá husitská, 
Wuchterlova 523/5, 160 00 Praha 6 - 
Dejvice, IČO:00445185

Vydání publikace "Sbory církve 
československé husitské"

306 430 75 000 198 823 VI 0 0

K výstavě vyjde vedle monografie i speciální příloha časopisu Analogon. Žadatel v roce 2011 obdržel dva granty na výstavní projekty v celkové částce 250 tis. Kč.

Akce obsahuje Výstavu - kresby, fotografie, texty, bronzové plastiky J.Sozanského, Publikaci Zóna - výňatky z dopisů E.Juliše, jeho básně a reflexe kunsthistoriků a pamětníků, 
fotografie, kresby, skicy, plány, Přednáška + filmový dokument rež. Michala Baumbrucka EVAKUACE 1982 a scénické představení v Národním divadle KOLOWRAT. Tématem 
projektu je 30. výročí akce, kterou realizovali pražští umělci v mizejícím městě Most, ustupujícím povrchové těžbě uhlí, jehož likvidace byla největší kulturní a ekologickou 
katastrofou té doby. V roce 2007 obdržel žadatel 200 tis. Kč, v roce 2008 částku 700 tis. Kč, v roce 2009 částku 900 tis. Kč, pro rok 2010 částku 1 500 tis. Kč a v roce 2011 částky 
700 tis. Kč a 500 tis. Kč.

Jan Švankmajer (nar. 1934) patří k předním představitelům české filmové a výtvarné scény posledních čtyřiceti let. Jeho dílo je v dominantní míře určováno filosofií a tvůrčími 
postupy surrealismu. Výstava představí Švankmajerovu tvorbu v celé její šíři a poukáže na to, kterak je jeho filmová tvorba nedělitelně spjata s jeho ostatními výtvarnými projevy, ať 
již jde o kresby, koláže, frotáže, objekty či autorovu unikátní experimentaci s vnímáním uměleckých děl prostřednictvím hmatu (taktilní umění). Švankmajerovo dílo je v tomto 
smyslu ztělesněním synergického efektu či - řečeno surrealistickou terminologií - univerzálnosti uměleckého výrazu. Tuto synergii autor naplňoval také v tvůrčím dialogu se svou 
ženou Evou Švankmajerovou, který bude výstava též nezbytně tematizovat.  Výstavu bude doprovázet celá řada doprovodných programů počínaje komentovanými prohlídkami a 
Janem Švankmajerem, kurátory výstavy Ivo Puršem, Martinem Součkem a Bertrandem Schmidtem (francouzsky a anglicky), retrospektivou všech filmů Jana Švankmajera, malým 
festivalem filmů od režisérů, které Jan Švankmajer ovlivnil (David Lynch, ....), sympoziem k jeho filmové tvorbě za účasti předních teoretiků, znalců jeho díla, návštěvou 
kunstkamery Jana Švankmajera prezentující jeho sbírku jako důmyslnou kompozici. 

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

Do limitu 
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Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč

262 163882/2012 Jiří Fuchs "DRILL FEST ARMY CZ" 442 000 150 000 199 949 VI 0 0

263 164748/2012 Institut umění - Divadelní ústav, Celetná 
595/17, 110 00 Praha 1 - Staré Město, 
IČO:00023205

Mezinárodní symposium 
Dramaturgie autorského divadla: 
Sdílený prostor a doprovodný 
umělecký program

287 100 86 000 limit 
nečerpán

IV 0 0

264 163881/2012 Jiří Fuchs "PROTEKTOR SMRTI" 517 000 200 000 199 949 V 0 0

Další pokračování symposií a debat, které od roku 2009 pořádá Institut umění – Divadelní ústav společně s českými i zahraničními partnery. V návaznosti na úspěch a kontakty 
Pražského Quadriennale 2011 hodlá ústav pořádat nejrůznější akce věnující se světovým trendům současného divadla, v mezidobí výstavy představit zahraniční tvůrce a trendy 
českému  publiku  Pro rok 2012 volí kombinaci mezinárodního symposia a atraktivního uměleckého programu z oblasti autorského divadla. Úspěšné představení Etiketa britského 
souboru Rotozaza se v dubnu 2012 má uskutečnit ve veřejném prostoru (kavárna Nové scény ND, kavárna DNZ, kavárna Divadla Komedie), inscenaci Přímo před očima slavného 
německo-britského uskupení Gob Squad uvede Divadlo Archa. Zatímco symposium je určeno pro teoretiky a aktivní tvůrce z oblasti autorského divadla a tance, představení jsou 
vhodná i pro širší veřejnost. Přehled finančních příspěvků: 2009 – 400 tis. Kč poskytnut dar, 2011 – 1 500 tis. Kč při partnerství.

Tato publikace se věnuje sakramentální architektuře a její roli v kultuře naší i evropské společnosti. Přesáhne církevní horizont, její vydání směřuje k široké ekumenické i profánní 
veřejnosti. Představí 100 kostelů a dalších sakrálních staveb, to nejlepší z pokladů architektury mnoha staletí, které má žadatel v majetku či ve své správě. V žádosti jsou uvedeny 
stavby, které budou v "pražské" části knihy, na níž je žádána finanční podpora. Obrazová část této reprezentativní publikace zahrne studie, návrhy, současné i historické fotografie. 
Autory textů jsou odborníci příslušných oborů. Práce na přípravě knihy pokračuje pod patronací patriarchy Církve československé husitské ThDr. Tomáše Butty, Th.D. Žádost o 
grant na rok 2012 byla pro formální nedostatky vyřazena. Žadatel není v posledních třech letech evidován jako příjemce finanční podpory hl. m. Prahy.

Jedná se o festival exhibičních vystoupení čestných stráží spojeneckých armád u příležitosti Dne ozbrojených sil pod osobní záštitou 1. místopředsedy Senátu Přemysla Sobotky a 
primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody. Příslušníci čestných stráží procházejí náročným výběrovým řízením, podřizují se tvrdému a náročnému výcviku. Veřejnost však má 
možnost vidět pouze střídání stráží, což je jen nepatrná ukázka umění této čestné jednotky. Záměrem projektu je občanům i turistům nabídnou exhibiční vystoupení na Staroměstském 
náměstí a položit tak základ pro tradiční konání festivalu čestných stráží v Praze. 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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266 166790/2012 Studentská organizace StudentZone, 
Viniční 4346/203b, 615 00 Brno - 
Židenice, IČO:26640686

Pražský Majáles 2012 3 678 000 815 000 198 362 IV 500 000 500 000

267 173374/2012 Christophe Delattre Koncert Praha Run-Up 2012 180 000 60 000 195 538 VIII 0 0

268 173928/2012 Publicum commodum o. s., Týn 640/2, 
110 00 Praha 1 - Staré Město, 
IČO:27039463

Historicko-kulturní program k 70. 
výročí atentátu na Reinharda 
Heydricha "Smrt "boha" smrti"

1 950 000 1 350 000 170 954 V 800 000 800 000

Produkčním obsahem akce k veřejnému připomenutí jedné z nejvýznačnějších událostí našich novodobých dějin – atentátu na zastupujícího protektora Reinharda Hendricha jsou dvě 
interaktivní expozice, jednak ve spodní části Václavského náměstí a v prostorách Valdštejnské zahrady. Cílem expozice na Můstku je emotivně vyvolat v návštěvníkovi povědomí 
velmi chmurné atmosféry 1.a 2. stanného práva v tehdejším protektorátu a připomenout starším a umožnit mladým uvědomění daru vlastní fyzické existence a jejímu tvrdému 
vykoupení. Expozice v prostorách Valdštejnské zahrady bude exponáty chronologicky mapovat sled událostí spojených s aktem atentátu a následných represí. Celá akce proběhne 
pod kurátorským dohledem Vojenského historického ústavu v Praze. Žadatel žádá o podporu poprvé.

Pražský Majáles již osm let cíleně podporuje a prezentuje zdarma nekomerční tvůrčí činnosti mladých aktivních lidí /širší program oslav/ a důstojně slaví tradiční studentský svátek 
společně s širokou veřejností /průvod, volba krále, známé hudební kapely/. Formou vhodných akcí podporuje a propaguje studentský stav, mladou inteligenci, jednotlivé pražské 
školy a neziskové studentské organizace. Akce Pražský Majáles patří mezi mladými lidmi mezi nejvýznamnější kulturní akce města a závěrečný hudební a kulturní festival patří mezi 
největší v hl. m. Praze. Pražský Majáles udržuje majálesové tradice v hl. m. Praze, skládá se z 28 dílčích akcí, přičemž 27 z nich je v rámci širšího programu zdarma pro širokou 
veřejnost. Dosavadní podpora: rok  2009 - 500 tis. Kč, rok 2010 - 400 tis. Kč, rok 2011 - 700 tis. Kč

Tato kulturní a sportovní společenská akce se bude konat dne 31.08.2012 v budově City Empiria v Nuslích. V Praze se pořádá již od roku 2008 a to, že se rozšířila do více než šesti 
měst v České republice, svědčí o její oblíbenosti. Závod je provázen bohatým kulturním programem, jehož součástí je vystoupení tanečních škol, mažoretek, žonglérů, aj. a je 
ukončen koncertem populární hudební skupiny. Vstup na koncert je zdarma, cílem organizátorů je dosáhnout 3000 návštěvníků. Pořadatel doposud o partnerství v oblasti kultury a 
volného času 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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269 175365/2012 Progres Partners Advertising, s. r. o., 
Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1 - 
Nové Město, IČO:45798621

Veletrh SBĚRATEL 4 347 984 400 000 191 701 IX 50 000 50 000

270 177002/2012 Art Movement, o. s., Osadní 1466/5, 170 
00 Praha 7 - Holešovice, IČO:22833315

Civic Minds - workshopy, 
animace, výstava fotografií, 
projekce animovaných a doku 
filmů

1 554 800 484 300 185 741 IV 200 000 200 000

Akce, která je věnována 70. výročí atentátu na Reinharda Heydricha, se bude konat v termínu od května do října 2012. Projekt má zdůraznit nebezpečnost diktatur a 
nedemokratického smýšlení, zvýšit historické povědomí o významu událostí II. odboje, s cílem připomenout genocidu pražského a židovského obyvatelstva a poučit široké generační 
spektrum z historie. Program bude sestávat z cyklu hudebně dramatických koláží v klubu Ungelt, panelové výstavy v jazykových mutacích v Městské knihovně a z hudebně 
historického programu na Staroměstském náměstí. Součástí projektu bude doprovodná publikace a cyklus přednášek pro školní mládež. Finanční podpora v roce 2009: 150 tis. Kč, 
2010: 850 tis. Kč, 2011: 1 000 tis. Kč .

