Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č.

ze dne 29. 3. 2011

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

Č. j.

Žadatel

Název projektu

Celkové
Požadovaná Doporučení Rada HMP
náklady
částka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
3 100 000
700 000
500 000
500 000

Jednota hudebního divadla, K Vltavě 18, Opera 2011 - 10. ročník Festivalu
143 00 Praha 12, IČ:60447711
hudebního divadla - realizace
Festival s termínem konání 26.2.-15.3.2011. Proto organizátoři, kteří požádali o celkovou částku 800 tis. Kč, obdrželi již na sklonku roku 2010 částku ve výši 100 tis. Kč na
jeho přípravu, kdy je nutné některé platby uhradit před začátkem festivalu. Nyní požadovaná a navrhovaná částka je určena na realizaci festivalu, který je jedinečnou přehlídkou
nejlepších operních inscenací z celé ČR, která poskytuje příležitost poznat to nejzajímavější v této oblasti z celé republiky. Pravidelnou konfrontací jednotlivých souborů z celé
ČR podněcuje zvyšování úrovně domácí operní produkce. Další snahou organizátorů je, aby byl festival dostupný co možná nejširšímu domácímu publiku, a tak nejen díky
vstupnému, které je nižší než je v pražských operních domech běžné, je festival vysoce navštěvován. Koná se jako bienále od roku 1993, především na prestižních pražských
operních scénách (Národní divadlo, Stavovské divadlo, Státní opera Praha). Prestiž festivalu dokládá i složení čestného festivalového výboru, např. G. Beňačková, Soňa
Červená, Libuše Domanínská, D. Pecková, I. Hurník, Jan Klusák ad. Festival má dlouhodobou podporu města. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
2

599144/2010

Český klub kinoamatérů - videoklub Praha, Krajská soutěž amatérského filmu Praha
50 000
35 000
30 000
30 000
Pod Juliskou 2561/2A, 160 00 Praha 6 2011
Dejvice, IČ:67362664
Krajská soutěž - součást celostátní vrcholové soutěže Český videosalon, který se koná ve dnech 18.-20.6.2011 v Ústí nad Orlicí. Český videosalon je vyhlašovaný Ministerstvem
kultury České republiky. Krajské soutěže se mohou zúčastnit všichni autoři a filmové skupiny, které působí na území hl. m. Prahy. Protože tato soutěž nemá předvýběr, pro
mnoho autorů se jedná o první veřejné uvedení jejich snímků. Po skončení projekce následují osobní pohovory členů odborné poroty s jednotlivými autory. Tato postupová
soutěž se koná v termínu 1.-28.5.2011 v Kině MAT, Praha 2. Byla v minulých letech pravidelně podporovaná. Nemá vliv na obchod v rámci EU.
6

705547/2010

8

721934/2010

Eugen Brikcius

Jaroslav Seifert slovem i obrazem

545 000

310 000

0

0

Projekt ke 110. výročí nar. Jaroslava Seiferta, který bude zahájen vernisáží 23.9.2011 a potrvá do 3.10.2011. Navazuje na plakátové výstavy pořádané žadatelem od roku 2007.
Koná se v "pouliční galerii" (na sloupech a panelech), přiblíží pražské působení básníka, který se vepsal do kulturních dějin. Na vyznačené trase vedoucí Prahou 1 budou na
osmi plakátovacích sloupech a panelech vylepeny "slovo i obraz". Slovo bude pojato nejen informativně, ale také literárně (Seifertovy verše či texty). Obraz bude někdy
reprodukcí obálky básníkovy sbírky, jindy fotografií kulturní události či s ní související události politické. Na každém sloupu bude 9 - 14 plakátů formátu A1. Každý sloup bude
zasvěcen určitému aspektu života či díla oslavovaného umělce. Pozvánky doplní přehledná mapka s vyznačením umístění sloupů. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU, byl
již podpořen, a to jednoletým grantem hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2011.
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Poř. č.

Č. j.

9

721938/2010

Žadatel

Eugen Brikcius

Název projektu

Kulturní ekumena 2011 (I. - V.)

Celkové
Požadovaná Doporučení Rada HMP
náklady
částka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
690 000
460 000
0
0

Projekt se koná každým rokem od roku 2004, a to vždy s aktualizovaným obsahem pěti realizovaných setkání ročně. Koná se v sále Boženy Němcové v Památníku národního
písemnictví na Strahově, jedno z těchto setkání má formu literárního výletu (až dosud s podporou rovněž MČ Praha 1, 3, 10). Vychází z legendárního Ekumenického semináře v
polovině šedesátých let v pražských Jirchářích a z Literárních ekumen let 1998-2002 v Památníku nár. písemnictví a Literárních výletů, které se konají od roku 1996. Nemá vliv
na obchod v rámci EU. Byl již podpořen, a to jednoletým grantem hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2011.
Amatérská divadelní asociace, Záveská
Pražská oblastní přehlídka amatérských
120 000
80 000
70 000
70 000
871/2, pošt. schránka č. 26, 102 00 Praha divadel
10 - Hostivař, IČ:00300101
POPAD 2011 - Dvacátý první ročník pražské oblastní (regionální) přehlídky amatérského divadla s výběrem inscenací na národní přehlídky činoherního a hudebního divadla v
Děčíně a Popelka v Rakovníce. Přehlídka poskytuje možnost pražským souborům amatérského divadla postup na uvedené národní přehlídky, kde tradičně reprezentují hl. m.
Prahu. Součástí přehlídky je lektorské hodnocení představení, které pomáhá souborům v další práci a jejich rozvoji. Přehlídka s termínem konání 4.-6.3.2011 má pravidelnou
podporu hl. m. Prahy a nemá vliv na obchod v rámci EU.
10

723217/2010

11

729812/2010

RACHOT Production s. r. o., Kubelíkova
1548/27, 130 00 Praha 3, IČ:26690179

RESPECT - world music festival 2011

4 800 000

2 600 000

1 500 000

1 500 000

Cílem 14. ročníku festivalu bude podobně jako v minulých letech představit jak nejžhavější novinky world music, tak i matadory a hvězdy tohoto žánru. Snahou organizátorů je
přispět prezentací hudebních skupin z nejrůznějších kulturních oblastí k otevřené a tolerantní společnosti. Vedle kulturního přínosu plní festival i roli společenskou, neboť tímto
způsobem podporuje integritu menšin. Hlavní program proběhne jako víkendová open air akce na Štvanici ve dnech 11.-12.6.2011, doplňkový program proběhne např. v
Akropoli, Jazz Docku či Španělské synagoze. Tradicí jsou také tvůrčí a zábavné programy pro děti. Žadatel pravidelně získává na tento festival podporu hl. m. Prahy. Projekt
nemá vliv na obchod v rámci EU.
14
758420/2010
Saraceni s. r. o, Pilská 20, 198 00 Praha 9 - OPEN DAY
1 687 900
1 501 900
200 000
200 000
Hostavice, IČ:28365828
Projekt s termínem konání 2.4.2011 v Areálu Tvrz Hummer, Olomoucká 2332, Praha 9, který je určen pro širokou veřejnost. Po celou sezónu v tomto areálu vystupují umělci a
v tento významný den předvedou nejúspěšnější vystoupení, která v předešlých letech měla u veřejnosti největší ohlas. Po celý den se budou odehrávat divadelní představení,
které pobaví jak děti, tak dospělé. Děti se budou moci zúčastnit také různých soutěží o ceny a budou pro ně připraveny různé činnosti. Akce se konala i v loňském roce, kdy ji hl.
m. Praha také podpořilo. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
15
762204/2010
FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY
6. Festival krátkých filmů Praha
2 600 000
1 300 000
650 000
650 000
VARY, a. s., Panská 1,110 00 Praha 1,
IČ:25694545
*Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP
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Celkové
Požadovaná Doporučení Rada HMP
náklady
částka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
Jedná se o 6. ročník festivalu, který se konal v kině Světozor v termínu 19.-23.1.2011. Představil českému publiku krátkometrážní tvorbu, která se rozvíjí a stává se stále
populárnější. Kromě toho je úkolem akce informovat o dění v této oblasti filmové profesionály a přinášet jim nové trendy. Tento festival je jedinou samostatnou přehlídkou
tohoto žánru v České republice. Program se skládal z mezinárodní soutěže krátkých hraných filmů a dalších nesoutěžních sekcí, v rámci kterých byly uvedeny filmy oceněné na
světových festivalech, retrospektivy významných osobností, experimentální filmy apod. Festival konaný v roce 2010 byl rovněž hl. m. Prahou podpořen. Projekt nemá vliv na
obchod v rámci EU.
Poř. č.

Č. j.

