
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 1146 

ze dne  13.7.2010 

 

k návrhu na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času v roce 
2010 

 
Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
1.  snížení neúčelové rezervy kapitoly 1016, § 6409 o 15.410 tis. Kč a zvýšení kap. 

0619 - OKP MHMP, § 3392 - záležitosti kultury - partnerství o stejnou částku 

2.  poskytnutí finančních prostředků z běžných výdajů kap. 0619 - OKP MHMP, § 3392 
- záležitosti kultury - partnerství - formou darů nepřevyšujících částku 2.000.000,- Kč 
na rok 2010 žadatelům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení v celkové 
výši 15.410 tis. Kč 

I I .   u k l á d á  
1.  

1.  vypracovat darovací smlouvy dle bodu I.2. tohoto usnesení 
MHMP - OKP MHMP 

Kontrolní termín: 20.8.2010 



2.  
1.  podepsat darovací smlouvy dle bodu II.1.1. tohoto usnesení 
radnímu Pechovi 

Kontrolní termín: 31.8.2010 

3.  
1.  provést rozpočtové opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení 
MHMP - ROZ MHMP 

Termín: 20.8.2010 

 

 
 

MUDr. Pavel Bém 
primátor hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

JUDr. Rudolf Blažek 
náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Pecha  
Tisk: R-2059  
Provede: MHMP - OKP MHMP, radní Pecha, MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí:
  

 odborům MHMP  

  



ROZPOČET 2010
PARTNERSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - 2010

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Proplaceno Schváleno - 
neproplaceno

Předpoklad Zůstatek na nové 
projekty

Kč Kč Kč Kč Kč Kč

24 400 000,00 81 090 000,00 #REF! #REF! #REF! #REF!
3392 - dary a ostatní 600 000,00 8 600 000,00 #REF! #REF! #REF! #REF!
3392 - CELKEM 25 000 000,00 89 690 000,00 #REF! #REF! #REF! #REF!

Úpravy rozpočtu - § 3392 - partnerství
RHMP dne 16.3.2010 č. 299 (+4 300 000 Kč)
RHMP dne 16.3.2010 č. 302 (+8 000 000 Kč) - dar 100 000 rezervováno
RHMP dne 13.4.2010 č. 507 (+6 400 000 Kč)
RHMP dne 13.4.2010 č. 508 (+44 390 000 Kč)
RHMP dne 11.5.2010 č. 689 (+100 000 Kč)
RHMP dne 22.6..2010 č. 1076 (+1 500 000 Kč)

Stav v uzavírání smluv při partnerství:

Počet smluv k uzavření celkem: #REF!
Počet uzavřených smluv: #REF!
Zbývá uzavřít smluv: #REF!

Paragraf

3392 - partnerství

Aktuální stav k 13.7.2010
22:41 hod. Hollerová Věra



ROZPOČET 2010
SLUŽBY

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Proplaceno Schváleno - 
neproplaceno

Předpoklad Zůstatek na další 
služby

Kč1 Kč Kč Kč Kč Kč

43 971 200,00 62 763 500,00 #REF! #REF! #REF! #REF!

Úpravy rozpočtu - § 3319 - služby
RHMP č. 288 ze dne 2.3.2010 (-1.400 tis. Kč) ve prospěch Městské knihovny v Praze na projekt "Vracení všude"
RHMP č. 300 ze dne 16.3.2010 (-400 tis. Kč) ve prospěch Městské knihovny v Praze - příprava přihlášky UNESCO
RHMP č. 430 ze dne 23.2.2010 (+392,9 tis. Kč) na odvod a penále za porušení rozpočtové kázně (MČ Praha - Zbraslav)
RHMP č. 403 ze dne 19.3.2010 (-350 600 Kč) na odkoupení pozemků
RHMP č. 541 ze dne 20.4.2010 (-4.000 tis. Kč) ve prospěch Městské knihovny na rek. a mod. poboček
RHMP č. 542 ze dne 20.4.2010 (+25.000 tis. Kč) na přemístění Slovanské epopeje
RHMP č. 566 ze dne 20.4.2010 (-450 tis. Kč) na výstavu "Jugendstil aus Nürnberg" v Praze

Pozn.1) Zahrnuje služby 4mil. Kč + rozvoj odvětví 39 971 200 Kč

3319 - CELKEM

Paragraf

Aktuální stav k 13.7.2010
22:41 hod. Hollerová Věra



ROZPOČET 2010

Kontrola
#REF!

Aktuální stav k 13.7.2010
22:41 hod. Hollerová Věra



ROZPOČET 2010

Kontrola
#REF!