Největší setkání sběratelů poštovních známek, mincí, minerálů, pohlednic a ostatního sběratelství jako volnočasové aktivity. Koná se 6.-8.9.2012 na Výstavišti PVA Letňany, Praha 9. 
Této akce se pravidelně účastní přes 12 tis. návštěvníků včetně zahraničních, vystavuje zde na 250 vystavovatelů ze 40 zemí.  Návštěvníci i vystavovatelé ze zahraničí patří většinou k 
dobře situovaným lidem, doplňují zde své sbírky, investují do komodit (mince, známky), které neztrácejí na hodnotě. Dle žadatele o partnerství se tito lidé vracejí do Prahy i mimo 
veletrh, každý ročník tohoto veletrhu přivede do Prahy odhadem 40 tis. turistů. Pořadatel veletrhu intenzivně propaguje Prahu v zahraničí. V průběhu roku navštíví cca 20 podobně 
zaměřených veletrhů v Evropě a udržuje pravidelný kontakt  (e-mail, bulletin) s více než 8 tis. respondenty ve světě. V roce 2011 převzal nad veletrhem záštitu primátor hl. m. Prahy. 
Žádost se týká příspěvku na pokrytí části nákladů na pronájem výstavní plochy, která je pronajímána za stejných podmínek jako komerčním veletrhům, dále pak nákladů na propagaci 
projektu.  V roce 2011 byl veletrh podpořen při partnerství v oblasti kultury a volného času částkou 200 tis. Kč v režimu "de minimis".

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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271 178753/2012 Bohemia JazzFest, o. p. s. , Okružní 2615, 
370 01 České Budějovice, IČO:27382354

Mezinárodní hudební festival 
Bohemia Jazz Fest 2012

4 000 000 1 500 000 190 281 VII 500 000 500 000

274 190121/2012 "Sklep sobě", Jasná I. 1181/6, Kulturní 
dům Dobeška, 147 00 Praha 4 - Braník, 
IČO:68379161

Hosté divadla Sklep na Dobešce - 
podzimní přehlídka

718 000 180 000 191 847 IX 50 000 50 000

276 206677/2012 HAF, Ostrovní 146/16, 110 00 Praha 1 - 
Nové Město, IČO:26628295

Václav Havel - cyklus výstav 
fotografií

130 000 45 000 limit 
nečerpán

III 0 0

Projekt chce navázat na úspěšnou přehlídku, která se v Divadle Dobeška uskutečnila 10 let od znovuotevření budovy po rozsáhlé rekonstrukci. Z Dobešky se podařilo vytvořit 
stabilní scénu, jejíž dramaturgický plán se zaměřuje na pestrost nabízených žánrů. V období 22.9. – 21.12.2012. se zde uskuteční přehlídka, na níž vystoupí umělci či soubory, které 
spojuje spolupráce s domovským Divadlem Sklep. Projekt předpokládá např. účast Jaroslava Duška, Evy Holubové či brněnského Komediografu, divadelní produkce doplní 
koncertní pořady napříč hudebními žánry. Vystoupí např. Malý Taneční Orchestr, Vltava, Monika Načeva s |Michalem Pavlíčkem, Lemura, Ti3, či v rámci večerů s vážnou hudbou 
Škampovo kvarteto. Každý měsíc by se měla uskutečnit 2-3 divadelní představení a 1-2 koncerty Přehled finančních příspěvků: 2009 – 600 tis. Kč grant, 2010- 150 tis. Kč grant, 50 
tis. Kč partnerství, 2011- 150 tis. Kč grant.

Projekt Civic Minds je mezinárodní putovní projekt, který se skládá z workshopů animace, výstavy fotografií a projekce animovaných a dokumentárních filmů. Ve čtyřech zemích 
jsou vystavovány a ztvárňovány základní lidské emoce. Projekt tedy poukazuje na to nejzákladnější – na lidi a jejich emoce. Zároveň má ambice emoce vyvolávat, probouzet v lidech 
otázky, dát šanci uvědomit si alespoň na okamžik sebe sama i své okolí a konfrontovat se s ním. Projekt představuje zahraniční reprezentaci hl. m. Prahy a mezinárodní projekt 
konaný na území hlavního města. Má záštitu ministra zahraničních věcí ČR. Žadatel obdržel podporu jiných projektů: v roce 2011 – 350 tis. Kč (výstavy), v roce 2012 - grant 50 tis. 
Kč na vydání katalogu k výstavě Jiný vzduch.

V roce 2012 proběhne 7. ročník mezinárodního hudebního festivalu Bohemia Jazz Fest, který se koná tradičně v červenci na historických náměstích českých a moravských metropolí. 
Cílem festivalu je prezentace a propagace toho nejlepšího z jazzové tvorby z Evropy a USA na Staroměstském náměstí v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Plzni, Táboře, 
Olomouci a Hradci Králové. Festival se těší velké návštěvnosti, která v předchozím ročníku dosáhla více jak 75 tisíc posluchačů. Světový průvodce Michellin guide zařadil festival do 
své brožury – Must See v České republice. Finanční podpora festivalu byla v roce 2009: 500 tis. Kč, 2010: 500 tis. Kč, 2011: 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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277 210644/2012 BVA International s. r. o., Xaveriova 
1935/33, 150 00 Praha 5 - Smíchov, 
IČO:63994216

ROSSINI GALA 2 394 000 2 144 000 150 866 XII 600 000 600 000

278 234807/2012 Království železnic a. s., Vinohradská 
2029/124, 130 00 Praha 3 - Vinohrady, 
IČO:27880117

Království železnic dětem a 
mládeži (aneb modely kolejišť a 
města Prahy trochu jinak)

4 779 888 2 000 000 197 984 I 0 0

281 329392/2012 piXie production, s. r. o., Jindřišská 
901/5/ 110 00 Praha 1 - Nové Město, 
IČO:24223913

ProMěNa 1 156 360 1 156 360 limit 
nečerpán

V 0 0

Cílem projektu uspořádání cyklu výstav fotografií Václava Havla je připomenutí základních oblastí, ve kterých se Václav Havel významně zasadil o posunutí hodnot kupředu, kde 
všude se stal naprosto nepostradatelnou osobností světového významu. Těmito výstavami chce žadatel složit hold V.Havlovi, hlásí se k jeho obdivovatelům a příznivcům. Chce 
prostřednictvím dosud nezveřejněných fotografií přiblížit všem návštěvníkům jeho osobnost a inspirovat je ke vzpomínce na něj. Chce také připomenout, kde V. Havel působil 
nezastupitelně a významně a to prostřednictvím fotodokumentace V.Havla v situacích, ve kterých ho nemohli shlédnout. To vše z dílny významného fotografa Alana Pajera, který 
tuto příležitost mohl využít. Žadatel obdržel v roce 2009 částku 65 tis. Kč.

Již šestý vánoční gala koncert v Kongresovém centru Praha . Naváže na sérii koncertů, které proběhly v předechozích letech a byly věnovány vždy jednomu z významných skladatelů. 
Nabídne v interpretaci sólistů Národního divadla v Praze a Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Vladimíra Válka výběr nejznámějších árií a předeher CG. A. 
Rossiniho, největšího italského mistra opery v první třetině 19. století (během 19 let napsal celkem 39 oper. Projekt dne 13.12.2012 obohatí předvánoční kulturní nabídku v Praze. Hl. 
m. Praha dosud podpořilo při partnerství VERDI GALA (rok 2009 - 900 tis. Kč), SMETANA GALA rok 2010 - 500 tis. Kč), GERSHEIN GALA (2011 - 700 tis. Kč).

Žádost o finanční podporu stálé celoroční expozice největšího modelového kolejiště (na pražském Andělu). Při kontrolních návštěvách byl ověřen zájem lidí, včetně rodin s dětmi, o 
tuto volnočasovou aktivitu. Projekt nabízí zábavu, podporuje kreativitu, má přínos edukativní (expozice je zařazena do vzdělávacího programu MŠMT) apod.  Jako všechna větší 
modelová kolejiště je i turistickou atrakcí. Od dubna 2011 je v samostatné expozici prezentován Velký interaktivní Model Prahy. Hl. m. Praha podpořilo toto modelové kolejiště od 
zahájení jeho provozu, tj. od roku 2009 (částkou 500 tis. Kč), v roce 2010 částkou 700 tis. Kč a v roce 2011 částkou 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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285 294085/2012 Tomorrow will be better film s. r. o., 
Branická 213/53, 147 00 Praha 4 - 
Braník, IČO:24134511

Tomorrow Will Be Better 2 746 701 800 000 limit 
nečerpán

V 0 0

288 297060/2012 prague culture s. r. o., Korunní 957/35, 
120 00 Praha 2 - Vinohrady, 
IČO:24708941

pragueculture.com 4 889 000 2 000 000 limit 
nečerpán

IV 0 0

289 300833/2012 Matěj Hard ARE WE BASTARDS?! 
VIRTUÁLNÍ MAGAZÍN PRO 
MLADÉ PRAŽANY

350 000 120 000 limit 
nečerpán

IV 0 0

Tématem projektu ProMěNa, který uvede mimořádné provedení Mozartova Requiem v průběhu tří večerů 18.,19. a 20.5.2012 v Pražské křižovatce, je transformace. Hudební část 
orchestru Ensemble 18+, sboru Pražských pěvců pod vedením Stanislava Mistra s dirigentem Lukášem Vytlačilem, bude doprovázena vizuální částí s videozáznamem přírodní 
transformace. Cílem projektu je vysvětlení podstaty a významu transformace cestou srovnání dvou předložených verzí (hudební a vizuální), které se svým sloučením mění v 
neuchopitelný, informačně bohatý dojem. Projekt vzniká ve spolupráci s Creative Gate, autorem výtvarné části představení je Jiří Němec. Žadatel se doposud neucházel o finanční 
podporu MHMP.

Jedná se o celovečerní dokumentární film, který zachycuje jednu sezónu jezdce freestyle motokrosu Libora. Tento závodník přijíždí do USA, kde poznává místní závodníky i 
americkou kulturu. Hlavní hrdina je zraněn, přesto se ve finálovém závodě stane mistrem světa. Na pozadí tohoto příběhu se prolínají osudy dalších jezdců. Cílem tvůrců je dokázat 
hlavně mladé generaci, že pokud má člověk vůli a jde si za svým snem, může se dostat až na vrchol. Žadatel žádá poprvé.

Informační portál pragueculture.com poskytuje turistům přijíždějícím do Prahy, kromě článků o pražských kulturních institucích a kulturních akcích v Praze, služby jako 
přednastavené vyhledávání kulturních akcí, watchdog, my schedule, newsletter, doporučené akce (Prague best, Critics choice, User rating), informace jak se na místo dostat (plánovač 
tras, mapa), doporučení jak si naplánovat den, či týden, co v Praze vidět a zažít v oblasti klasické hudby, jazzu, divadla, architektury, apod. Cílem projektu je, s využitím existujících 
databází a navázání s ostatními systémy, vytvořit kulturní portál podporující návštěvnost Prahy a rozšířit povědomost o pražské kultuře v České republice i zahraničí. Žadatel se 
doposud o finanční podporu MHMP neucházel.