Žadatel

Název projektu

Institut umění - Divadelní ústav, Celetná
Pražské Quadriennale scénografie a
51 707 539
2 500 000
1 500 000
1 500 000
595/17, 110 00 Praha 1 - Staré Město,
divadelního prostoru
IČ:00023205
Jedná se o největší a nejvýznamnější mezinárodní akci v oblasti divadelního designu na světě, která se v Praze koná již od roku 1967. Její 12. ročník v termínu 16.-26.6.2011
představí široké spektrum výstav a expozic více než šedesáti zemí světa, celou řadu představení, workshopů, přednášek a projektů prezentujících scénografii a architekturu,
kostýmní, zvukový a světelný design, programy pro děti a studenty. Zcela unikátním počinem je projekt Intersekce, v rámci něhož se ve speciálně postaveném prostoru v centru
Prahy představí špičkoví čeští i světoví umělci. Praha se tak stane na 11 dní metropolí současného světového umění, která opět přiláká na 40 000 návštěvníků z řad odborné i
laické veřejnosti z České republiky i zahraničí. Žadatel získal v roce 2007 na tento významný projekt, konaný 1x za 4 roky, částku 1 600 tis. Kč. Projekt nemá vliv na obchod v
rámci EU.
16

769431/2010

Obec architektů, Revoluční 1044/23, 110 Grand Prix architektů - Národní cena za
1 350 000
100 000
0
00 Praha 1 - Staré Město, IČ:00469513
architekturu 2011
Projekt je soutěžní přehlídkou architektonických prací dokončených v uplynulém roce, pořádanou v dubnu 2011 Obcí architektů a Českou komorou architektů, vypisovanou
každoročně. Soutěžní přehlídka je otevřená, zúčastnit se jí mohou čeští i zahraniční architekti, projektanti a výtvarníci. Podmínkou je, že je dílo realizováno na území České
republiky. Přehlídka probíhá v kategoriích: Novostavba, rekonstrukce, rodinný dům, interiér, krajinářská a zahradní tvorba, urbanismus, architektonický design, drobná
architektura, výtvarné dílo v architektuře. Posláním soutěžní přehlídky je prezentace současné kvalitní architektury, vznikající v ČR, široké veřejnosti. Projekt nemá vliv na
obchod v rámci EU.
18

781153/2010

19

783487/2010

Bollywood, občanské sdružení, Spálená
93/23, 110 00 Praha 1, IČ:22668098

*Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP

FESTIVAL BOLLYWOODSKÉHO
FILMU

1 484 000

300 000

0

0

0

1/3

Celkové
Požadovaná Doporučení Rada HMP
náklady
částka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
Jedná se o rozsáhlou přehlídku indické komerční a nekomerční filmové tvorby. Návštěvníkům je přiblížen život v Indii, který je plný exotických krás, ale také sociálních
problémů. Porozumění indické kultuře podporuje toleranci a snášenlivost mezi ostatními národy. Za osm let své existence se návštěvnost festivalu zčtyřnásobila. Přínosem akce
je také účast návštěvníků z indické komunity žijící v ČR, což umožňuje mezikulturní výměnu a je takto podporována rasová tolerance a snášenlivost. Festival potrvá 6 dní,
během nichž budou mít návštěvníci šanci shlédnout 35 projekcí v kině Světozor a navštívit závěrečnou Bollywood Party. Projekt získal v minulých letech podporu hl. m. Prahy,
nemá vliv na obchod v rámci EU.
20
783701/2010
World Association of Pupeteers, o.p.s,
15. ročník Světového festivalu
1 330 000
500 000
300 000
300 000
Karlova 44/147, 110 00 Praha 1 - Staré
loutkářského umění - Praha 2011
Město, IČ:27641431
Festival se uskuteční ve dnech 30.5.–5.6.2011, jeho cílem je představit tradiční i nové formy loutkářského umění, a to jak v divadle, tak ve filmu i videu. Festivalu se zúčastní
200 loutkových umělců všech světadílů, mezi nimi i vítězové minulých ročníků. Celkem se očekává účast 30 souborů, odehraje se více než 30 představení, filmová přehlídka
bude obsahovat 20 filmů a 7 videoprojekcí. Představení poběží celkem v 5 divadelních sálech a formou pouličního divadla na Staroměstském náměstí. Hlavní motto festivalu
bude Loutka jako symbol lidského života. Součástí festivalu bude výstava Staré české loutky v Muzeu loutek (Karlova 44). Festival je pravidelně podporován hl. m. Prahou.
Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
21
784185/2010
Společnost přátel Loutkového divadla
36. festival pražských amatérských
68 000
35 000
35 000
35 000
Jiskra v Praze 8-Kobylisích, Klapkova ul loutkářů (regionální soutěžní výběrová
26, 182 00 Praha 8 - Kobylisy,
přehlídka souborů z Prahy a
IČ:66001641
Středočeského kraje na 80. LCH)
Pražský festival je výběrovou regionální přehlídkou inscenací amatérských loutkářských souborů Prahy a Středočeského kraje, z níž nejúspěšnější pak reprezentují Prahu na
vrcholné přehlídce, kterou je Loutkářská Chrudim 2011. Festival rovněž slouží ke zvýšení úrovně práce souborů. Je třeba vnímat i to, že přehlídka je mimořádnou možností pro
dětské diváky z celé Prahy. Jedná se o dlouhodobě podporovaný projekt, který má termín zahájení 25.3.2011. Nemá vliv na obchod v rámci EU.
Poř. č.

Č. j.

Žadatel

Název projektu

Hudební dílny Studia Rolnička v roce
398 000
58 000
40 000
40 000
2011
Hudební dílny Studia Rolnička jsou hudebně-vzdělávací pořady pro 1.-5. třídy základních škol prováděné přímo ve školách. Účastní se jich celé třídy se svými učiteli. Děti se
učí zábavnou formou základy správného zpěvu a rytmu. Seznámí se prakticky s řadou hudebních nástrojů a připomenou si řadu lidových písní, říkadel a lidových zvyků. Pořady
jsou přizpůsobeny věku dětí a jejich vyspělosti. Cílem je obohatit a rozšířit hudební výchovu dětí na 1. stupni ZŠ a seznámit děti s kulturním dědictvím naší lidové tvorby. Hl. m.
Praha tento projekt několik let podporuje. Jedná se o projekt, který nemá vliv na obchod v rámci EU.
22

788980/2010

Karel VIRGLER

23

788982/2010

Karel VIRGLER

*Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP

Slavnostní koncerty dětského
pěveckého sboru Rolnička v roce 2011

208 500

88 000

40 000

40 000

1/4

Celkové
Požadovaná Doporučení Rada HMP
náklady
částka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
Slavnostní výroční koncerty, konané v kostele sv. Šimona a Judy a v prosinci ve Dvořákově síni Rudolfina. Mají za cíl představit veřejnosti výsledky práce všech oddělení
sboru, a to od nejmladších až po koncertní reprezentační skupinu. Jsou také významnou motivací zejména pro celoroční činnost dětí. Sbor si udržuje vysokou uměleckou úroveň,
zároveň rozvíjí hudebnost a celkovou kulturnost pražských dětí. Pracuje nepřetržitě již třicet tři let. Tyto Slavnostní koncerty Rolničky si získaly v minulých letech podporu hl.
m. Prahy. Nemají vliv na obchod v rámci EU.
Poř. č.

Č. j.

Žadatel

Název projektu

Nadace Prague Biennale, Budečská 3, 120 Prague Biennale Photo - realizace
2 358 750
750 000
250 000
250 000
00 Praha 2, IČ:27179133
Prague Biennale Photo bývala jednou z nejúspěšnějších sekcí Prague Biennale a organizátoři jí chtějí i vzhledem k bohaté tradici české fotografie ve světě a současnému boomu
poskytnout patřičný prostor. Proto vzniká již podruhé samostatná přehlídka současné světové fotografie se zvláštním zájmem o středoevropskou tvorbu. Prague Biennale Photo
2 je mezinárodní výstava současné fotografie, doprovázená doplňkovými projekty týkajícími se fotografie (podle sekcí dělené na jednotlivé provenience a žánry a profily).
Celková požadovaná částka je 1 mil. Kč. Z této částky bylo na přípravu projektu konaného v roce 2011 z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2010 poskytnuto 250 tis. Kč. Požadovaná
a navrhovaná částka jsou na realizaci tohoto projektu, který má termín konání 19.5.-11.9.2011. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
24

789850/2010

Nadace Prague Biennale, Budečská 3, 120 Prague Biennale 5 - realizace
2 839 750
750 000
250 000
250 000
00 Praha 2, IČ:27179133
Další z řady Prague Biennale, unikátních přehlídek současného umění, největších ve Střední Evropě. Nejdůležitějším cílem Prague biennale je prezentace, podpora a
prosazování mladé české a slovenské umělecké scény v mezinárodním kontextu. V rámci výstavy proběhne celá řada seminářů, workshopů a setkávání nejen mezi umělci a
kurátory, ale také laickou veřejností, která tak má větší možnost obeznámit se se současným českým a světovým uměním. Celková požadovaná částka je 1 mil. Kč. Z této částky
bylo na přípravu projektu konaného v roce 2011 z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2010 poskytnuto 250 tis. Kč. Požadovaná a navrhovaná částka jsou na realizaci tohoto projektu,
který má termín konání 19.5.-11.9.2011. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
30
791043/2010
Asociace muzeí a galerií České republiky, Pražská muzejní noc 2011
1 200 000
450 000
200 000
200 000
Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1 - Nové
Město, IČ:61383716
Ústřední myšlenkou Pražské muzejní noci je umožnit volnou návštěvu pražských muzeí a galerií v netradičním a atraktivním nočním čase. Do Pražské muzejní noci se v
posledních letech tradičně zapojuje přes 28 pražských kulturních institucí s více než 50 výstavními objekty. Osmý ročník Pražské muzejní noci se koná z 11. na 12.6.2011, chce
navázat na dobrou tradici ročníků předchozích a poskytnout všem Pražanům i návštěvníkům Prahy kvalitní servis a originální kulturní zážitky. Na organizaci akce se Asociace
muzeí a galerií ČR podílí s Národním muzeem a Dopravním podnikem hl. m. Prahy. V minulých letech měl tento projekt podporu hl. m. Prahy. Nemá vliv na obchod v rámci
EU.
36
794171/2010
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví
Kulturou proti antisemitismu
660 000
400 000
200 000
200 000
Jeruzalém - česká pobočka, Komárkova 4,
148 00 Praha 4, IČ:63833204
25

789874/2010

*Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP

1/5

Celkové
Požadovaná Doporučení Rada HMP
náklady
částka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
Obsahem projektu je již tradičně (od roku 2004) série veřejných akcí u příležitosti Dne památky obětí holocaustu, konkrétně se uskuteční mezinárodní konference, pochod dobré
vůle Prahou a veřejné kulturní setkání ve Valdštejnské zahradě. Konference na téma "Soudobý antisemitismus a neonacismus" se uskuteční 15.4.2011 v prostorách MHMP.
Cílovou skupinou jsou studenti, zástupci médií, poslanci, senátoři, představitelé komunální politiky, experti a osobnosti zabývající se zahraniční politikou. Společný pochod
dobré vůle Prahou bude 17.4.2011, jeho účastníci vyjádří odhodlání bránit tradiční demokratické hodnoty naší společnosti. Veřejné kulturní a společenské setkání proti
antisemitismu a neonacismu se uskuteční ve Valdštejnské zahradě. Jeho součástí bude vystoupení pamětníků holocaustu i významných politických osobností, kulturní prezentaci
zajistí hudební skupina z Izraele. Projekt byl v uplynulých dvou letech podpořen hl. m. Prahou. Nemá vliv na obchod v rámci EU.
Poř. č.