Aktuální stav k 13.7.2010
22:41 hod. Hollerová Věra



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové nákl. 
projektu

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
172 135238/2010 Občanské sdružení TAP, Na 

Pankráci 479/13, 140 00 Praha 4 - 
Nusle, IČ:26517213

"Párty Na Kolečkách" 295 000 200 000 100 000 100 000

173 147387/2010 "Studentská organizace 
StudentZone", Viniční 4346/203b, 
615 00 Brno - Židenice, 
IČ:26640686

Pražský Majáles 2010 2 451 000 600 000 400 000 400 000

174 137937/2010 ANPU, Stržná383/ 33, 165 00 Praha 
6-Suchdol, IČ:26992523

ANPU po páté 578 000 200 000 100 000 100 000

175 133650/2010 MEDIALOGUE, s. r. o., Na Valech 
283/16, 160 00 Praha 6-Hradčany, 
IČ:27459870

Výstava Karlův most 2 470 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

176 126125/2010 PhDr. Jarmila SCHREIBEROVÁ Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5 - 
Příběhy nevšedních životů - (3. díl 
encyklopedie)

690 000 188 850 100 000 100 000

177 110774/2010 Via Lucis, střední umělecká škola a 
středisko volného času, obecně 
prospěšná společnost, Záhorského 
4/886, 150 00 Praha 5 , 
IČ:28385462

Rána krále Jana 3 657 000 1 347 000 0 0

179 150913/2010 Renée Nachtigallová Promenádní koncerty ve Hvězdě 2010 3 604 000 1 000 000 0 0
180 151359/2010 Dvojka sobě, Na Bojišti 1733/12, 

120 00 Praha 2 - Nové Město, 
IČ:26584158

Vltava 2010 a Nic na odiv…? 2010 2 939 000 1 000 000 0 0

181 162291/2010 Občanské sdružení MEZERY, Na 
Dlouhém lánu 302/58, 160 00 Praha 
6 - Vokovice, IČ:68983344

"Čistírna" (projekt Cesty energie 2009-12 v 
Praze)

820 000 495 000 0 0

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1146 ze dne 13. 7. 2010

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

*Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP 1



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové nákl. 
projektu

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
182 164398/2010 Obec spisovatelů, Železná 492/18, 

110 00 Praha 1 - Staré Město, 
IČ:00164291

Ethnica Poetica 2010, multietnický festival 
v rámci Roku K. H .Máchy

1 539 000 1 077 300 0 0

186  184973/2010 Společnost pro elektroakustickou 
hudbu, Jeronýmova 325/7, 130 00 
Praha 3 - Žižkov, IČ:47606401

MUSICA NOVA 2010 200 500 90 000 0 0

189 186654/2010 GOLIATH s. r. o., Pilská 20, 198 00 
Praha 9 - Hostavice, IČ:26457881

DĚTSKÝ DEN 1 645 900 1 474 900 900 000 600 000

193 239505/2010 Vlasta STADLEROVÁ PRAGUE VOICES Mezinárodní sborový 
festival populární a jazzové hudby

697 000 80 000 0 0

194 240165/2010 Divadlo AHA!, obecně prospěšná 
společnost, U Stadionu 1414/10, 
289 22 Lysá nad Labem, 
IČ:28508084

GONG DĚTEM - divadlo pro děti a 
mládež

1 704 000 600 000 200 000 150 000

200 267486/2010 Dílny tvořivosti, V Pevnosti 13/4, 
128 41 Praha 2 - Vyšehrad, 
IČ:26629712

Struhadlo (sociálně kulturní benefiční 
festival k 7 letům Dílen tvořivosti)

80 550 43 850 0 0

201 267490/2010 Luces de Bohemia, občanské 
sdružení, Na břevnovské pláni 
1302/27, 169 00 Praha 6 - Břevnov, 
IČ:28553462 

Literární setkání Luces de Bohemia 104 000 60 000 0 0

202 269694/2010 HESTIA, o. s., Na Poříčí 1041/12, 
110 00 Praha 1 - Nové Město, 
IČ:67779751

Všehodění v Podviní 97 000 71 000 0 0

203 270988/2010 Občanské sdružení Uhříněves, 
Husovo náměstí 375/36, 104 00 
Praha 10 - Uhříněves, IČ:27015297

Uhříněveská pouť 60 000 60 000 0 0

*Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP 2



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové nákl. 
projektu

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
207 272568/2010 UMĚNÍ BEZ BARIÉR, Náplavní 

2013/1, 120 00 Praha 2 - Nové 
Město, IČ:68383622

V. ročník mezinárodního festivalu MENE 
TEKEL - festivalu proti totalitě, zlu, násilí, 
pro paměť národa (první část - 
dramaturgická, scénáristická, organizační a 
technická příprava festivalu v roce 2010)

3 030 000 450 000 300 000 300 000

210 278592/2010 V - čas, o.s., Velvarská 1623/ 51, 
160 00 Praha 6 - Dejvice, 
IČ:26572567

Multikulturní festival Etnofest 520 000 150 000 0 0

213 279107/2010 Baterky, Pertoldova 3380/39, 143 
00 Praha 12 - Modřany, 
IČ:26557754

Divadlo bez zvířat 67 000 41 000 0 0

214 286039/2010 "Občanské sdružení Baobab", 
Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4 - 
Krč, IČ:67360670