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

290 328043/2012 Pražský seniorát Českobratrské církve 
evangelické, U pošty 1098/6, 180 00 
Praha 8 - Libeň, IČO:48548472

Mezinárodní ekumenická 
konference

286 000 65 000 limit 
nečerpán

IX 0 0

292 337153/2012 Zdenek Hůla CESTA - vydání monografie 
zahrnující obsáhlý rozhovor 
umělce s přítelem  A. Petrželkou 
z let 2007 až 2009

446 000 200 000 limit 
nečerpán

IV 0 0

296 349758/2012 Jarmila VAŠÁKOVÁ STOMPMOTION 111 000 37 000 limit 
nečerpán

XI 0 0

IEC - čtyřdenní již tradiční celoevropská akce, která se koná jednou za dva roky (naposledy v roce 2010 ve Štrasburgu). Tohoto pracovního setkání ve dnech 20.-23.9.2012 se účastní 
60-70 zástupců různých křesťanských církví z evropských zemí a budou probírat témata -  Společné zvládnutí bolestí minulosti : místo křesťanů v tomto vypořádání, Kulturní, 
národní a křesťanská identita: problém imigrace, multikulturalismus. Účastníci nové poznatky následně předají v mateřských zemích a církvích. Současně se zde seznámí s reáliemi 
jak současnými, tak historickými. Část programu je otevřena veřejnosti, zvláště závěrečná Ekumenická bohoslužba (23.9. od 9,30 hod.) v kostele ČCE v Salvátorské ulici. Součástí 
programu je mj. varhanní koncert v kostele u Salvátora v sobotu 22.9. ve 20 hod. Celkový počet dílčích akcí je 8 (3 série přednášek, varhanní koncert, ekumenická bohoslužba, 
prohlídka centra Prahy, společenský večer, pořadatel přivítá možnost osobního setkání účastníků konference se zástupci hl. m. Prahy za účelem osobního vzájemného představení 
města Prahy a IEC). Nový žadatel o partnerství.

Malíř a sochař Zdenek Hůla patří ke generaci nastupující na výtvarnou scénu v 70. letech. Žije a pracuje v Praze a v Kostelci nad Černými Lesy. Na území Prahy realizoval několik 
děl ve veřejném prostoru a své nejvýznamnější výstavy, učí na PF UK. Požádal o partnerství k vydání výše uvedené reprezentativní monografie zahrnující rozhovor na téma života a 
umělecké tvorby. Rozhovor je doplněn eseji historiků a kritiků výtvarného umění hodnotících dosavadní tvorbu a dílo umělce. V závěru jsou zařazena biografická a bibliografická 
data. Textová část spolu s asi 60 dokumentárními archivními fotografiemi bude mít cca 260 stran, formát je předpokládán velikosti B4 (35x25 cm). Vydání je uvažováno v prestižním 
nakladatelství Gallery či Kant a náklad bude 500 - 700 ks. Žadatel není evidován mezi příjemci finanční podpory hl. m. Prahy v minulých letech.

Český virtuální audiovizuální a interaktivní magazín Are We BASTARDS? vychází každé dva měsíce a představuje mladé talenty z Prahy, informuje o pražských akcích, recenzích 
na hudbu, knihy, filmy, zabývá se i oblastmi jako design, fashion, či art. Magazín přináší komplexní pohled do urban tematik – umění (hudba, film, design, výtvarné umění), fashion 
(stylecheck, ikonick, bastards supermarket), street sport (parkour, skate, BMX, aj.), s autorskými fotografiemi a rubrikami. Zabývá se také protidrogovými reportážemi, se snahou o 
poukázání na alternativní volnočasové sportovní, kulturní a umělecké aktivity. Žadatel se uchází o finanční podporu na úhradu části produkčních výdajů, doposud MHMP o finanční 
prostředky 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
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výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč

297 364423/2012 Miloslav Navrátil ROK Berana 278 000 138 000 limit 
nečerpán

I 0 0

299 364035/2012 Nadace DrAK Dr. Altenburg Kohl, 
Nerudova 250/13, 118 00 Praha 1 - Malá 
Strana, IČO:27633934

Art Brut II 368 000 145 000 197 955 VIII 0 0

300 364036/2012 Nadace DrAK Dr. Altenburg Kohl, 
Nerudova 250/13, 118 00 Praha 1 - Malá 
Strana, IČO:27633934

Výběr z díla umělce Xu Zhena - 
Zapovězený hrad

379 000 150 000 197 955 V 0 0

Po úspěšné výstavě Anatomia Metamorphosis připravuje Muzeum Montanelli ve spolupráci s občanským sdružením ABCD další projekt zaměřený na prezentaci originální spontánní 
výtvarné tvorby – art brut. Cílem projektu je představit výběr z významné sbírky českého, moravského a slovenského naivního a lidového umění a art brut sběratele Pavla Konečného 
v konfrontaci s tvorbou Karla Havlíčka. Výstava si klade za cíl představit obyvatelům Prahy a jejím návštěvníkům tvorbu autorů, kteří tvořili bez nároku na uznání a na konečný 
úspěch, umělců „čistého srdce“, kteří nebyli ovlivněni dobovou módou a jejími styly. Umění těchto tvůrců je autentické, spontánní a inspirativní. Součástí projektu bude bohatý 
doprovodný program. Žadatel obdržel v roce 2009 částku 120 tis. Kč na činnost Galerie Montanelli a 100 tis. Kč v na projekt Praha jiná, Praha jinak. V roce 2010 obdržel žadatel 50 
tis. Kč na výstavní program, pro rok 2011 částku 100 tis. Kč na výstavní program a 50 tis. Kč na projekt Levitation.

Nový tanečně-hudební projekt „STOMPOTION“, který volně navazuje na projekty LET´S COUNTRY a STEPMOTION, přiblíží současné trendy v tanečním stepařském umění 
prostřednictvím tanečníků ve věku od 7 do 19 let ze souboru Caramelka, o jehož kvalitě svědčí o řada pozvání na festivaly do Francie, Německa a Švýcarska. Představení 
STOMPOTION, vytvořené prolnutím různých stepařských stylů tanečníků ve spojení s živě prováděnou hudbou, bude premiérově uvedeno 10. listopadu v pražském hotelu 
Pyramida. Cílem projektu je obohatit kulturní program Prahy, podpořit zájem diváků i médií o netradiční taneční styly a prezentovat mimořádně nadané pražské děti i hlavní město 
Praha. Žadatelka obdržela v roce 2009 částku 20 tis. Kč na projekt Přes oceán do Prahy.

V roce 2012 se dožívá 75 let jeden z nejvýznamnějších českých malířů, dlouholetý pedagog Akademie výtvarných umění Prof. Zdeněk Beran. Rok Berana je projektem, kterým chce 
Galerie Navrátil společně s jeho studenty i absolventy jednak vyslovit hold tomuto umělci, jednak představit tvorbu jeho následovníků a studentů. Žadatel obdržel v roce 2009 částku 
180 tis. Kč na Autorské výstavy v Galerii Navrátil, v roce 2010 částku 40 tis. Kč na Autorské výstavy v témže roce, pro rok získal žadatel částku 80 tis. Kč na projekt Galerie Litera 
rok dvacátý.

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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Kč Kč v € Kč Kč

302 364049/2012 NONSTOPCITY - kultura v ulicích, o.s., 
Dlouhá 729/37, 110 00 Praha 1 - Staré 
Město, IČO:22871136

POCTA SWINGU v srdci Evropy 
2012, československý 
galakoncert

1 361 800 1 200 000 limit 
nečerpán

VII 0 0

303 364052/2012 Nadace Brücke/Most - Stiftung, 
organizační složka zahraniční nadace, Na 
Poříčí 1041/12, 110 00 Praha l - Nové 
Město, IČO:27655679

 Slavnostní koncert ku příležitosti 
15. výročí založení Nadace 
Brücke/Most a 5. výročí jejího 
projektu Pragkontakt v Obecním 
domě v Praze

250 545 69 105 limit 
nečerpán

X 50 000 50 000

304 365331/2012 Miloslav Navrátil Komorní koncert Mezinárodního 
komorního sboru a orchestru 
Frankfurt-Praha

95 000 42 000 limit 
nečerpán

VIII 0 0

Výstava představuje výběr z díla Xu Zhena, jednoho z nejradikálnějších a nejhumorističtějších umělců dnešní Číny. Tato výstava bude zahrnovat instalace, sochy, videofilmy a 
fotografie. Díla pocházejí ještě z období předtím, než Xu Zhen v roce 2009 přestal tvořit pod svým vlastním jménem. „Zapovězený hrad“ je první výstavou Xu Zhena ve střední 
Evropě. Žadatel obdržel v roce 2009 částku 120 tis. Kč na činnost Galerie Montanelli a 100 tis. Kč v na projekt Praha jiná, Praha jinak. V roce 2010 obdržel žadatel 50 tis. Kč na 
výstavní program, pro rok 2011 částku 100 tis. Kč na výstavní program a 50 tis. Kč na projekt Levitation.

Galakoncert s názvem POCTA SWINGU v srdci Evropy 2012 se bude konat 21.7.2012 na Staroměstském náměstí a bude nepřímo navazovat na loňský ročník, kterým Praha jako 
jediná evropská metropole oslavila 85. narozeniny americké swingové legendy Tony Benneta za přítomnosti Karla Gotta, Big Bandu Gustava Broma, Jitky Zelenkové, aj. V letošním 
roce bude galakoncert doprovázen Big Bandem Felixe Slováčka a mezi řadou hostů koncertu budou patron galakoncertu Karel Gott, holandská zpěvačka Ilse Huizinga, Dasha 4TET, 
Jiří Korn, Wings, Leona Machálková, Martina Bártová a další. Celý koncert má záštitu Americké ambasády. Žadatel o partnerství není evidován mezi příjemci finanční podpory hl. 
m.Prahy. 

Nadace Brücke/Most byla založena v roce 1997 v Drážďanech pro podporu česko-německého porozumění a spolupráce a od svého vzniku přispívá aktivitami v oblasti kultury, 
vzdělávání a setkávání k vývoji mezinárodních vztahů. Při příležitosti 15. výročí založení nadace a 5. výročí jejího projektu Pragkontakt se bude, ve spolupráci s agenturou Artistic 
International, konat 1. října ve Smetanově síni Obecního domu v Praze slavnostní koncert, na kterém Mládežnický symfonický orchestr Felixe Mendelsona z Hamburku pod vedením 
profesora Clemense Malicha, provede díla Antonína Dvořáka, Symfonii č. 8 G-dur a Dmitrije Šostakoviče, Koncert pro violoncello a orchestr. Mezi partnery akce patří 
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Český konzulát v Drážďanech, Goethe-Institut Praha, Česko-německý fond budoucnosti, aj. Žadatel obdržel v roce 2009 částku 80 tis. 
Kč v oblasti CR.