Č. j.

Žadatel

Název projektu

Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. Noc kostelů - organizace a propagace
650 000
450 000
250 000
250 000
56/16, 119 02 Praha 1 - Hradčany,
IČ:00445100
Záměrem 2. ročníku Noci kostelů je otevřít a představit Pražanům i turistům cca 100 kostelů a modliteben a nabídnout v nich ekumenický kulturně-naučný program (objevování
krásy křesťanských výtvarných, hudebních a architektonických pokladů) dne 27.5.2011. Jedná se o nabídku bezplatnou, ekumenickou a nízkoprahovou.Tento projekt navazuje
na stejné akce konané v zahraničních metropolích (Vídeň, Hamburg, Salzburg apod.). Při první Noci kostelů v roce 2010 bylo zaznamenáno 50 000 vstupů do 68 objektů.
Žadatel žádá o finanční podporu na organizaci a zejména propagaci, což je nutná podpůrná část celé akce. Plakáty a letáky budou zdarma distribuovány do zapojených farností,
které si jejich distribuci zajistí vlastními silami. Programové brožury budou sloužit návštěvníkům akce k lepší orientaci, k propagaci přispějí také poutače, TV spot a reklama v
tištěných a elektronických médiích. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
37

794481/2010

AGENTURA SCHOK, spol. s r. o., Jiřská LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ
38 142 000
4 900 000
1 200 000
1 200 000
6, 119 00 Praha 1 - Hradčany,
SLAVNOSTI 2011
IČ:25657623
Festival, který probíhá od roku 1996, výrazně obohacuje letní pražskou programovou nabídku. Probíhá pod širým nebem celé léto, tj. od konce června do začátku září. Hraje se
na nádvoří Nejvyššího purkrabství Pražského hradu a na nádvoří Lichtenštejnského paláce na Malostranském náměstí. Na programu jsou inscenace W.Shakespeara většinou v
překladu M. Hilského, v nichž hlavní role vytvářejí naše známé herecké osobnosti. Pro rok 2011 se připravuje nastudování komedie Zkrocení zlé ženy. Festival má mezinárodní
charakter, vytvořila se vzájemná výměna a spolupráce českých a slovenských herců a režisérů, vystupují zde i zahraniční soubory, např. britské seskupení GB Theatre Company.
Festival se postupně rozšiřuje do dalších měst, v roce 2010 probíhal také v Brně, Bratislavě, Ostravě, Košicích a ve Zvolenu. Předložená žádost o finanční podporu je
směrována pouze na pražskou část, která každoročně realizuje 80 představení a která byla v minulých letech finančně podporována hl. m. Prahou. Projekt nemá vliv na obchod v
rámci EU.
38

794576/2010

40

794640/2010

Multikulturní centrum Praha o. s.,
Prokopova 197/9, 130 00 Praha 3,
IČ:70098085
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Smyslem této každoroční akce - festivalu - je představit široké veřejnosti činnost a aktivity sdružení a spolků reprezentujících etnické a národnostní menšiny a cizince žijící v ČR
s cílem upozornit na otázky spojené s problematikou interkulturního soužití a přispět ke kvalitní celospolečenské diskusi na toto téma. Rozmanitá a programově bohatá struktura
festivalu dovoluje postihnout velmi různorodé a široké publikum všech generací. Jednotlivé aktivity jsou koncipovány pro laickou i odbornou veřejnost, studenty vysokých i
středních škol, učitele a školy, pro rodiny s dětmi, mládež i dospělé a ostatní zájemce. Žádá nový žadatel o partnerství hl. m. Prahy, jeho projekt nemá vliv na obchod v rámci
EU.
Poř. č.

Č. j.

Žadatel

Název projektu

Pražský pohár 2011 - taneční stepařská
180 000
50 000
40 000
40 000
soutěž (8. ročník)
Záměrem projektu je pokračování a rozvíjení tradice pořádání stepařské soutěže v hlavním městě. Projekt nabízí stepařskou soutěž pro sólisty, dueta, malé skupiny a formace s
upravenými pravidly pro zařazování do věkových kategorií tak, aby se mohlo účastnit co nejvíce zájemců. Na soutěž navazuje druhý den seminář stepařské techniky, vedený
zahraničním porotcem a lektorem. Soutěž je nominační na festivalovou přehlídku stepařů, kterou každoročně pořádá v Praze taneční studio ZIG-ZAG u příležitosti oslav
Mezinárodního dne stepu (25. května). Projekt byl v minulých letech hl. m. Prahou podpořen, nemá vliv na obchod v rámci EU.
41

795398/2010

42

795401/2010

Zdeněk PILECKÝ

LA SOPHIA, 28. pluku 524/25, 101 00
4. Mezinárodní hudební festival La
951 000
601 000
200 000
200 000
Praha 10 - Vršovice, IČ:27019101
Sophia
Festival se koná 25.6.2011 a přímo navazuje na jarní ročník mezinárodního projektu Talent La Sophia, jehož vítězové získávají kromě hodnotných cen příležitost prezentovat se
na tomto festivalu. Je to pro ně unikátní možnost vystoupit na jednom pódiu společně s nejlepšími domácími i zahraničními umělci, kteří vystupují bez nároku na honorář, což je
jim velkou motivací a zážitkem. Cílem je měnit postoj dětí ke vzdělávání a posílit jejich motivaci. Mimo jiné také vzbudit u talentovaných dětí z dětských domovů a sociálně
znevýhodněných rodin zájem o hudební vzdělání na základních hudebních školách, případně pak konzervatořích. Hl. m.Praha tento festival v uplynulých letech podpořilo.
Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
43
795424/2010
Občanské sdružení GESHEM, Na Výsluní Spiritual Fest 2011
920 000
855 000
80 000
80 000
1307, 277 11 Neratovice, IČ:22683488
Žádost o partnerství při pořádání mezinárodního festivalu SPIRITUAL FEST 2011, který již osmým rokem pořádá vokální skupina Geshem ve spolupráci s MČ Praha 13. Koná
se 17.-18.9.2011. Jedná se o mezinárodní dvoudenní festival afroamerických spirituálů, na kterém vystoupí cca 20 – 25 skupin z 6 – 9 zemí Evropy. V r. 2010 festival poprvé
přerostl do mezinárodních rozměrů účastí šesti evropských zemí. Stěžejní repertoár pořádající skupiny tvoří afroamerické spirituály, hebrejské písně a písně z Taizé. Její činnost
pod vedením Ing. Marka Šlechty provází kvalitní umělecká úroveň a naplňování programu především v projektu Geshem pro potřebné. Třetinu činnosti skupiny tvoří koncerty
ve prospěch neziskových organizací s charitativním zaměřením. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
44
795659/2010
CZECH PHOTO o. p. s., Mánesova
PROMĚNY PRAHY 1995-2010 1 870 000
1 400 000
0
0
311/13, 120 00 Praha 2, IČ:25758675
výběr z grantů pražských primátorů
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Grant Prahy - roční tvůrčí stipendium na fotografování proměn hlavního města - uděluje pražský primátor od r.1995 na doporučení mezinárodní poroty soutěže Czech Press
Photo. Povinností každého z držitelů grantu je po roce práce odevzdat pražskému magistrátu dvě paré souboru nejlepších fotografií. Za 15 let udělování těchto grantů má
pražská radnice k dispozici reprezentativní soubor 500 fotografií, který umožňuje sledovat proměny Prahy z nerůznějších úhlů, ať jde o tematiku sociální, architektonickou či
sledování nových staveb nebo expanzi velkoměsta do okolní krajiny. Obsahem žádosti o partnerství je výstava fotografií, která nemá vliv na obchod v rámci EU.
Poř. č.

Č. j.

Žadatel

Název projektu

Pořádání premiér v Divadle Radka
13 000 000
2 000 000
800 000
800 000
Brzobohatého
Divadlo Radka Brzobohatého zahájilo svou činnost v dubnu 2004 s cílem uvádět u nás dosud neinscenované tituly světové dramatické tvorby, v nichž vystupují výrazné herecké
osobnosti. Divadlo nemá stálý umělecký soubor, nýbrž okruh stálých spolupracovníků. Pro rok 2011 požádalo o finanční příspěvek na nastudování dvou premiér. Jedná se o titul
z pera Jeana Anouilha Colombe, dále pak Tanec nad pláčem slovenského autora Petera Zvona. Tato hra je kritikou kultury, politiky, společenského života a lidských charakterů.
Divadlo je pravidelně příjemcem finanční podpory hl. m. Prahy. Jeho projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
45

795742/2010

Hana Gregorová

KENTAUR MEDIA, s. r. o., Národní třída Jazz čtyř kontinentů 2011
1 201 200
576 200
150 000
150 000
39, 110 00 Praha 1, IČ:25131788
Jazzový klub Jazz Dock již třetí rok obohacuje pražskou nabídku jazzové hudby v nově vzniklém prostoru přímo na břehu Vltavy na Janáčkově nábřeží naproti Mánesu. V
projektu, který je obsahem žádosti o partnerství, je uvedeno, že od března do července 2011 v rámci festivalu "Jazz čtyř kontinentů" bude realizováno 28 společných koncertů
českých hudebníků s umělci z Evropy, Ameriky, Afriky a Austrálie, proběhne společná improvizace a komunikace celkem 147 českých a zahraničních hudebníků ze 4
kontinentů, mezinárodní dialog, posilující rozvíjení talentu mladých umělců a jejich inspiraci odlišnými hudebními světy. Obsahem projektu jsou dvojkoncerty – většinou první
koncert české skupiny a druhý zahraniční či přímo společný koncert českých a zahraničních umělců. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
46

795915/2010

O. S. PŘESAH, Přemyšlenská 1102, Dům Pražský kalich 2011
83 000
60 000
40 000
40 000
dětí a mládeže, 182 00 Praha 8,
IČ:26544831
Pražský kalich reprezentuje nejlepší pražské recitátory, recitační kolektivy a divadlo poezie. S přihlédnutím k věkovému vymezení účastníků přehlídky (15-35 let) je patrné, že v
sobě zájem o umělecký přednes zahrnuje mnoho dalších aspektů, které napomáhají zejména mladým lidem k širšímu vzdělávání. Vede je k poznávání literatury, její tradice, ale i
současného vývoje a nových trendů. Podporuje v recitátorech potřebu číst, a pro tu je v současné technicky zaměřené společnosti velmi náročné hledat vhodné motivace. Jedná
se o dlouhodobě hl. m. Prahou podporovaný projekt, jehož pražské kolo se koná v dubnovém termínu. Tento projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
47

795944/2010

48

795951/2010

O. S. PŘESAH, Přemyšlenská 1102, Dům Pražské poetické setkání 2011
dětí a mládeže, 182 00 Praha 8,
IČ:26544831

*Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP

80 000

50 000

40 000

40 000

1/8

Celkové
Požadovaná Doporučení Rada HMP
náklady
částka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
Přehlídka dětských recitátorů a recitačních kolektivů do patnácti let věku, která si v průběhu 39 ročníků v kontextu přehlídek dětských recitátorů v ČR právem získala své místo
mezi těmi nejkvalitnějšími. Pří recitačních přehlídkách se žadatel o partnerství zabývá dětským přednesem jako fenoménem, který stojí za to rozvíjet. Umělecký přednes nepatří
mezi dětmi k atraktivním činnostem, což lze přičíst častým zkušenostem dětí z „učení se básniček" na základní škole a účasti v „soutěžích", v nichž se hodnotí především talent.
Tento mýtus o uměleckém přednesu se snaží spolu se svými spolupracovníky v DDM Praha 8 pořadatel poetického setkání systematicky vyvracet. Jedná se o dlouhodobě hl. m.
Prahou podporovaný projekt, který má školní, obvodní kola a pražské kolo konané v dubnovém termínu. Tento projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
Poř. č.

Č. j.

Žadatel

Název projektu

MÁME OTEVŘENO?, o.s., U Zvonařky Výtvarná soutěž pro lidi s postižením
276 000
100 000
80 000
80 000
447/14, 120 00 Praha 2 - Vinohrady,
IČ:68379072
Výtvarná soutěž pro děti a dospělé s mentálním postižením a autismem. Soutěž byla vyhlášena během listopadu 2010 na téma: „Vánoční zvyky a obyčeje". Koná se
celorepublikově ve dvou kategoriích: první pro děti ve věku 6 až 15 let a druhá pro účastníky od 16ti let dále. Cílem je možnost pro mentálně postižené a lidi s autismem
realizovat se formou uměleckého projevu a dále přiblížit svět lidí s mentálním postižením a autismem veřejnosti. Během roku 2011 budou díla z této soutěže vystavena na
několika místech v Praze. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
50
795971/2010
Taneční centrum Praha - konzervatoř,
"50. výročí založení Skupiny moderního
2 625 000
400 000
0
0
obecně prospěšná společnost, zkráceně
tance VUS, později Tanečního centra
Taneční centrum Praha - konzervatoř, o. p. Praha"
s, Pod Žvahovem 463, 152 00 Praha 5,
IČ:25106121
Projekt chce nejen připomenout 50. výročí založení Skupiny moderního tance VUS, později Tanečního centra Praha, ale rovněž 50 let existence současného tance v ČR, včetně
prezentace kapacit českého tanečního divadla a jeho tvůrčích představitelů a perspektiv tanečního školství. Projekt, který zahrnuje několik akcí v průběhu prvního pololetí roku
2011, nemá vliv na obchod v rámci EU. Byl již podpořen, a to jednoletým grantem hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2011.
49

795964/2010

52

796003/2010

55

796222/2010

Mezinárodní centrum tance o. s., Modrá
Mezinárodní týdny tance - Jubilejní 25.
1 615 000
200 000
100 000
100 000
1980/8, 155 00 Praha 13 - Stodůlky,
ročník
IČ:63832143
Jubilejní 25. ročník festivalu má termíny konání ve dnech 9.1.– 30.1. a 3.6.–10.6.2011, z toho zimní část zahrnula 9. a 10. ledna představení na Nové scéně ND, ve dnech 10. –
28. ledna semináře v sídle TCP Žvahov a v Národním domě na Smíchově, dále pak 6 představení v regionech ČR. Dramaturgie se zaměřuje na juniorské soubory a umělecké
projekty domácích a zahraničních konzervatoří a akademií a na prezentaci mladých českých umělců pracujících v zahraničí. Festival nemá vliv na obchod v rámci EU.
"Občanské sdružení SLOVO 21",
Francouzská 2, 120 00 Praha 2,
IČ:69343951
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13. ročník světového romského festivalu proběhne 23.-28.5.2011 v Praze. Součástí festivalu je 1) hudební program- 6 celovečerních koncertů (gypsy jazz, tradiční romská
hudba, závěrečný galakoncert), 2)odborný program – mezinárodní workshopy pro romskou mládež z Evropy a mezinár. seminář na téma segregace romských dětí na školách, 3)
doprovodný program – výstava malířky Míly Doležalové a výstava soudobých umělců s názvem „Segregace“. Hlavním cílem projektu je na vysoké úrovni prezentovat bohatství
a různorodost romské kultury a skrze pozitivní prezentaci a pozitivní hodnoty přispět ke zlepšení vztahu mezi romskou komunitou a českou majoritou. Významný festival
Khamoro má každoroční podporu hl. m. Prahy. Nemá vliv na obchod v rámci EU.
Poř. č.

Č. j.

Žadatel

Název projektu

Svaz českých knihkupců a nakladatelů, o. Cena Jiřího Ortena
127 000
50 000
50 000
50 000
s., Klementinum 190, 110 01 Praha 1,
IČ:47610492
Tato cena byla založena roku 1986 v prostředí samizdatu, v letech 1990-2008 organizovalo její udílení nakladatelství Mladá fronta a od roku 2009 její organizaci a udílení plně
převzal Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Cena je určena mladým autorům do třiceti let a patří mezi nejvýznamnější české literární ceny. Hlavní město Praha se na této
ceně podílí od roku 1994 a jím poskytovaná částka je určena jako odměna oceněnému autorovi. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
58

796342/2010

63

796384/2010

65

798074/2010

Ostrovy s. r. o., Švédská 1156/25, 150 00 UNITED ISLANDS 2011
25 000 000
3 500 000
2 000 000
2 000 000
Praha 5, IČ:27232948
8. ročník mezinárodního multižánrového festivalu hudebních objevů v Praze. Projekt zahrnuje přípravu a realizaci projektu – 100 koncertů ve 20 pražských klubech a na 7
scénách venku ve veřejném prostoru na ostrovech na Vltavě a dalších místech při řece. Akce se koná během posledního červnového víkendu. Festival se vyznačuje kvalitní,
inovativní dramaturgií a unikátními lokacemi v centru Prahy. Jedná se o řadu let hl. m. Prahou podporovaný projekt. Nemá vliv na obchod v rámci EU.
P & J Music s. r. o., Dittrichova 338/11,
JAZZ MEETS WORLD 2011
5 175 000
1 300 000
900 000
900 000
120 00 Praha 2, IČ:45790221
Jazz meets World již 16. rokem pravidelně v průběhu roku (od března do prosince) představuje především zahraniční soubory z oblasti jazzové hudby a world music, také hip
hop a alikvótního zpěvu. Pro letošní rok pořadatel plánuje minimálně 15 koncertů, které představí mj. premiérově kapelu Smod z Mali, opětovně Elidaes Ochoa, poslední žijící
hvězdy projektu Buena Vista Social Club, ze Švédska Tingvall Trio, izraelsko-španělské Duo Llama a mnoho dalších. K významnému jubileu pořadatele bude uspořádán
koncert Paca de Lucia v Lucerně. Místa konání ostatních koncertů: Palác Akropolis, Lucerna Music Bar, Divadlo U hasičů, Divadlo Hybernia, Jazztime. Jedná se o řadu let hl.
m. Prahou podporovaný projekt, který nemá vliv na obchod v rámci EU.
75
798279/2010
Jan ANDELT
DIVADLO V PARKU - den loutek a
525 000
200 000
150 000
150 000
hudby pro malé i velké
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Kč
Kč
Kč
Kč
DIVADLO V PARKU je divadelní a hudební festival s bohatým doprovodným programem věnovaným především rodinám s dětmi. Na louce Kunratického parku bude
postaveno kryté podium, naproti němu divadelní šapitó, programy mezi nimi se budou střídat. Některá představení se uskuteční přímo na louce - (Echt street puppets třímetrové loutky, Mimotaurus, - chůdy, oheň). Projekt se koná 21.5.2011 a nemá vliv na obchod v rámci EU.
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798527/2010