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

305 365354/2012 VERNON CONSULTING s. r. o., 
Janovského 439/23, 170 00 Praha 7 - 
Holešovice, IČO:27187942

Francis Bacon a Bohumil Hrabal 2 304 000 800 000 138 058 V 0 0

306 364821/2012 Občanské sdružení Acentos de Praga, Na 
Petynce 150/92, 169 00 Praha 6 - 
Střešovice, IČO:22879994

Festival Gastronomico 2012 314 500 30 000 limit 
nečerpán

IX 0 0

308 365364/2012 Divadlo Na Jezerce s. r. o., Pod Vilami 
772/26, 140 00 Praha 4 - Nusle, 
IČO:27112110

Já, Francois Villon 3 180 000 1 950 000 138 650 I 500 000 500 000

Mezinárodní komorní sbor Frankfurt-Praha, který vznikl v roce 1999, spojuje sboristy amatéry a profesionály z České republiky a Německa. V roce 2012 plánuje sbor nazkoušení a 
koncertní provedení mistrovských vokálních děl Leoše Janáčka, a to Zápisník zmizelého, Čtvero Mužských sborů moravských a Hradčanské písničky. Pražský koncert se uskuteční, 
po čtyřech měsících zkoušení, v koncertní síni Atrium na Žižkově. Cílem projektu je vytvořit kvalitní hudební partnerství mezi Prahou a Frankfurtem, iniciovat vzájemně inspirující 
setkávání českých a německých hudebníků a představovat jeho výsledky publiku. Členové souboru se přípravě věnují s velkým nasazením, obvykle bez nároku na honorář, který 
pobírají pouze profesionální sólisté. Žadatel o partnerství není evidován mezi příjemci finanční podpory HMP.

Organizátor této výstavy by rádi přiblížili dosud nezpracované téma velkoformátových kreseb F. Bacona v jeho celistvosti, a to společně s texty českého spisovatele B. Hrabala. 
Výstava tedy propojí českou a zahraniční uměleckou scénu. Projekt je určen širokému spektru návštěvníků, je termínován obdobím 18.5.-22.7.2012 a situován do výstavních sálů 
galerie Husova. Výstava bude mít i doprovodný program. 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.).

Ve dnech 15.-16.9.2012 se pod širým nebem v centru Prahy uskuteční tento festival, kde si hosté užijí ochutnávky vín, destilátů a autentických pokrmů ze Španělska a Latinské 
Ameriky. Doprovodný program festivalu bude kulturní - kuchařské show, vystoupení hudebních a tanečních skupin z uvedených částí světa, atrakce pro děti atd. Cílem festivalu je 
seznámení veřejnosti s kulturní a společenskou aktivitou španělsky mluvících národů, motivovat španělsky mluvící spoluobčany ke vzájemnému setkání, pomáhat integraci těchto 
osob a šířit tím toleranci mezi národy. Žadatel dosud nebyl 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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Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovan
á částka
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"de 
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výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč

310 366904/2012 Václav Bernard Bernard´s Summer School 2012 450 000 50 000 limit 
nečerpán

VIII 0 0

313 376433/2012 ART, o. s., Jugoslávských partyzánů 
678/14, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, 
IČO:22761489

Koncert k 5. výročí úmrtí Petra 
Ebena u uvedení české premiéry 
díla Petra Ebena "Es werde Licht"

220 000 80 000 limit 
nečerpán

X 0 0

314 376435/2012 ART, o. s., Jugoslávských partyzánů 
678/14, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, 
IČO:22761489

Pražský festival mladých 
solových umělců

400 000 170 000 limit 
nečerpán

IX 0 0

Kulturně vzdělávací akce zaměřená na irskou kulturu, zejména tanec, hudbu, zpěv a výuku jazyka. Jde o akci mezinárodní, zúčastňuje se jí okolo 150 zájemců, kteří se v průběhu 6 
dnů  vzdělávají ve vybraných aktivitách. Závěrečný večer je obvykle v divadle Ponec (akce se koná na teritoriu Prahy již po jedenácté). Místem konání této akce je ZŠ Zárubova a ZŠ 
Písnická na Praze 4. Cílem akce, která se koná 18.-24.8.2012,  je umožnit zájemcům o irskou kulturu v různých formách co nejautentičtější kontakt s ní. Žadatel není evidován mezi 
příjemci finanční podpory hl. m. Prahy v oblasti kultury a volného času.

Cílem projektu je uspořádáním koncertu z díla Petra Ebena připomenout 5. výročí úmrtí tohoto významného soudobého českého skladatele. V provedení Komorního sboru Českého 
rozhlasu se sbormistrem Štefanem Britvíkem budou s varhanním doprovodem v sále Martinů AMU uvedeny tyto skladby: výběr z Řeckého slovníku, Cantico delle creature a Es 
werde Licht z roku 2001, jejíž světovou premiéru Komorní sbor Českého rozhlasu pod vedením Štefana Britvíka realizoval za osobní přítomnosti skladatele na německém festivalu v 
Gmündu. Je požadováno 36 % celkových nákladů. Registrace občanského sdružení ART, o.s. byla provedena v prosinci 2011, podpora hlavního města Prahy nebyla doposud 
udělena.

U příležitosti 10. výročí  působení Divadelní společnosti Jana Hrušínského v Divadle Na Jezerce, připravilo divadlo jako svou 25. premiéru velký projekt – původní českou novinku  
Já, Francois Villon. Náročný muzikálový titul s velkým obsazením zařadila tato činoherní scéna repertoárového typu do dramaturgického plánu poprvé a výjimečně - tvůrčí tým se 
projektu věnoval více než dva roky. Poslední společné dílo Jiřího Hubače a Pavla Vrby (představení je věnováno jejich památce), se šansonově laděnou hudbou Ondřeje 
Brzobohatého, v choreografii a režii Radka Balaše uvedlo divadlo ve světové premiéře v březnu 2012. Realizace takto náročného představení na skutečně profesionální úrovni, se 
špičkovými umělci ve všech složkách a snaha držet krok s dotovanými scénami podobného typu (HDK, DnV, Divadlo na Fidlovačce) je také důvodem předložení této žádosti. K 
provozování takto náročného titulu je i při více než devadesáti procentní návštěvnosti třeba získat další podporu. Divadlo Na Jezerce v posledních letech o podporu nežádalo.

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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výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč

316 376885/2012 Daria SLÁDEČKOVÁ Vydání knihy Pražské hřbitovy, 
pohřebiště a sepulkrální památky

616 600 200 000 limit 
nečerpán

I 0 0

317 378731/2012 Pražská galerie českého skla, o. p. s., 
Bartoškova 1448/26, 140 00 Praha 4 - 
Nusle, IČO:27907660

Sympozium "Budoucnost 
uměleckého skla očima studentů 
sklářských škol"

485 000 250 000 183 688 VIII 100 000 100 000

318 378733/2012 Pražská galerie českého skla, o. p. s., 
Bartoškova 1448/26, 140 00 Praha 4 - 
Nusle, IČO:27907660

"Cherchez la femme", Společná 
cesta Brychtová-Libenský

1 595 500 600 000 183 688 VI 200 000 200 000

Sympozium „Budoucnost uměleckého skla očima studentů sklářských škol" proběhne 21. září 2012, v rámci mezinárodní soutěžní výstavy studentů sklářských škol Stanislav 
Libeňský Award 2012 v Jiřském klášteře na Pražském hradě. Sympozium bude jedinečnou příležitostí pro studenty aktivně představit svůj přístup k tvorbě v širším kontextu oboru 
uměleckého skla na mezinárodní úrovni a předložit témata, která jsou aktuální pro diskusi o směřování tohoto odvětví kreativního průmyslu. Mladí umělci mohou konstruktivně 
zhodnotit svoji práci před odbornou i laickou veřejností. Sympozium poskytne studentům prostor k překlenutí rozdílů mezi vzděláním, odbornou přípravou, výzkumem a praxí. 
Vytvoří místo pro výměnu zkušeností a budování nadnárodních partnerství. Posiluje kreativitu a umění jako základní potenciál živého města na základě podpory nastupující generace 
odborníků, kteří svou prací mohou přispět k formování a udržování image města Prahy ve středoevropském kontextu. Zároveň podporuje dlouhodobou vizi Pražské galerie českého 
skla získat pro Prahu status hlavního města sklářské umělecké činnosti. Částka přidělená na projekty žadatele v roce 2011 - 600 tis. Kč, částka přidělená v roce 2012 - 350 tis. Kč. 

Jedná se o 1. ročník cyklu 4 koncertů od září do prosince 2012 v podání 4 mladých sólistů v doprovodu profesionálního orchestru Symphony Prague s dirigentem Štefanem 
Britvíkem v sále Martinů AMU Lichtenštejnského paláce pod názvem most Praha – Vídeň. Cílem pořadatelů je ukázat provázanost a vzájemný přínos obou měst, vytvářet příležitost i 
pro začínající muzikanty a zpřístupnit kulturní dědictví i nižším příjmovým skupinám. Je požadováno 42,5% celkových nákladů. Registrace občanského sdružení ART, o.s. byla 
provedena v prosinci 2011, podpora hlavního města Prahy nebyla doposud udělena.