Žadatel

Název projektu

"Lunchmeat o.s.", Lannova 1540/6, 110 00 Lunchmeat a/v sessions
1 220 680
377 380
0
0
Praha 1, IČ:22832980
Jedná se o festival, který mapuje dění na poli alternativní hudební scény, nových médií a vizuálního umění. Skládá se z dvoudenního festivalu a několika dílčích akcí v průběhu
roku. Do Prahy vozí významné zahraniční umělce a hudebníky, které spojuje v jedinečných audiovizuálních vystoupeních, a mladému publiku představuje kreativní práci
vůdčích osobností jednotlivých oborů. Na programu jsou vždy i české projekty. Na úvod komponovaného večera probíhá přednáška umělce, workshop, nebo i filmová projekce
tématicky spjatá s celým večerem. Místa pro realizaci akce jsou MeetFactory a NoD. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
FOIBOS a. s., Bartoškova 1448/26, 140 00 České divadlo 2011
3 802 000
800 000
600 000
600 000
Praha 4 - Nusle, IČ:63079780
Celoroční přehlídka mimopražských profesionálních divadelních souborů je mimořádnou a jedinečnou prezentací mimopražské divadelní scény, přehlídkou tvůrčí práce
činoherních divadel ze všech českých, moravských a moravskoslezských regionů v hl. m. Praze. 16. ročník přehlídky již tradičně na vybraných pražských scénách představí
nejúspěšnější inscenace mimopražských profesionálních divadel. Každoročně je tak uvedeno minimálně 20 inscenací, jejich výběr velmi pečlivě připravuje dramaturgická rada
složená z divadelních kritiků a teoretiků. Přehlídka má 2 části - jarní a podzimní. Každý ročník je zahájen galavečerem na Nové scéně ND se slavnostním udílením Cen Českého
divadla za předchozí ročník (nejlepší ženský a mužský herecký výkon a počin roku) a na základě divácké soutěže je také udělena Cena diváka. Domovskou scénou přehlídky pro
tento rok je Divadlo pod Palmovkou. Všechna představení jsou simultánně překládána pro neslyšící do znakové řeči. Přehlídka je každoročně finančně podporována
hl.m.Prahou. Nemá vliv na obchod v rámci EU.
82
798612/2010
"Společnost GASPARD", Kouřimská 12, LETNÍ LETNÁ 2011, mezinárodní
7 970 000
3 000 000
2 000 000
2 000 000
280 00 Kolín I, IČ:693 47271
festival nového cirkusu, divadla,
vizuálního umění a hudby
8. ročník mezinárodního setkání nového cirkusu, divadla, hudby a vizuálního umění je zaměřený na širokou veřejnost a bude se konat v Letenských sadech i ulicích metropole
ve dnech 21.8. – 4.9.2011. V Letenských sadech vyroste cirkusové a divadelní městečko otevřené všem věkovým kategoriím, které návštěvníky zcela pohltí svojí magickou
atmosférou plnou pohody a nevšedních zážitků. V rámci festivalu se v několika šapitó, v plenéru i na otevřených scénách uskuteční cca 100 představení, které vloni navštívilo
23 000 diváků. Součástí již tradičně budou výtvarné dílny a divadelní aktivity pro děti, večer se konají klubové hudební produkce. Projekt volně navazuje na slavnou tradici
divadelních poutí a představuje současné nejlepší světové umělce oboru. S ohledem na velký ohlas posledních ročníků se může hovořit o Letní Letné jako o akci, která si našla
pevné místo v pražském kulturním kalendáři, je neodmyslitelnou součástí letní festivalové nabídky. Projekt je každoročně podporován a nemá vliv na obchod v rámci EU.
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798533/2010
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1 636 000
1 186 000
0
0

KLUB-CESTY RYTMU, Stodolní
Město pro život
3204/22, 702 00 Ostrava - Moravská
Ostrava a Přívoz, IČ:70902313
Město pro život je zcela novým typem kulturní akce, která se koná v červnu 2011 a má za cíl představit proměny života ve městě a aktivně zapojit obyvatele Prahy do tvorby
vize města jako příjemného místa pro život. Jednodenní pouliční akce reflektuje uchopení tří současných trendů/témat v oblasti městského života. 1. Čisté město (ekologická
témata), 2. Veřejný prostor (architektura/urbanismus), 3. Volný čas (sport a kultura). Projekt odstartuje na Staroměstském náměstí a bude pokračovat průvodem a dalšími
akcemi, vyvrcholí v areálu parku Stromovka. Nemá vliv na obchod v rámci EU.
84

798724/2010

Slovenské združenie Limbora (SZ
Mezinárodní festival národů,
3 599 000
1 200 000
300 000
300 000
Limbora), Dittrichova 13/11, 120 00 Praha národnostních menšin a etnik PRAHA
2, IČ:60432811
SRDCE NÁRODŮ
Jedná se o 13. ročník mezinárodního festivalu národů, národnostních menšin a etnik. Praha tak má možnost prezentovat svůj vztah a úctu k tradičnímu umění národů a etnik celé
Evropy. Během akce mohou návštěvníci bezplatně na náměstích a v ulicích Prahy shlédnout 400-600 účinkujících z více než deseti zemí světa. Soubory prezentují svoji hudbu,
tanec a kroje, součástí festivalu jsou také výstavy, workshopy, semináře, ukázky řemesel a škola tance. Tento projekt se koná 25.-30.5.2011 a je největší akcí národnostních
menšin v ČR. Žadatel je pravidelným příjemcem podpory HMP. Akce nemá vliv na obchod v rámci EU.
87
798795/2010
Arkham s.r.o, Lomená 488, 250 64 Měšice, Prague City festival
16 734 977
2 729 977
0
0
IČ:29003148
Obsahem projektu je 1. ročník velkého hudebního festivalu s atraktivním programem. Festival má ambici stát se pravidelnou akcí, při které špičková světová jména přitáhnou do
města tisíce lidí. Akce se bude konat v červnu 2011 v prostoru multifunkčního areálu v Holešovicích, kapacita jednodenního festivalu je 22 000 návštěvníků. Na dvou scénách
se jim představí hvězdy světové i české scény – osloveni byli např. R.E.M., Foo Fighters, Faith No More, Monkey Businnes nebo Tata Bojs. Za projektem stojí tandem
zkušených manažerů z oblasti hudebních akcí a ticketingu. Projekt přichází s ojedinělým konceptem atraktivní prezentace Prahy. Nemá vliv na obchod v rámci EU.
85

798757/2010

OUTDOOR FILMS s. r. o., Smetanovo
9. ročník Mezinárodního festivalu
1 200 000
700 000
0
0
náměstí 1180/7, 702 00 Ostrava outdoorových filmů
Moravská Ostrava, IČ:28614593
Jedná se o 9. ročník putovní přehlídky amatérských, poloprofesionálních i profesionálních dokumentárních filmů s tématikou outdoorového sportu. Cílem festivalu je
popularizovat před veřejností sport jako volnočasovou aktivitu, která přináší nezapomenutelné zážitky, vytváří základ zdravého životního stylu, přispívá k budování pozitivního
vztahu k přírodě a vychovává k uplatňování zásad fair play v životě. Mezi soutěžní kategorie patří: dobrodružný a extrémní sportovní film, horolezecký a horský film, vodní
sportovní film a cestopisný film. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
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802276/2010

Žadatel

Název projektu

Celkové
Požadovaná Doporučení Rada HMP
náklady
částka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
956 000
250 000
100 000
100 000

Feng-yün Song o.s, Mazovská 4/477, 181 Songfest.cz 2011 - Vítání roku zajíce
00 Praha 8 - Troja, IČ:28558502
Hlavním tématem již 10. ročníku multikulturního hudebně divadelního festivalu Songfest.cz 2011 je Vítání roku zajíce - vítání nového lunárního roku - a příležitost k setkání
východní a západní kultury. Pořadatelem je sdružení, které se zaměřuje na aktivity podporující harmonické soužití mezi národy a vytváření harmonického zázemí pro naše děti.
Podtitulem festivalu je Láska a tolerance vytváří harmonické zázemí jak pro porozumění mezi národy, tak pro naše rodiny. Zvláštní pozornost bude věnována dětem a seniorům.
Ve 4 festivalových městech - Praha, Hradec Králové, Český Krumlov, Zlín – se na scéně setkají asijští umělci z Číny, Mongolska, Vietnamu, Indonésie, Korei a Střední Asie s
umělci z Čech a Moravy. Minulé ročníky pražské části projektu byly podpořeny hl. m. Prahou. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

V. ročník mezinárodního festivalu
3 030 000
650 000
550 000
550 000
MENE TEKEL - festivalu proti totalitě,
zlu, násilí, pro paměť národa (druhá
část - realizace V. ročníku festivalu v
roce 2011
Cílem mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, který ve svém názvu odkazuje na biblická slova o sečtení hříchů, je podpora lidských práv a připomenutí novodobé
historické zkušenosti. Téma V. ročníku je „Umělecká reflexe totality v literatuře, v hudbě, ve výtvarném umění. Umělci a jejich tvorba v boji proti nesvobodě.“ Festival
představuje 7 dní dialogu o dramatickém úseku novodobých dějin – přináší uměleckou reflexi totality, zla a násilí. Konal se v únoru 2011 v prostorách Univerzity Karlovy,
Městské knihovny, Senátu, v chrámu sv. Víta, v divadlech, kinech i na dalších místech. (výstavy, představení, koncerty, filmové projekce, odborná kolokvia, besedy a další
pořady). Jeho akce byly volně přístupné. Garantem festivalu, který se konal pod záštitou rektora Univerzity Karlovy a světícího pražského biskupa, byla Konfederace
politických vězňů, odborným garantem Ústav pro studium totalitních režimů. 30.9.2009 bylo podepsáno memorandum o spolupráci při pořádání tohoto festivalu. Projekt je řadu
let podporován hl. m. Prahou a nemá vliv na obchod v rámci EU.
99

802691/2010

UMĚNÍ BEZ BARIÉR, Náplavní 1, 120
00 Praha 2, IČ:68383622

Galerie Pokorná s. r. o., Šafaříkova 456/3, Pražský festival PF 11 - mezinárodní
855 000
440 000
0
0
120 00 Praha 2, IČ:27201937
setkání umělců pracujících se sklem
Pražský festival /PF/ je prezentací dosud málo známého oboru současného umění – sklářské volné tvorby. Vznikl, aby se kulturní veřejnost mohla důvěrněji seznámit s tímto v
zahraničí velmi ceněným oborem a aby umělci dostali příležitost prezentovat volnou tvorbu, instalace a happeningy. Takový způsob není možný v komerčních galeriích, které
jsou zaměřeny především na prodej děl, ale je možný právě na akcích jako je umělecký festival, který dovoluje umělci prezentovat své myšlenky mnohem volněji, bez ohledu na
komerční výsledek.Taková prezentace je nutná k celkovému zhodnocení díla umělce a jeho tvůrčímu růstu. Ostatním dá festival informaci, co špičkového se v daném oboru
děje. Díky instalaci na více místech v centru Prahy mohou návštěvníci aktivně procházet městem mezi jednotlivými expozicemi. Festival nemá vliv na obchod v rámci EU.
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809426/2010

Žadatel

EUROFILMFEST s. r. o., Parléřova 17,
169 00 Praha 6, IČ:25084071

Název projektu

18. Dny evropského filmu

Celkové
Požadovaná Doporučení Rada HMP
náklady
částka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
3 900 000
800 000
400 000
400 000

Jedná se o přehlídku současných filmů ze stávajících a budoucích členských zemí EU s cílem obohatit nabídku českých kin a přispět k povědomí o EU. Již 18. ročník tohoto
festivalu se bude konat v dubnu v Praze, v kinech Lucerna a Světozor. Návštěvníci budou mít šanci shlédnout filmy, které získaly ocenění na významných národních a
mezinárodních festivalech. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
NedomYsleno ČR s. r. o., Hrusická
Divadelní festival Mezi ploty 20. ročník
5 256 500
900 000
800 000
800 000
2510/2, 141 00 Praha 4 - Záběhlice,
- Praha
IČ:27390381
Mezi ploty je jedním z našich největších divadelních a hudebních festivalů profesionálních i neprofesionálních souborů a umělců každoročně pořádaný v prostředí pražské
psychiatrické léčebny v Praze 8 – Bohnicích. Ve dnech 28. – 29.5.2011 se uskuteční jubilejní 20. ročník, na němž vystoupí více než 180 souborů a skupin nejrůznějších
divadelních a hudebních žánrů, mezi nimiž jsou i soubory zdravotně postižených, kteří zde mají jedinečnou možnost prezentovat výsledky svého uměleckého snažení široké
veřejnosti. Tímto způsobem se přispívá rovněž ke společenské integraci těchto lidí a k větší toleranci vůči duševně nemocným. Festival je benefiční, účinkující se vzdávají
honoráře ve prospěch psychiatrické léčebny. Podle výsledku průzkumů agentury STEM jde o nejvyhledávanější kulturně společenskou akci v Praze s účastí na 30 tisíc
návštěvníků. Festival je pravidelně finančně podporován hl. m. Prahou a nemá vliv na obchod v rámci EU.
105
814221/2010
INTER-KONTAKT-GRAFIK, občanské XVIII. ročník celostátní soutěže volné
585 888
250 000
200 000
200 000
sdružení, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1, grafiky "Grafika roku" a XVII. ročník
IČ:70099006
ceny Vl. Boudníka
Celostátní soutěž Grafika roku vznikla roku 1994 se záměrem podpořit tvůrčí i cechovní sebevědomí umělecké grafiky s bohatými historickými tradicemi a velkou společenskou
prestiží. Je určena českým žijícím autorům všech generací. Vytváří platformu pro tvůrčí dialog a nabízí možnosti aktuálního pohledu na současnou grafickou scénu.
Prostřednictvím oceněných prací se veřejnost seznamuje s hodnotícími kritérii profesionální poroty a vývojovými tendencemi oboru. V rámci této soutěže od roku 1995 uděluje
hl. m. Praha Cenu Vl. Boudníka v hodnotě 30 tis. Kč, kterou předává primátor hl. m. Prahy. Hl. m. Praha v minulých letech poskytovalo na tento projekt navrhovanou finanční
částku. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
103

811064/2010

"Podpora a šance pro všechny o. s.",
DĚTSKÝ DEN
1 707 900
1 557 900
200 000
200 000
Olomoucká 2332, 193 00 Praha 9,
IČ:26557860
Akce „Dětský den" dne 28.5.2011 v Areálu středověké tvrze Praha, Olomoucká 2332, Praha 9, je určena široké veřejnosti. Tento den si jak děti, tak dospělí budou moci
vyzkoušet jak se žilo ve středověku, a to nejen s lidmi, ale i se zvířaty /budou zde zvířata nejenom domácí, ale i exotická/. Pro děti budou po celý den připraveny soutěže a hry.
Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
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871683/2010

Žadatel

Název projektu

Celkové
Požadovaná Doporučení Rada HMP
náklady
částka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
795 000
570 550
0
0

Státní opera Praha, Legerova 57/75, 110 00 Hurá do Opery!
Praha 1 - Vinohrady, IČ:45248621
Cílem pokračujícího projektu je seznámit a přiblížit srozumitelnou formou žákům I. stupně základních škol svět operního a baletního umění. Projekt je rozdělen do dvou cyklů,
po úvodním setkání s operní budovou, jejím technickým a uměleckým zázemím, zákulisím a dalšími prostorami, kam se běžný návštěvník nedostane, budou následovat
představení s tématy: Co se děje v Opeře, Svět baletu, Česká opera, Italská opera, Německá opera, Francouzská opera a Ruská opera. K pokračování dalšího cyklu Hurá do
Opery! daly impuls početné pozitivní ohlasy a vysoká návštěvnost těchto mimořádných představení. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
Vlastimila Pospíšilová

Prague Junior Note 20. ročník

335 745

170 745

80 000

80 000

Dětská hudební soutěž Prague Junior Note oslaví v roce 2011 už 20. výročí své existence. Dle statistiky v ní soutěžilo přes 3700 dětí ve věku od 5-15 let z celé ČR. Soutěž je
jedním velkým seminářem pro pedagogy a motivací pro hudebně talentované děti. Koná se 9.-12.6.2011. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
Festival nejmladších klavíristů 19.
61 700
22 700
20 000
20 000
ročník
V roce 2011 má Festival nejmladších klavíristů 19. ročník. Jsou to vždy tři až čtyři celovečerní koncerty, kterých se dle statistiky účastnilo za dobu konání festivalu přes 3000
žáků a studentů ze všech základních uměleckých škol v Praze. Koná se v březnovém a dubnovém termínu. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
111

871721/2010

Vlastimila Pospíšilová

Festivalová postupová přehlídka
140 000
45 000
45 000
45 000
scénického tance mládeže a dospělých
pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj
2011
Úspěšná soutěžní přehlídka. Pořadatel navazuje na dlouholetou tradici konání těchto přehlídek. Nejlepší choreografie postupují na Národní přehlídku scénického tance v
Jablonci nad Nisou. Přehlídka se konala 4.-6.3.2011. Jde o dlouhodobě podporovaný projekt, který nemá vliv na obchod v rámci EU.
114

901819/2010

ART CALIBRE, Národní 59/30, 110 00
Praha 1 - Nové Město, IČ:69346496

Festivalová postupová přehlídka
105 000
50 000
50 000
50 000
dětského scénického tance pro
hl.m.Prahu 2011
Postupová přehlídka dětských skupin scénického tance pro hl.m. Prahu je určena dětem ve věku základní školní docházky. Posláním přehlídky je především podnítit
prostřednictvím pedagogů a vedoucích tanečních souborů a skupin kvalitní využívání volného času, a tím omezit četnost problémových skupin dětí a mládeže.Termín konání:
25. až 27. března v Salesiánském divadle, Praha 8. Tato přehlídka je významnou tím, že se z ní postupuje na Celostátní přehlídku do Kutné Hory. Je dlouhodobě podporována
hl. m. Prahou a nemá vliv na obchod v rámci EU.
115

901825/2010

ART CALIBRE, Národní 59/30, 110 00
Praha 1 - Nové Město, IČ:69346496

*Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP

1/15

Poř. č.

Č. j.