Kniha o pražských hřbitovech nebyla dosud v takové celistvosti a rozsahu zpracována. Texty publikace obsahují cca 80 % dosud nepublikovaných informací. Katalog popisuje 
existující hřbitovy celé Velké Prahy a značné množství zaniklých hřbitovů, jenž byly kolem všech pražských kostelů. Podrobně je zpracováno 204 hřbitovů (farních, obecních 
evangelických, vojenských a židovských). Každé heslo se zabývá zevrubným popisem a historií daného místa. Za heslem následuje soupis pohřbených osobností. Kniha bude mít 
formát A4, cca 700 tiskových stran, knižní vazbu. Badatelská činnost a příprava knihy trvá od roku 2005. Žadatelka dosud neobdržela finanční příspěvek 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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Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu
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319 377697/2012 Obec architektů, Revoluční 1044/23, 110 
00 Praha 1 - Staré Město, IČO:00469513

GRAND PRIX ARCHITEKTŮ - 
NÁRODNÍ CENA ZA 
ARCHITEKTURU 2012

1 050 000 185 000 197 641 V 100 000 100 000

320 377694/2012 FOIBOS BOOKS s. r. o., Bartoškova 
1448/26, 140 00 Praha 4 - Nusle, 
IČO:25053728

Rok Josipa Plečnika a Pavla 
Janáka

1 218 000 600 000 167 276 III 250 000 250 000

322 377689/2012 Petra Ratner 48 HOUR FILM PROJECT 445 000 400 000 199 918 VIII 0 0

Výstava v Jiřském klášteře na Pražském hradě (20.9.- 30.11.2012) se zaměří na uměleckou spolupráci legendárního uměleckého páru Libenský-Brychtová, která podstatným 
způsobem změnila vývoj světového uměleckého skla. Veřejnosti se představí dílo, které po více než padesát let tvořila tato nerozlučná tvůrčí dvojice a poukáže ono „vnitřní světlo", 
které tito dva umělci nacházeli ve společné práci. Nahlédne jednak na jejich tvorbu z perspektivy ženského elementu, ale zároveň bude poctou splynutí talentů a duší, symbióze 
malířského přístupu Stanislava Libeňského a sochařského postupu Jaroslavy Brychtové. Výstava bude pořádána ve spojení s mezinárodní přehlídkou toho nejaktuálnějšího, co lze v 
oboru spatřit, s výstavou závěrečných prací studentů ateliérů skla z celého světa, s Cenou Stanislava Libeňského. Výstava  by mohla být šancí, jak nejen ukázat tradici, současnost a 
naznačit budoucnost oboru s důrazem na tvůrčí spolupráci, ale zároveň Praze a Pražskému hradu přidat jedno velké atraktivní téma. Výstava se koná ve spolupráci se Správou 
Pražského hradu a Uměleckoprůmyslovým museem v Praze, pod záštitou paní Livie Klausové, akademické sochařky Jaroslavy Brychtové a primátora hlavního města Prahy. Částka 
přidělená na projekty žadatele v roce 2011 - 600 tis. Kč, částka přidělená v roce 2012 - 350 tis. Kč. 

GRAND PRIX ARCHITEKTŮ-NÁRODNÍ CENA ZA ARCHITEKTURU 2012 je soutěžní přehlídka realizovaných architektonických prací dokončených v uplynulém roce na 
území ČR, pořádaná OBCÍ ARCHITEKTŮ, o.s. Vypisuje se každoročně ke dni architektury UIA. Soutěžní přehlídka je otevřená pro všechny autory i zahraniční. Všechny práce jsou 
představeny veřejně v Praze, poté výstava jako putovní navštíví ostatní města ČR a bývá prezentována v hlavních městech Visegrádské čtyřky. Posláním přehlídky s výstavou je 
prezentace současné kvalitní architektury vznikající v Praze a v ostatních částech ČR široké veřejnosti. Žadatel zatím neobdržel žádné finanční prostředky.

Žádost o podporu projektu, který připomíná jubilea Josipa Plečnika a Pavla Janáka. K aktivitám projektu patří Architoulky po dílech obou architektů v Praze, besedy, přednášky, 
výstavy a komentované prohlídky. Bude vydán Průvodce po dílech  Plečnika a Janáka Pražským hradem a Prahou. Projektem budou upozorněni občané Prahy, domácí i zahraniční 
návštěvníci Prahy na další architektonické skvosty, vzniklé díky tvorbě obou uvedených osobností české architektonické scény. Žadatel obdržel na své projekty v roce 2010 částku 
500 tis. Kč, v roce 2011 částky 300+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 
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Kč Kč v € Kč Kč

324 378464/2012 Malostranská beseda, a.s., Malostranské 
náměstí 35/21, 110 00 Praha 1 - Malá 
Strana, IČO:27953921

Mladostranská beseda II. Ročník 869 350 769 350 175 297 VII 350 000 350 000

325 378467/2012 Michal Hrubý METROpolitní léto hereckých 
osobností 2012 - uvedení dvou 
českých premiér

3 760 848 388 458 limit 
nečerpán

VI 0 0

327 378550/2012 MOVE Association s. r. o., Jeseniova 
2851/34, 130 00 Praha 3 - Žižkov, 
IČO:28480309

Čtvrtý ročník hudebního cyklu 
On Air

610 000 420 000 limit 
nečerpán

VI 250 000 250 000

Jedná se o největší světovou filmovou soutěž svého druhu, kde filmaři dostanou přesně 48 hodin na natočení krátkého filmu podle zadání. Vloni se tato akce konala v ČR poprvé, 
zúčastnili se jí filmaři i ze Slovenska, Ruska, USA…Festival byl velmi úspěšný, závěrečná projekce v Lucerně byla vyprodaná. Výherce letošního českého finále se zúčastní 
mezinárodního finále v Los Angeles. Žadatel žádá poprvé.

Hudební a divadelní klub Malostranská beseda představuje druhý ročník projektu Mladostranská beseda, věnovanému výhradně mladým, českým kapelám. V rámci projektu vystoupí 
v létě, na pódiu Malostranské besedy, na třicet interpretů, kteří jsou vybíraní produkčním a dramaturgickým týmem klubu, nebo kteří již v besedě vystoupili v rámci I. ročníku 
Mladostranské besedy. Projekt si klade za cíl představit veřejnosti mladé talenty a dát jim možnost prezentovat se v zaběhnutém klubu, který má na pražské klubové scéně významnou 
pozici s mnohaletou tradicí. Cílovou skupinou, jsou tedy obyvatelé Prahy a její návštěvníci, kteří budou trávit léto v metropoli. Přínos akce spatřujeme zejména v tom, že přestože 
nabídka koncertů v hlavním městě bude, zvláště díky letním festivalům, značně omezená, Malostranská beseda nabídne vystoupení kvalitních mladých interpretů. V rámci koncern 
proběhnou opět vernisáže fotografií Aji Dvořáčkové z I. ročníku Mladostranské besedy. Podpora v oblasti kultury a volného času: částka přidělená žadateli v roce 2010 - 450 tis. Kč, 
v roce 2011 - 820 tis. Kč, v roce 2012 - 130 tis. Kč 

Studio DVA producenta Michala Hrubého již devátým rokem v letním období úspěšně uvádí vlastní divadelní projekty, ve kterých vystupují výjimečné umělecké osobnosti.V 
průběhu roku pak pravidelně hostuje v Divadle Palace (činohra) a Divadle Hybernia (muzikál Hello, Dolly). Koncem června 2012 Studio otevře Letní scénu v krásném historickém 
prostředí staroslavného Vyšehradu. Diváci zde budou mít možnost navštívit divadelní představení i koncerty. Hlavním pilířem programu budou dvě české premiéry – Ženy vždy 
přežijí!  a Kutloch aneb I muži mají své dny.  V rámci 9. ročníku Metropolitního léta má být na Vyšehradě uvedeno 51 divadelních představení a 7 koncertů. V posledních letech pan 
Hrubý o podporu město 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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náklady 
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Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč

328 378554/2012 Collegium Marianum - Týnská vyšší 
odborná škola, s. r. o., Melantrichova 
971/19, 110 00 Praha 1 - Staré Město, 
IČO:25700359

Souboj barokních titánů, 
Postludium Letních slavností 
staré hudby

1 035 000 600 000 limit 
nečerpán

X 200 000 200 000

329 378560/2012 LEICA GALLERY PRAGUE o. p. s., 
Školská 693/28, 110 00 Praha 1 - Nové 
Město, IČO:24668460

Století české dokumentární 
fotografie v Leica Gallery Prague

1 896 000 1 400 000 158 996 V 800 000 800 000

Projekt představuje slavnostní koncert, který se uskuteční 17. října 2012 v Rudolfově galerii Pražského hradu. Na programu jsou virtuózní koncerty G. F. Händela, A. Vivaldiho, G. 
Ph. Telemanna, J. S. Bacha a C. H. Grauna. Exkluzivním hostem této sváteční společenské události bude francouzský houslista François Fernandez, charismatický virtuos, který bude 
hrát na neznámý sólový nástroj violoncello da spalla (náramenní violoncello), jehož podobu jsme dosud znali jen z řady výtvarných děl a partitur z 18. století. Pro jeho nosný, 
lahodný zvuk jej s oblibou využívali J. S. Bach, G. Ph. Telemann a řada dalších barokních autorů. V Praze tento znovuobjevený hudební nástroj zazní poprvé. Fernandeze doprovodí 
pražský soubor Collegium Marianum. Tento výjimečný koncert je realizován nad rámec Mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby a je chápán jako podpora pro 
jeho rozvoj a k naplňování jeho cílů. Letní slavnosti staré hudby jsou ojedinělou přehlídkou hudby historických stylových období a jediným festivalem svého druhu v Praze a ve 
středních Čechách a jsou podporovány 4letým grantem HMP.

Jedná se o 4. ročník premiérového multižánrového cyklu, který představuje mladé generaci hudbu kterou nelze slyšet v českých mediích, ale která stojí za objevení. Projekt se 
zaměřuje pouze na aktuální, přínosné a v zahraničí oceňované novinky. On Air propojuje multidisciplinární tvorbu, audiovizi a multimédia. Používá vlastní, distributorskými 
poplatky nezatížený portál a nabízí zájemcům bezkonkurenčně nejnižší vstupné spojené s bezplatným autorizovaným stahováním hudby účinkujících. Projekt je cílen na pražskou 
mládež, studenty středních a vysokých škol. Dosavadní podpora HMP: 2009 – 410 tis. Kč (z toho 50 tis. Kč na ON AIR), 2010 – 910 tis. Kč (z toho 550 tis. Kč na ON AIR), 2011 – 
380 tis. Kč (z toho 120 tis. Kč na ON AIR).

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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á částka
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"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
cca*

Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč

331 377714/2012 ArtCity o. p. s., Na Poříčí 1067/25, 110 
00 Praha 1 - Nové Město, IČO:25717294

ČeskoSlovenský kulturní 
podzim*2012 / společné komorní 
umělecké opusy mladých umělců 
v měsíci ČeskoSlovenské 
vzájemnosti. - ročník II

757 000 407 000 limit 
nečerpán

X 200 000 200 000

333 458250/2012 BALET PRAHA, o. p. s., Wolkerova 
24/3, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, 
IČO:28723724

Dokumentární film "Fenomén 
Šmok"

585 000 350 000 limit 
nečerpán

IV 0 0

Žadatel v rámci projektu Století české dokumentární fotografie představí tři výstavy českých fotografů, jejichž tvorba časově pokrývá většinu dvacátého století. Od 4. 5. do 17. 6. 
2012 se uskuteční výstava Jana Lukase „Newyorský deník 1966-1990" - umožní nahlédnout do života komunity českých exulantů v Americe, kam byl Jan Lukas nucen uprchnout, a 
dokumentuje proměňující se tvář americké metropole. V druhé výstavě od 22. 6. do 9. 9. 2012 bude prezentován průřez dílem Antonína Kratochvíla, dokumentaristy, který za své 
dílo získal již několikrát ocenění World Press Photo. Výstava, sestavená americkým kurátorem Scottem Thodem, zahrnuje snímky z celé jeho fotografické kariéry i audiovizuální 
tematické prezentace, které umocňují vnímání atmosféry jeho snímků, popisující osudy lidí, jimž domovinu sebrala válka, náboženství, znečištění nebo politický teror. Třetí výstavou 
od 14. 9. do 28. 10. 2012 bude výstava s názvem Neúprosné světlo. Kurátorsky ji zpracoval Pavel Vančát z děl prvních československých fotožurnalistů - jedenácti českých a 
slovenských fotografů, kteří tvořili v meziválečném a poválečném Československu. Jednotlivá díla byla již součástí tematických výstav v San Diegu nebo ve  Madridu. Dosavadní 
podpora HMP žadateli: v roce 2010 - 100 tis. Kč (grant), v roce 2011 - 1 000 tis. Kč (partnerství).