Žadatel

Název projektu

Celkové
Požadovaná Doporučení Rada HMP
náklady
částka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
60 000
40 000
20 000
20 000

Centrum integrace dětí a mládeže, o.s.,
Karlínské slavnosti dětí 2011
Peckova 277/7, 186 00 Praha 8 - Karlín,
IČ:40612627
Obsahem projektu je příprava a realizace tradičních Karlínských slavností dětí v roce 2011. Hlavním cílem projektu je podpora kulturního cítění, prožívání a rozvoj kulturnosti
dětí předškolního a školního věku s handicapy i bez. Dalšími cíli je oživení kulturního života v Karlíně, rozvíjení tradic v rámci kulturních akcí, podpora alternativní i vlastní
hudební a taneční tvorby mládeže, výtvarná a literární tvorba dětí a její prezentace. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
117

909588/2010

120

916762/2010

Český svaz chovatelů Základní organizace 3. Pražská výstava mladých chovatelů
Praha 10 - Dubeč, U transformátoru 648, (do 18 let) s mezinárodní účastí a Letní
107 00 Praha 10 - Dubeč, IČ:65398459
výstava s účastí mladých chovatelů

38 000

26 000

20 000

20 000

Výstava mladých chovatelů - tj. chovatelů králíků a ostatních hlodavců, holubů drůbeže hrabavé i vodní s účastí zájemců z celé ČR, tentokrát s účastí mladých zahraničních
vystavovatelů. Cílem je prezentace mladých chovatelů a propagace chovatelství jako volnočasové aktivity mládeže, která vede k omezení trávení volného času mládeže
nežádoucím způsobem. V roce 2011 proběhnou dvě výstavy. Mimo 3. pražské výstavy to bude ještě Letní pražská výstava. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

121

927257/2010

Gymnázium J. Seiferta o. p. s., Vysočanské Pereme se s Thálií 8
nám. 500, 190 00 Praha 9, IČ:49626931

135 000

90 000

40 000

40 000

Již osmý ročník velice úspěšného divadelního festivalu – nesoutěžní přehlídky divadelních souborů vybraných pražských gymnázií, konaný již tradičně v Divadle Na Prádle.
Díky místu konání známý pod názvem Pereme se s Thálií. Obsahem projektu je řada studentských divadelních představení, z nichž mnohá jsou napsána na míru přímo
talentovaným studentům. Hlavním cílem tohoto projektu, který má celopražskou působnost, je smysluplné vyplnění volného času mládeže. Je jím nejen podchycení talentů, ale i
dalších mladých lidí, kteří tak mohou veřejně ukázat své schopnosti. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
Divadlo Bez zábradlí s. r. o., Spojovací
Slovenské divadlo v Praze - 16. ročník
2 911 000
1 300 000
1 000 000
1 000 000
293, 281 66 Jevany, IČ:25102699
Jedná se o 16. ročník festivalu, který je přehlídkou slovenských profesionálních souborů. Cílem projektu je udržovat živé česko-slovenské kulturní a společenské vztahy,
umožnit českému divákovi seznámení s tím, co je nového na slovenských divadelních scénách a rovněž inspirovat pražská divadla. Festival je také významným místem setkání
mladé generace se slovenským jazykem a uměním. Projekt má několikaletou podporu hl. m. Prahy a nemá vliv na obchod v rámci EU.
122
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Poř. č.

Č. j.

Žadatel

Název projektu

Celkové
Požadovaná Doporučení Rada HMP
náklady
částka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
100 000
50 000
30 000
30 000

Sdružení Adria, Vidlicová 2197/3, 160 00 Jsem lepší než Švejk - 10. ročník
Praha 6, IČ:65401298
Jedná se již o 9. ročník studentského humoristického a satirického kabaretu o Cenu Jaroslava Haška, ve které soutěží studenti pražských a středočeských gymnázií s vlastní
humoristickou a satirickou tvorbou pro 2-3 herce. Společný projekt Gymnázia Nad štolou, Sdružení Adria a Divadla Bez zábradlí si klade za cíl podpořit rozvoj kulturního
cítění mladých lidí a jejich tvůrčích schopností. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
123

943449/2010

2HP PRODUCTION, s. r. o., V předpolí AghaRTA Prague Jazz Festival 2011 5 400 000
1 900 000
1 500 000
1 500 000
16, 100 00 Praha 10, IČ:61857521
20. ročník
Již 20. ročník festivalu, koncertní přehlídky špičkových jazzových zahraničních umělců, která je koncipována jako řada nejméně 18 samostatných koncertů rozdělených do tří
částí a volně přecházejících z jarní do podzimní části. V podrobně popsané dramaturgii (vystoupí např. Steve Lukhater Band, Maceo Parker, Richard Bona Group, Soft
Machine, Pat Metheny Trio a další) je kladen důraz na žánrovou pestrost. Letní část nazvaná Prague Jazz Week a realizovaná na Staroměstském náměstí bude obsahovat
dvoudenní přehlídku nejlepších českých jazzových hudebníků (Luboš Andršt, Štěpán Markovič, Emil Viklický, Jiří Stivín, Karel Růžička, Ondřej Pivec a další), týdenní
přehlídku mladých talentů a jeden koncert zahraničního umělce. Místa konání: Lucerna Music bar, Agharta Jazz Centrum. Festival má dlouholetou podporu hl. m. Prahy. Projekt
nemá vliv na obchod v rámci EU.
126

1027192/2010

RIFF RAFF s. r. o., Čs. armády 4, 160 00 KAŠPÁRKOHRANÍ, dětský
2 565 000
1 000 000
800 000
800 000
Praha 6, IČ:47125675
festival/hudba/divadlo/hry
3. ročník největšího dětského festivalu v Praze, a vlastně v ČR vůbec. Vedle koncertů a divadelních představení jsou pro děti a jejich rodiče připraveny divadelní a výtvarné
dílny a další doprovodné akce, včetně akcí handicapovaných umělců. Projekt se koná 26.6.2011 od 12.00 do 20.00 hodin v Oboře Hvězda, Praha 6. Zde proběhne cca 80
produkcí a po zkušenostech se dvěma ročníky pořadatel návštěvnost 25 000 rodin s dětmi. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
140

69529/2011

141

78308/2011

Richard Langer

cena Ď - 11. ročník

800 000

670 000

300 000

300 000

11. ročník projektu, který prezentuje současné české mecenášství a sponzoring v oblasti kultury a charity a udílení cen a jímž se děkuje za mecenášství a sponzoring v oblasti
kultury a charity, propagaci hodnotných kulturních a důležitých charitativních projektů. O udělovaných cenách rozhoduje „Kolegium“ z nejméně pěti významných osobností
společenského života. Projekt je realizován v termínu: 15.2.-21.6.2011 . Do 15.2.2011 se přihlašují nominace, ceremonie se bude konat v historické budově Národního divadla
dne 21.6.2011. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
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Poř. č.

Č. j.
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Celkové
Požadovaná Doporučení Rada HMP
náklady
částka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
850 000
200 000
0
0

Nekonvenční žižkovský podzim - 15.
jubilejní ročník Mezinárodního
hudebního festivalu
Pro 15. ročník mezinárodního hudebního festivalu, který svým významem, tradicí, nápaditou dramaturgií a přesahem přes hranice městské části, je letos připraveno 20 koncertů
na 20ti tradičních i netradičních místech Prahy 3 i dalších místech HMP, které přibližují veřejnosti hudební umění v širokých kulturně-společenských souvislostech. Program
bude i v r. 2011 zaměřen na nadcházející hudební a společenská výročí nejen se vztahem k Praze 3, ale i v celospolečenských souvislostech. Koncerty jsou dostupné široké
vrstvě posluchačů a prezentují vynikající umělecké osobnosti české kultury. Termín konání: - září - listopad 2011. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU, byl již podpořen, a
to jednoletým grantem hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2011.
150

81809/2011

154

112534/2011

Jiří Hošek

Název projektu

Bohemia JazzFest, o. p. s., Okružní 2615, Bohemia Jazz Fest 2011
1 700 000
900 000
500 000
500 000
370 01 České Budějovice, IČ:27382354
Cílem tohoto festivalu, který se koná již tradičně v červenci pod širým nebem na Staroměstském náměstí, zůstává prezentace a propagace špičkového jazzu z Evropy i USA. V
jeho rámci se opět uskuteční seriál koncertů na otevřených pódiích 2 dny v Praze, dále v Plzni, Prachaticích, Domažlicích Táboře, Brně a Českých Budějovicích, bez vstupného.
Festival je ideově i organizačně řízený Rudy Linkou, jazzovým kytaristou žijícím trvale v New Yorku, který v dramaturgii festivalu počítá s angažováním nejlepších hudebníků
a kapel z USA, Německa, Francie, Rakouska, Švédska a dalších zemí. pražská část projektu byla v minulých letech podporována hl. m. Prahou.Akce nemá vliv na obchod v
rámci EU.
LETITIA - společnost pro rekonstrukci a BRANICKÉ DIVADLO PRO
15 677 000
8 200 000
1 500 000
1 500 000
obnovu Branického divadla, Branická
VŠECHNY
411/63, 147 00 Praha 4 - Braník,
IČ:45701831
Společnost LETITIA provozuje Branické divadlo již 18 let s cílem udržet provoz divadla v okrajové části Prahy, vytvářet a přinášet umělecky hodnotný a zajímavý program
nejen pro občany Prahy 4, ale i pro všechny ostatní Pražany. Již několik let zároveň naplňuje program zpřístupnění divadla sociálně slabším, tj. dětem, studentům, seniorům a
handicapovaným občanům, kdy za podpory partnerství hl.m.Prahy umožňuje poskytovat zvýhodněné vstupné pro uvedené skupiny diváků, pro něž připravuje specializovaný
program včetně termínů konání představení. Přestože je divadlo stagionou, vytváří podmínky pro vznik nových představení zejména tím, že poskytuje bezúplatně prostor pro
jejich nastudování. Tato představení se pak stávají součástí branického repertoáru. Vedle divadelních inscenací převážně komediálního žánru tvoří program koncerty vážné i
populární hudby, taneční a zábavné večery, pravidelně zde hostuje Radošinské naivné divadlo z Bratislavy. V r. 2011 plánuje divadlo 170 představení, z toho 25 pro děti.
Branické divadlo je každoročně finančně podporováno hl. m. Prahou. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
156
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Poř. č.

Č. j.

Žadatel

Název projektu

Celkové
Požadovaná Doporučení Rada HMP
náklady
částka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
383 000
80 000
0
0

Soukromá základní umělecká škola - Škola Mezinárodní hudební festival - Musica
pro radost v. o. s., Na Vrchu 304, 155 00 Sacra a Roma
Praha 5 - Řeporyje, IČ:25626019
Po úspěších na mezinárodních festivalech v Holandsku, Itálii a Belgii obdržel dětský pěvecký sbor PETRKLÍČ pozvání na mezinárodní pěveckou soutěž do Říma, kde sbor chce
především úspěšně reprezentovat Českou republiku a hlavně Prahu tak, jako na předešlých zahraničních soutěžích a festivalech. Přínos projektu pro děti je v prohloubení pocitu
hrdosti na svou zem a město, poznání života a zvyků v jiné zemi, budování zdravého sebevědomí a umění prezentovat svou práci i v zahraničí. Sbor na festivalu vystoupí ve
dvou soutěžních kategoriích a na dvou samostatných celovečerních koncertech. K projektu konanému mimo území hl. m. Prahy, nemůže být přijato partnerství hl. m. Prahy v
oblasti kultury a volného času.
157

132210/2011

Tvrz Hummer s. r. o., Olomoucká 2332,
Velký dětský týden Městské části Praha
1 920 000
1 920 000
400 000
400 000
193 00 Praha 9 - Horní Počernice,
15
IČ:24691640
Žadatel připraví akci pro děti u příležitosti oslavy dětského dne v roce 2011. Bude zaměřena na školní děti 1. a 2. stupně. Zúčastní se jí děti všech 5 ZŠ MČ Praha 15 a každá
škola bude mít vyhrazený pro sebe jeden den. Děti dostanou možnost, aby si část programu připravily samy (soutěže, ukázky školní a mimoškolní činnosti). V rámci akce budou
vyhlášeni vítězové jednotlivých soutěží a získají zajímavé odměny. Den bude doplněn ukázkami středověkých řemesel, rytířským turnajem, divadelním představením a dalšími
aktivitami. Areál Tvrz Hummer je vhodně vybaven pro pořádání akce takového rozsahu. Žadatel má zkušenosti s pořádáním velkých společenských a kulturních akcí, ale i s
pořádáním vzdělávacích, výchovných a zábavních akcí pro děti a mládež. Jeho projekt má termín konání 6.-10.6.2011 a nemá vliv na obchod v rámci EU.
159

131994/2011

MVP agency s. r. o., Velvarská 1623/51, Čarodějnice na Ladronce 2011
1 222 000
387 000
100 000
100 000
160 00 Praha 6, IČ:25764225
Akce pořádaná žadatelem ve spolupráci s MČ Praha 6 již šestým rokem. Jedná se o moderně pojatý program lidové zábavy oslavy zakončení zimy symbolickým upálením
čarodějnice s kulturním, sportovním a zábavným programem. V parku Ladronka bude vybudováno symbolické městečko ze stánků, kde návštěvníky čeká bohatý program plný
soutěží o ceny, kulturních představení, nejrůznějších workshopů rozvíjejících kreativitu malých i velkých návštěvníků. O Filipojakubské noci nebude chybět ani vatra a pálení
čarodějnic. V roce 2010 se této akce zúčastnilo okolo 15 tis. Pražanů. Akce se koná 30.4.2011. Nemá vliv na obchod v rámci EU.
167
142625/2011
ANPU, Stržná 33, 165 00 Praha 6 ANPU - TRADICE
601 000
200 000
0
0
Suchdol, IČ:26992523
6. ročník úspěšného festivalu se opět uskuteční v divadelním šapitó v parku Kampa. Během června nabídne divákům nejen všechny tituly divadla ANPU, ale již tradičně také
poskytne prostor pro další divadelní představení, koncerty, výtvarné dílny, představení pro děti i speciální produkce pro školy a jeden charitativní večer věnovaný potřebným.
Cílem akce je oživit prostor Prahy 1, pozvat diváky do světa alternativního výtvarného divadla, do světa snění a netušených představ, kde technika industrializace dosud
nepřevzala moc. Loňský ročník zaznamenal velký úspěch. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
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Název projektu

Celkové
Požadovaná Doporučení Rada HMP
náklady
částka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
1 190 000
500 000
0
0

Společnost Jindřicha Chalupeckého,
Cena Jindřicha Chalupeckého, Finále
redakce časopisu Nová Přítomnost,
2011
Národní třída 11, 110 00 Praha 1,
IČ:69342491
Ocenění na poli výtvarného umění. Kandidáti musí být občané ČR mladší 35 let. Mohou se přihlásit sami nebo jsou někým nominováni. Tato cena je spravována žadatelem o
partnerství s voleným výborem a zvláštní porotou složenou z významných expertů a jmenovanou vždy na tři roky. Společnost J. Chalupeckého soutěž vypisuje a výběr laureáta
pak provede porota, která je nezávislým tělesem, volí si vlastního předsedu a hodnotí práce zúčastněných. Letošní složení poroty: Christian Rattenmayer, Georg Schoellhammer,
Rainer Fuchs, Edith Jeřábková, Ondřej Chrobák, Mira Keratová a Tomáš Lahoda. Finale se uskuteční v Centru současného umění Dox v Holešovicích (ceremoniál a výstava,
která obvykle trvá dva měsíce). K výstavě je vydáván katalog a součástí celoroční činnosti související úzce s výstavou jsou také webové stránky. Projekt se koná v termínu říjen prosinec 2011 a nemá vliv na obchod v rámci EU.
173

159137/2011

176

159331/2011

Opona, o. p. s., Velvarská 1623/51, 160 00 TÝDEN SVOBODY
5 500 000
1 200 000
200 000
200 000
Praha 6, IČ:28182201
Projekt je připravován k 20. výročí od odchodu sovětských okupačních vojsk a zároveň zrušení Varšavské smlouvy. Má připomenout kořeny a souvislosti naší demokracie. Jeho
součástí bude mezinárodní konference připravená ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem obrany České republiky, dále mezinárodní setkání
lidskoprávních organizací, iniciativ i osobností dlouhodobě se zabývajících tématem lidských práv. Uskuteční se koncert, průvod Prahou, tematické výstavy, projekce filmů .
Záměrem pořadatelů je učinit z Týdne svobody (koná se letos ve dnech 20.-23.6.2011) každoroční akci, která je určena široké veřejnosti s důrazem na mladou generaci. Projekt
nemá vliv na obchod v rámci EU.
MCN, obecně prospěšná společnost,
Babí léto v Městské části Praha - Dolní
461 000
381 000
200 000
200 000
Kvestorská 5, 140 00 Praha 4,
Počernice
IČ:27634507
V MČ Praha - Dolní Počernice se každoročně koná několik kulturních a volnočasových akcí. Nejrozsáhlejší z nich je Babí léto, které zahrnuje výstavy obrazů, fotografií,
objektů, divadelní představení pro děti i dospělé, koncerty vážné a populární hudby a vystoupení skupin různých hudebních žánrů. V roce 2011 se koná již 16. ročník Babího
léta, které se koná jako lidová slavnost dne 17.9.2011 v dolnopočernickém zámeckém areálu. Do přípravy této akce jsou zapojeni jednotlivci, místní spolky a neziskové
organizace. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
177
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Poř. č.

Č. j.

178

171614/2011

Žadatel

Název projektu

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků,
Výstava "Z archivu Slovanské epopeje"
Jungmannova 31, č.p. 36, Palác Adria, 110 (studie, dokumentace - uměnovědná,
00 Praha 1, IČ:15887839
historická, architektonická)

Celkové
Požadovaná Doporučení Rada HMP
náklady
částka
výboru*
projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
268 500
134 250
134 250
134 250

Žadatel se rozhodl uspořádat v Galerii kritiků v Adrii uvedenou výstavu, a to z důvodu, že stále chybí odborné zhodnocení Slovanské epopeje z hlediska uměnovědy,
restaurátorství, či z historického a architektonického pohledu. Kromě originálních kreseb a skic výstava představí archivní dokumenty a materiály, objasňující okolnosti vzniku,
historického vývoje a prezentace Slovanské epopeje. Výstava bude mít doprovodný program odborných přednášek, kolokvia a ukázek filmových dokumentů. Po jejím skončení
bude vydán almanach. Na spolupráci při projektu se podílí Galerie hl. m. Prahy, UPM v Praze, Ústav rozvoje HMP a Archiv HMP, dále řada předních odborníků. Sdružení a
Galerie kritiků žádají o partnerství z důvodu, že hl. m. Praha je majitelem Slovanské epopeje, a že je třeba společné iniciativy a podpory tohoto projektu, kdy žadatel jako
nezisková a nevládní organizace nepokryje mimořádné náklady na jeho přípravu a realizaci. Termín výstavy: 2.-23.5.2011. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Projekt doporučený Grantovou komisí k posouzení v rámci partnerství
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Martina DIMMEROVÁ

Festival divadla a hudby Vyšehraní
1 625 000
750 000
300 000
300 000
2011 - "... išla Marina do Slavína..."
8. ročník festivalu se uskuteční ve dnech 1.6. – 24.6.2011 na Letní scéně NKP Vyšehrad. Program bude již tradičně sestaven z nabídky divadelní a hudební tvorby pražských i
mimopražských umělců, tentokrát však bude dramaturgie rozšířena o uvedení umělců ze Slovenska. Na festivalu je také prostor pro děti z dětských domovů, pro prezentaci
jejich volnočasových aktivit. Připravovaný ročník se klade za hlavní cíl nabídnout malým i velkým návštěvníkům aktivní vnímání slovenštiny a připomenutí doby našeho soužití
v jednom společném státě, a to vše v historickém prostředí NKP Vyšehrad. Festival je po celou dobu své existence finančně podporován hl. m. Prahou. Nemá vliv na obchod v
rámci EU.
Celkem:

*Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP

274 270 709

67 819 702

26 034 250

26 034 250
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