2. ročník prezentace mladé české a slovenské  současné alternativní divadelní, hudební a výtvarné tvorby se uskuteční ve dnech 1. – 31.10.2012 v exkluzivních alternativních 
prostorech Černé labutě Na Poříčí. Bohatý dramaturgický plán zahrnuje například hostování bratislavských divadel Umelecká loď – Divadlo v podpalubí a Túlavého divadla, 
koncerty a recitály (např. sdružení Sanyland, Zdenka Trvalková, Lucia Šoralová), literární pořady, prezentaci ukázek současné kinematografické tvorby (např. dokumentaristky 
Kamily Vondrové o slavných slovenských umělcích), dvě výtvarné výstavy, dětský den s Albatrosem. Akce je naplánována na říjen vzhledem k tomu, že právě tento měsíc vyhlásili 
ministři kultury obou republik jako měsíc ČeskoSlovenské vzájemnosti. Loňský první ročník se konal pod záštitou ministra kultury ČR a slovenského velvyslance v Praze. Byl 
podpořen formou partnerství hl. m. Prahy  částkou 250 000 Kč, kterou získalo sdruženi Černá Labuť, o.s. Žadatel ArtCity o.p.s. byl doposud pravidelným příjemcem grantů hl. m. 
Prahy: 2009 – 180 tis. Kč, 2010 - 300 tis. Kč, 2011 – 100 tis. Kč, 2011 – grant nebyl poskytnut.

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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Kč Kč v € Kč Kč

334 457202/2012 ArtCorp s. r. o., Ve Struhách 1031/20, 
160 00 Praha 6 - Bubeneč, 
IČO:27186881

ROK BEZ MAGORA - 
dokument o životě významné 
kulturní osobnosti spjaté s hl. 
městem Prahou

2 700 000 1 800 000 limit 
nečerpán

II 0 0

335 458388/2012 BALET PRAHA, o. p. s., Wolkerova 
24/3, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, 
IČO:28723724

"Studio PKB" ve Veletržním 
paláci (prostor pro moderní 
scénické umění)

725 528 460 000 limit 
nečerpán

IV 0 0

336 377677/2012 Francouzský institut v Praze, Štěpánská 
35, 110 00 Praha 1, DIČ:CZ600121342

15. Festival francouzského filmu 1 977 150 150 000 195 899 XI. 100 000 100 000

Jedná se o dokument, který mapuje životní příběh Ivana Martina Jirouse, básníka, publicisty, výtvarného kritika a významné osobnosti pražské kultury. Spolupracoval se skupinou 
Plastic People of the Universe, v době normalizace byl za své názory opakovaně vězněn. Dílo se zabývá jeho životem, popularizuje jeho dílo i jeho názory. Autoři si kladou za cíl 
seznámit veřejnost s kvalitním básnickým dílem, přiblížit mladým období komunismu a prezentovat osobnost, která si přes veškerý nátlak a perzekuci zachovala osobní integritu. 
Projekt podporuje Karel Schwarzenberg, Jiřina Šiklová a Petruška Šustrová. Žadatel žádá poprvé. 

Projekt představuje realizaci Studia PKB (Pražského komorního baletu) v prostorách Veletržního paláce (budovy NG), kde je umístěna expozice  umění 20. a 21. stol. Projekt nabízí 
využití prostoru  - „Haly A“ o celkové ploše 296 m2,  ve které je v současné době  umístěna Slovanská epopej před finální instalací ve Velké dvoraně Veletržního paláce. Projekt si 
klade za cíl  celoroční provoz  a využití  Studia PKB - pořádání otevřených tréninků neoklasického baletu i moderního tance, odborných workshopů s předními českými a 
zahraničními choreografy, tanečníky a performery. Dalším z cílů je propojení  výtvarného a tanečního umění a zpřístupnění návštěvníkům dosud neveřejných prostor „Haly A“, která 
je spojena prosklenou  stěnou s Velkou dvoranou. Každoročně zde bude realizován nový projekt – v r. 2012 to bude multižánrový projekt na  téma „Tanec a prostor“. NG projekt 
podporuje, neboť si slibuje oživení galerijních prostor a zvýšení návštěvnosti. Otevření studia je plánováno na 30.6.2012. Předkladatel projektu je příjemcem finanční podpory hl. m. 
Prahy:  a 2009 - 700 tis. Kč  a 2010 – 450 tis. Kč (žádal ještě pod názvem OPERA – BALET.cz, s.r.o.), 2011 – 400 tis. Kč, 2012 – 660 tis. Kč. 

Projekt představuje realizaci dokumentárního filmu, který zachytí život a dílo našeho významného choreografa Pavla Šmoka při příležitosti jeho 85. narozenin. Film chce zachytit 
jednak ukázky ze Šmokova každodenního života a jeho názory na balet , jednak také balet jako specifickou kulturní disciplinu a podívat se do  zákulisí baletního světa. Součástí filmu 
bude rozhovor s P.Šmokem, výpovědi jeho přátel a kolegů a ukázky z archivů ČT, NFA a Krátkého filmu. Předpokládaná stopáž filmu bude 55 minut, odborným poradcem bude 
prof. Pavel Šmok, scénář a režii vytvoří Ondřej Kepka. Premiéra filmu se uskuteční 19.10.2012 na Nové scéně ND, v předvečer slavnostního představení k jeho 85. narozeninám. 
Reprízy filmu budou probíhat v Divadle Ponec. Předkladatel projektu je příjemcem finanční podpory hl. m. Prahy:  2012 – 660 tis. Kč, 2011 – 400 tis. Kč, 2010 – 450 tis. Kč a 2009 - 
700 tis. Kč (žádal ještě pod názvem OPERA – BALET.cz, s.r.o.).

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

337 456441/2012 SPAFI, Olympijská 1912/2, 169 00 Praha 
6 - Břevnov, IČO:27035069

Pražské Filmové Prázdniny 2012 3 031 900 2 231 900 189 815 VII 200 000 200 000

341 456273/2012 SANANIM, Ovčí hájek 2549/64a, 158 00 
Praha 13 - Stodůlky, IČO:00496090

Tradiční hrnčířské trhy na Kampě 183 700 100 000 limit 
nečerpán

IX 0 0

Tradiční hrnčířské trhy na Kampě navazují na tradici, která sahá až do roku 1599. Občanské sdružení SANAN1M je poprvé uspořádalo v roce 2006, v r. 2012 jde tedy v novodobé 
historii o sedmý ročník.  Jde o dvoudenní akci propojující prodej tradiční české keramiky renomovaných řemeslníků s kulturním programem pro celou rodinu - divadelní představení 
pro děti, hudební produkce (koncert skupin, kramářské písně, společné zpívání se zpěvníčky), staročeské atrakce a oblíbená výtvarná dílna pro děti. Kulturní nabídku chce pořadatel 
letos rozšířit o vystoupení souboru Dětské opery Národního divadla. Dále chce oslovit a navázat spolupráci se Základními uměleckými školami a poskytnout prostor k vystoupení 
jejich hudebním a výtvarným souborům. Další změnou pro letošní rok je - rozšířit prostor k prezentaci neziskových organizacím a to: občanskému sdružení Artists4Children a obecně 
prospěšné společnosti Dialog Jessenius. Akce přispívá k vytváření kvalitního veřejného prostoru pro Pražany i návštěvníky hlavního města, je plně v souladu s Koncepcí kulturní 
politiky HMP jako významný městotvorný prvek přispívající k identitě města. Částka přidělená na tento projekt v roce  2009 - 15 tis. Kč, částka přidělená v roce 2010 - 50 tis. Kč, 
částka přidělená v roce 2011 - 50 tis. Kč.

Festival francouzského filmu představuje kvalitní současnou filmovou tvorbu Francie, do níž jsou zahrnuty i filmy koprodukční a filmy natočené v jiných jazycích. Festival se obrací 
k širokému publiku napříč generacemi, oslovuje filmové odborníky a na koncepci programu úzce spolupracuje s českými filmovými kritiky a distributory. Záměrem pořadatele je 
poukázat na rozmanitost soudobé tvorby, lákat k zájmu o francouzský film mladou generaci a zejména dlouhodobě podporovat a podněcovat uvádění francouzských filmů do běžné 
české distribuce. V loňském roce dosáhl festival v Praze návštěvnosti 14 000 diváků. Žadatel získal poprvé podporu v loňském roce, a to ve výši 100 tis. Kč.

Pražské Filmové Prázdniny jsou tvůrčím soustředěním pro zájemce o filmovou a digitální tvorbu. Jedná se o druhý ročník projektu, který bude probíhat formou letního denního 
tábora na pražském Strahově. Pražská veřejnost tak bude mít možnost se seznámit s filmovým prostředím, nahlédnout do technologie výroby filmu a tím smysluplně vyplnit čas o 
prázdninách. Díky zkušeným lektorům a kontaktům ve světě filmu, kterými žadatel disponuje, bude schopen zajistit vysokou kvalitu výuky. 
Dosavadní finanční podpora žadateli: 2010 - 250 tis. Kč, 2011 – 450 tis. Kč (z toho na tento projekt 200 tis. Kč), v roce 2012 - grant ve výši 150 tis. Kč na projekt Pražský vrch 2012.

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 
projektu 
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Kč Kč v € Kč Kč
342 456448/2012 Trafačka, o. s., Čerpadlová 536/4, 190 00 

Praha 9 - Vysočany, IČO:28555627
MĚSTEM POSEDLÍ - 
doprovodné programy k výstavě 
v Městské knihovně Galerie 
hlavního města Prahy

1 217 300 687 300 limit 
nečerpán

X 0 0

343 456401/2012 CIANT - Mezinárodní centrum pro umění 
a nové technologie v Praze - sdružení pro 
kulturu, Imrychova 882/7, 143 00 Praha 
12 - Kamýk, IČO:69061998

RESET 2012: Pražský festival 
kyberkultury

6 954 000 3 895 000 191 878 IV 0 0

Předmětem a cílem projektu je prostřednictvím mezinárodní výstavy MĚSTEM POSEDLÍ  představit nejsoučasnější z projevů dneška - street art. Jednotlivé oblasti a styly, které se 
prolínají, odkryjí formální a obsahovou pestrost tohoto pouličního výtvarného projevu, který nezná hranice. Street art je v současné době již nedílnou součástí galerijních sbírek po 
celém světě a má dlouhou, skoro padesátiletou historii. Výstava Městem posedlí je mezinárodní projekt, který ukáže, že podstatou tohoto dnes již uznávaného, ale stále diskutovaného 
výtvarného vyjadřování může být kromě revolty i hluboký vztah k městu a všem jeho podobám. Výjimečnost výstavy tkví i v tom, že většina děl v daném prostoru vznikne a zanikne. 
Výstavu doprovodí bohatý program - zejména tzv. venkovní galerie, tedy legální plochy po městě a na zdech Dopravního podniku hl. m. Prahy, City walks - společné prohlídky, 
přednáškové pásmo na různá témata pojící se s tématem, živá diskuse, jíž se účastní nejen umělci a teoretici umění, ale i představitelé města, architekti , workshopy pro děti a mládež 
apod. Podpora je žádána právě na tento doprovodný program. Žadatel obdržel v roce 2009 částku 270 tis. Kč, v roce 2010 částku 120 tis. Kč a pro rok 2011 částku 200 tis. Kč, vždy 
na Celoroční výstavní program Trafo galerie.

Mezinárodní festival kyberkultury pořádaný od roku 2008 se snaží pražskému divákovi nabídnout pohled na umění, které nevšedním způsobem využívá informační a komunikační 
technologie. Festival se hlásí k odkazu kybernetiky, jejíž principy prostupují od poloviny 20.století také sférou kultury a vytvářejí zde specifické vazby mezi lidmi a stroji. RESET tyto 
vazby ukazuje v aktuální i historické perspektivě. Programové zaměření festivalu reflekuje různé podoby robotického , biotechnologického, nanotechnologického a jinak 
technologicky orientovaného umění. Dramaturgie festivalu se zaměřuje jak na prezentaci ikon daných uměleckých forem, tak i tvůrců v našem prostředí nezavedených. Žadatel 
obdržel v roce 2009 částky 400+800 tis. Kč, v roce 2010  částku 1 mil. Kč a pro rok 2011 částku 300+850 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
345 377706/2012 Roxy Ensemble, občanské sdružení, 

Tusarova 1269/15, 170 00 Praha 7 - 
Holešovice, IČO:27015386

Pražské adventní slavnosti - 1. 
ročník

974 000 300 000 193 254 XII 0 0

346 377703/2012 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 
1658/1, 147 14 Praha 4 - Braník, 
IČO:25678191

Koncert k významnému 
životnímu jubileu Václava 
Hudečka

900 000 250 000 limit 
nečerpán

VI 100 000 100 000

350 378456/2012 CZ PLUS s.r.o., Mostecká 46/18, 118 00 
Praha 1 - Malá Strana, IČO:47543582

Praha Jany Sedlmajerové  aneb 
Duch a duchové Prahy

265 000 130 000 limit 
nečerpán

VII 0 0

Slavnostní koncert k významnému životnímu jubileu Václava Hudečka, který se uskuteční v úterý dne 5. června 2012 ve Smetanově síni Obecního domu chce důstojným způsobem 
oslavit tohoto našeho významného umělce a připomenout jeho význam a přínos pro pražskou a českou kulturu. Renomovaný Talichův komorní orchestr, čerstvý nositel 4letého 
grantu hl.m. Prahy, se jako jediný orchestr v Praze ujal pořádání této hudební slavnosti, která se uskuteční téměř v den narozenin tohoto houslového virtuóza. O záštitu je požádán též 
starosta Městské části Praha 1, na jejímž území se koncert koná. Talichův komorní orchestr, o.p.s. je pravidelným příjemcem grantu HMP na podporu svých abonentních koncertů, 
tento výjimečný koncert není součástí městem podpořeného projektu.

Cílem projektu je představení specifického cyklu trojrozměrných obrazů malířky Jany Sedlmajerové, které se inspirují kouzlem staré Prahy a zobrazují ji jako město plné magie a 
tajuplné energie. Autorské fotografie upravené formou airbrushe, doplněné o trojrozměrné objekty, budou vystaveny v samotném srdci Prahy, v Muzeu pražských pověstí a strašidel. 
K realizaci výstavu jsou nevyhnutné drobné úpravy prostoru muzea (vestavění provizorního patra). Žadatel doposud nezískal finanční podporu HMP.

1.ročník "Pražských adventních slavností" je cyklem 5 různorodých kulturních akcí v průběhu 4týdenního období adventu, od koncertu s duchovní tématikou přes akci pro děti po 
tzv. "crossover". Ambicí projektu je zaměření na spektrum mladých talentů v Praze či nějak s Prahou spojených. Od koncertu laureátů mezinárodních soutěží, juniorských soutěží, 
přes koncert pedagogů a studentů Pražské konzervatoře a koncert s všestrannou osobností Gabrielou Vermelho, po Vánoční koncert v Betlémské kapli ve spolupráci s Pražským 
metropolitním sborem v tradiční České mši Vánoční J.J.Ryby s netradičním provedení Schönbergovy skladby Zjasněná noc spolu s nejmodernější laserovou 3D projekcí hvězdné 
oblohy. Podrobně vypracovaný projekt s kvalitní dramaturgií. Žadatel byl podpořen v rámci celoroční činnosti komorního orchestru v roce 2012 ve výši 200 tis. Kč, předložený 
projekt nebyl do projektu celoroční činnosti zahrnut.

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
351 469177/2012 MEDIA ARCHIV sdružení, Národní 

116/20, 110 00 Praha 1 - Nové Město, 
IČO:45773416

Památník československého exilu 5 610 000 3 250 000 limit 
nečerpán

0 0

353 378451/2012 CZ KELLEY s.r.o., Mostecká 46/18, 118 
00 Praha 1 - Malá Strana, IČO:60464917

Sen svatojánského  vršku 244 000 122 000 limit 
nečerpán

V 0 0

355 378458/2012 CZ PLUS s.r.o., Mostecká 46/18, 118 00 
Praha 1 - Malá Strana, IČO:47543582

Velká kniha pražských pověstí a 
strašidel

380 000 190 000 limit 
nečerpán

XI 0 0

Cílem projektu je vydat knihu, která shrne všechny v ČR dosud vydané publikace a uvede je ve sjednoceném jazyce a stylu. Jedná se o cca 400 staropražských pověstí. Účelem není 
nahradit stávající knihy, ale shrnutím všech do jedné dát příběhy i do vzájemného kontextu a nabídnout komplexní pohled na toto nehmotné kulturní dědictví. Kniha může zároveň 
sloužit jako tip na tematicky laděné vycházky po Praze, zejména pro rodiče s dětmi. Kniha by měla být cenově dostupná, zdarma budou výtisky věnovány pražským školám a 
knihovnám. Kniha bude v důstojném vydání v koženkové vazbě s originálními ilustracemi Kristiana Cubery. Žadatel dosud neměl finanční podporu hl. m. Prahy v oblasti kultury a 
umění.

Jedná se o realizaci multimediálního Památníku. Bude se jednat o projekční stěnu o rozměrech 15x7m, tvořenou nepřetržitě stékající vodou po monumentu, umístěném v blízkosti 
radnice Prahy 12 v Modřanech a umožňující prezentace portrétů exilových osobností, ukázky z jejich děl a údaje o jejich osudech. Jedná se o dlouhodobý dramaturgický a realizační 
záměr, který má za cíl vytvořit vyčerpávající databázi o umělcích a jejich dílech a také o místech, kde tato díla vznikala. Použitý fotokatalytický beton s unikátními čistícími 
vlastnostmi přispívá ke zlepšení životního prostředí kolem radnice tvorbou kyslíku a ochlazováním prostoru, jinak vystavenému letnímu žáru. Zamýšlené zařízení bude pochopitelně 
napájeno ekologicky-pomocí solárních panelů. Veškerý interní obsah bude neustále aktualizován. Pomocí internetových technologií bude mít veřejnost příležitost sledovat aktuální 
dění na význačných místech spojených s československými exulanty, jakož i zúčastnit se interaktivně rozhovorů a přednášek. Žadatel neobdržel žádné finanční prostředky.

Cílem projektu je vytvořit z domu U osla v kolébce, kde sídlí Muzeum alchymistů a mágů staré Prahy, kulturní centrum Malé Strany pro veřejnost, především rodiny s dětmi. Součástí 
projektu je zajištění technického a finančního zázemí, mobilní zvukové a světelné techniky, provizorního divadelního sálu a propagace. Program v letošním roce by zahrnoval 
pravidelná pohádková představení pro děti, velikonoční a vánoční hry, hry s tematikou faustiád, o Edwardu Kellym, Rudolfu II. a komponovaný večer Sen svatojánského vršku. 
Záměrem projektu je navázat na tradiční kulturní události (vánoční trhy na radničních schodech, apod.) a nabídnout Pražanům volně přístupnou hodnotnou zábavu. 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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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
356 378618/2012 Růžolící chrochtík, spol. s r.o., 

Noutonická  512/39, 150 00 Praha 5 - 
Hlubočepy, IČO:26457971

Praha - Těšnov. První komplexní 
publikace zachycující odkaz 
kulturního dědictví  na území hl. 
m. Prahy , vycházející k 40. 
výročí ukončení provozu  na 
jediném klasicistním nádraží 
světa Praha - Těšnov

1 145 000 520 000 limit 
nečerpán

VII 100 000 100 000

357 458089/2012 Lucie Petráčková Obálka Praha 278 000 148 000 limit 
nečerpán

VI 0 0

358 456435/2012 Divadlo Archa o.p.s., Na Poříčí 1047/26, 
110 00 Praha 1 - Nové Město, 
IČO:26723000

Archa Evropy 4 200 000 1 750 000 limit 
nečerpán

V 0 0

Žádost o finanční podporu vydání uvedené publikace. Projekt přinese dosud nepublikované historické materiály. Seznámí veřejnost s historickým a kulturním dědictvím nejen nádraží 
Praha-Těšnov a jeho budovy, ale také zlikvidované trati z Vysočan na Těšnov a okolím této železnice. Tedy částí Prahy, která prošla stavebními proměnami. Kniha nenívyčerpávající 
vědeckou prací, formou příběhů z dávné i nedávné historie způsobem srozumitelným pro širokou veřejnost komentuje rozsáhlý obrazový materiál z archivů a soukromých 
sbírek.Věnuje také pozornost významným osobnostem, a to jak z řad železničářů, tak osobnostem kulturního života z okolí železnice. Žadatel dosud nebyl evidován mezi příjemci 
finanční podpory hl. m. Prahy.

Žádost o podporu originálního projektu, který je inspirován zahraničním ekvivalentem osvědčeným v řadě evropských metropolí. Cílem projektu je kultivovanou formou propagovat 
kulturní dění v Praze (akcí výstavních, divadelních, hudebních, filmových, vzdělávacích apod.), a to vkládáním a distribucí jejich informačních a propagačních materiálů. Obálka 
každý měsíc prezentuje jiného výtvarného umělce (na plakátech a Obálce samotné), je netradiční putovní galerií ve veřejném prostoru města. Obálka je vždy na distribučních místech 
k odběru zdarma. Žadatelka o partnerství není dosud evidována mezi příjemci finanční podpory hl. m. Prahy.

Divadlo Archa, které se dlouhodobě orientuje na mezinárodní projekty, se za Českou republiku zapojí do významných evropských spoluprací v rámci tří víceletých projektů, které 
získaly podporu Evropské komise z programu Culture. S partnery z více než desítky evropských zemí mají být realizovány projekty House of Fire, Theatron a  především Karaoke 
Europe, jehož je Archa iniciátorem a který byl zařazen do TOP TEN programu Culture. Při současném snížení víceletého grantu o 10% však Archa nemůže dlouhodobé závazky vůči 
evropským partnerům plnit a  využívá proto partnerství pro získání další podpory. Žadatelé připomínají, že prostředky by pomohly mezinárodní projekty úspěšně realizovat, udržely 
by kredibilitu divadla a výrazně by přispěly k pozitivní kulturní diplomacii hlavního města. Přehled finančních příspěvků: 2009 – 20 386 tis. Kč (granty), 2010 – 20 186 tis. Kč 
(granty), 2011 – 20 236 tis. Kč (granty), 2012 – snížený příspěvek víceletého grantu 18 000 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
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"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
cca*

Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
360 377667/2012 Cirk La Putyka, o.p.s., Šumavská 

1048/21, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, 
IČO:28968468

Chapiteaux 2012 4 700 600 548 600 limit 
nečerpán

V 250 000 250 000

368 468558/2012 POST BELLUM, Na Hřebenkách 
2909/82, 150 00 Praha 5 - Smíchov, 
IČO:26548526

Heydrichiáda - Příběhy 20. století 1 926 000 400 000 limit 
nečerpán

V 0 0

369 468567/2012 Artmap, o.s., Terronská 698/40, 160 00 
Praha 6 - Bubeneč, IČO:22906339

Vývoj aplikace ArtMap pro 
mobilní zařízení a její propagace

150 000 110 000 limit 
nečerpán

VIII 0 0

V prostoru parku na Letné v letních měsících vyroste první novocirkusové, speciálně upravené šapitó, ve kterém se během června a července 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. Projekt předpokládá využití prostor šapitó celodenně, proto pořadatel připravil 
program přitažlivý pro dětské diváky, dospívající i dospělé, vystoupí spřízněné hudební skupiny, divadelní soubory, loutkáři i další umělci. Cílem projektu je využít jedinečný mobilní 
multikulturní prostor pro letní pobavení, inspiraci a poskytnout všem věkovým skupinám špičkovou ukázku stále oblíbenějšího žánru nového cirkusu. Přehled finančních příspěvků: 
2010 – 900 tis. Kč (granty), 2011 – 1 000 tis. Kč (granty), 2012 – 1 290 tis. Kč (granty).

Výstava multimediálním a zážitkovým způsobem připomíná jednu z nejvýznamnějších operací čs. zahraničního a domácího odboje, následná odvetná "opatření", ale i příběhy 
odbojářů a jejich rodin, obyvatel Prahy, kteří výsadkářům pomohli. Umístění této zážitkové výstavy v kulisách koncentračního tábora na Karlově náměstí pořádané k 70.výročí 
atentátu na říšského protektora R.Heydricha odkazuje na závěrečný boj výsadkářů v nedaleké kryptě chrámu sv.Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Žadatel obdržel v roce 2012 
částku 80 tis. Kč.

ArtMap aplikace pro mobilní zařízení nabízí nové možnosti šíření informací v oblasti současného umění. Je nástrojem orientace přímo v terénu: umožňuje rychle zjistit, co se děje v 
místě, kde se uživatel nachází a zvyšuje pravděpodobnost, že událost navštíví. Aplikace je nyní naprogramovaná pro telefony iPhone. Aby byla přístupná co největšímu počtu 
uživatelů, je potřeba ji naprogramovat také pro druhý rozšířený typ přístrojů založených na platformě Android. Podle statistik je využívá zhruba stejné množství lidí, jako telefony 
iPhone. Aplikace pro Android bude kopírovat funkce a obsah aplikace pro iPhone. Součástí projektu je záměr propagace aplikace formou kampaně na venkovních reklamních 
plochách v městském prostoru, v rozhlase, v tištěných médiích, internetu a dalšími cestami. A v neposlední řadě je zde i záměr aplikaci vyvíjet ve smyslu využití jejích možností v 
součinnosti s potřebami samotných institucí. Žadatel obdržel v roce 2012 grant ve výši 200 tis. Kč na tiskovinu ArtMap.

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
371 468645/2012 Jericho, o.s., Národní obrany 595/8, 160 

00 Praha 6 - Bubeneč, IČO:22883703
7 bran - sv. Anežka Česká 918 500 698 500 limit 

nečerpán
VII 0 0

372 469891/2012 "Institut moderní hudby, o.s.", Štěpánská 
704/61, 110 00 Praha 1 - Nové Město, 
IČO:22862170

Workshopy pro pražské hudební 
tvůrce

600 000 123 000 177 447 V 0 0

377 468728/2012 MGA GREIF s.r.o., Na Rozhledu 868/10, 
147 00 Praha 4 - Braník, IČO:27434141

Kluziště 2012 3 621 000 2 500 000 98 303 XII 0 0

378 4708702012 Linhartova nadace, Dlouhá 731/33, 110 
00 Praha 1 - Staré Město, IČO:49627201

NoD Mini: Galerie pro začínající 
umělce

511 000 199 000 limit 
nečerpán

V 0 0

Systém jednodenních workshopů si klade za cíl pomoci mladým skladatelům a hudebním tvůrcům v jejich rozvoji hudební tvořivosti. Individuální přednášky jsou vedeny zkušenými 
hudebními tvůrci, kteří jsou schopni a ochotní své poznatky předávat mladým lidem. Alespoň jedna přednáška bude vedena renomovaným britským tvůrcem nebo producentem. 
Cílem projektu je, aby reprezentanti české živé hudby byli konkurenceschopní v zahraničí. žadatel obdržel na své projektry v roce 2011 celkovou částku 750 tis. Kč a v roce 2012 na 
jiný projekt grant ve výši 150 tis. Kč.

Projekt KLUZIŠTĚ každoročně umožňuje tradiční vánoční bruslení v centru Prahy – na Ovocném trhu. Bruslení je velmi populární, proto byla akce pro značný zájem prodloužena. 
Letošní  ročník se uskuteční ve dnech 5.12. 2012 – 31.1.2013 - bruslení je zdarma, poplatek se vybírá pouze za půjčení bruslí (vybrané peníze budou předány nemocnici Sv.Karla 
Boromejského na Petříně). Dosavadní ročníky se konaly ve spolupráci s Prahou 1 a pod záštitou primátora hl. m. Prahy. Dosavadní podpora byla při partnerství následující: 2009 – 1 
000 tis. Kč, 2010 –  1 000 tis. Kč, 2011 –  1 500 tis. Kč.

Smyslem nově vzniklého projektu NoD Mini je poskytnout prostory pro prezentaci mladým a začínajícím umělcům, kteří v současné chvíli nemají mnoho příležitosti vystavovat svá 
díla pro širokou veřejnost. Výstavy budou konány zprvu jednou měsíčně, později i dvě do měsíce. Důležitá je celková myšlenka o podpoře mladého umění u nás, která je tu přivedena 
k životu prostřednictvím Linhartovy nadace. Vystavovat múže jak profesionál, tak i amatér. Celý projekt je pojat neziskově. Umělcům bude nabídnuta možnost spravovat si vlastní 
databázi děl, která  budou umístěna na webu a bude přístupna veřejnosti. Žadatel neobdržel v oboru žádné finanční prostředky.

Brána sv. Anežky je koncipována coby dlouhodobý výstavní projekt ve veřejném prostoru hl. m. Prahy. Je součástí širšího uměleckého záměru /cyklus 7 bran, který ve Františkánské 
zahradě realizuje Jericho, o.s., výtvarné řešení Petr Císařovský /. Brány vytvoří v centru Prahy vzdělávací zahradu spojující současné umění, symbolický jazyk a účelné zapojení do 
veřejného prostoru. Po slavnostním otevření brány na konci roku bude následovat happening, komentovaná prohlídka a návštěva hospicu. 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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Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu
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Kč Kč v € Kč Kč
381 4708352012 Česká jazzová společnost, Radlická 

2487/99, 150 00 Praha 5 - Smíchov, 
IČO:44851065

Czech Jazz Workshop 2012 1 303 000 350 000 limit 
nečerpán

VII 0 0

383 646896/2012 Martin Janda Stanislav Kolíbal 3 890 000 1 000 000 limit 
nečerpán

IX 0 0

Celkem: 455 425 832 157 685 342 13 230 000 13 230 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Správa Pražského hradu ve spolupráci s partnery připravuje pro Jízdárnu Pražského hradu velkou výstavu Stanislava Kolíbala, jednoho z největších českých umělců 20. století. 
Výstava a doprovodné akce proběhnou v termínu 20. září 2012 - 13. ledna 2013. Tato výstava nepředstavuje retrospektivu v chronologickém uspořádání, jak to ukázala již předchozí 
přehlídka jeho životního díla roku 1997 ve Veletržním paláci. Na této výstavě jde o koncepci srovnání mezi tvorbou šedesátých a sedmdesátých let s výsledky posledních deseti let. 
Tedy o koncepci propojení a kontinuity. Výstava má potenciál stát se evropskou kulturní událostí. Nový žadatel o partnerství hl. m. Prahy.

Obsahem projektu je žádost o podporu 15. ročníku letní jazzové školy, což představuje intenzivní 8denní kurz pro mladé muzikanty. Koná se v červenci na Konzervatoři Jaroslava 
Ježka a v klubu Jazz Dock a klade si za cíl poskytnout vysokou kvalitu hudebního vzdělávání v oblasti jazzu. Dílny se každoročně účastní 110 – 120 studentů a lektoři především z 
ČR, Slovenska a Maďarska, ale též z dalších zemí. Všichni lektoři jsou profesionálními hudebníky na současné jazzové scéně. Pravidelná grantová podpora HMP - v r. 2009 ve výši 
200 tis. Kč, v r.2010 ve výši 190 tis. Kč a v r. 2011 ve výši 160 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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