Duše v obrazech 171 000 119 000 0 0

217 285760/2010 MC Outdoors Riders, Puškinovo 
nám. 692/17, 160 00 Praha 6 - 
Bubeneč, IČ:26568837

Muzeum motocyklů s cestovatelským 
klubem - se zapojením handicapovaných 
(vozíčkářů) správců - s kulturním a 
volnočasovým programem

329 000 329 000 0 0

221 289707/2010 Folklorní sdružení České republiky, 
Senovážné nám. 977/24, 116 47 
Praha 1 - Nové Město, IČ:00541206

VII. Mezinárodní folklorní festival 
"PRAŽSKÝ JARMARK"

2 820 000 800 000 150 000 150 000

223 288381/2010 Spolek "Vltavan" v Praze, Rašínovo 
nábřeží 412/30, 120 00 Praha 2 - 
Nové Město, IČ:00552429

Kulturní, vlastivědná a společenská činnost 
spolku Vltavan v Praze

85 000 55 000 30 000 30 000

225 291112/2010 Allstar Group s. r. o., Novákových 
1954/20a, 180 00 Praha 8 - Libeň, 
IČ:26492202

Let´s Dance Prague International Festival 
2010

2 470 060 650 000 0 0

234 292357/2010 Sdružení Adria, Vidlicová 2197/3, 
160 00 Praha 6 Dejvice, 
IČ:65401298

Letní hraní v Divadle Bez zábradlí 2010 1 160 000 200 000 0 0

*Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP 3



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové nákl. 
projektu

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
235 292349/2010 Divadlo Bez zábradlí s. r. o., 

Spojovací 293, 281 66 Jevany: 
IČ:25102699

Uvedení České mše vánoční v podání 
Dětské opery Praha v Divadle Bez zábradlí, 
pro školy i veřejnost - prosinec 2010

800 000 400 000 0 0

237 292515/2010 Taneční soubor "Holduj tanci, 
pohybu",  Mazurská 518/5, 181 00 
Praha 8 - Troja, IČ:16193792

Jarní koncert 33 200 15 000 0 0

240 292588/2010 Svaz českých fotografů, Trojanova 
337/9, 120 00 Praha 2 - Nové 
Město, IČ:00444341

Praha dříve a nyní 250 000 170 000 40 000 0

241 292536/2010 Divadlo Litera, o.s., Bělohorská 
201/1202, 169 00 Praha 6 - 
Břevnov, IČ:27043169

KAREL HYNEK MÁCHA: MÁJ - 
INSCENACE K OSLAVĚ 200. VÝROČÍ 
NAROZENÍ KARLA HYNKA MÁCHY

652 500 300 000 0 0

242 288353/2010 Zavři uši o. s., Jabloňová 2725, 438 
01 Žatec, IČ:22670068

FilmDeaf Festival 2010 273 000 107 000 50 000 50 000

243 292364/2010 KULTURNÍ SYSTÉM VIA 
PRAGA spol. s r. o., Žatecká 98/1, 
110 00 Praha 1 - Staré Město, 
IČ:45242313

Kašpárkova školka 450 000 320 000 0 0

244 294496/2010 DIVADLO COMPANY.CZ, 
Divadelní sdružení, Solidarity 
1986/53, 101 00 Praha 10 - 
Strašnice, IČ:26655136

Reflexe / Reflection - Visegrad countries 
festival

1 800 000 950 000 300 000 0

245 294510/2010 Jindřišská věž, s. r. o., Na Pankráci 
1003/53, 140 00 Praha 4 - Nusle, 
IČ:26170736

PRAŽSKÉ VĚŽE V JINDŘIŠSKÉ VĚŽI 5 198 700 1 300 000 400 000 400 000

246 294507/2010 IKAAL, občanské sdružení, Ruská 
565/24, 101 00 Praha 10 - Vršovice, 
IČ:22824812

FESTIVAL "CZECH-MEX" 4 569 880 454 794 0 0

248 294462/2010 Inter-Art, o. s., Vacínova 876/10, 
180 00 Praha 8 - Libeň, 
IČ:28554671

Papírový hlavy 326 000 192 000 150 000 150 000

*Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP 4



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové nákl. 
projektu

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
249 294475/2010 sdružení pro: "české a slovenské 

divadlo", Poznaňská 448/26, 181 00 
Praha 8 - Bohnice, IČ:22813659 

VŠETKO ZA NÁROD 337 611 239 611 0 0

250 294492/2010 FRESH FILMS, s. r. o., Magistrů 
2/168, 140 00 Praha 4 - Michle, 
IČ:27131548

7. Fresh Film Fest 8 500 000 1 000 000 300 000 300 000

252 293559/2010 TANEČNÍ STUDIO LIGHT, Fráni 
Šrámka 2622/18, 150 00 Praha 5 - 
Smíchov, IČ:66002958

Putování s Tobiášem 2010 543 100 341 700 300 000 300 000

253 293499/2010 HEART OF EUROPE - Média, s. r. 
o., Čechtická 924/10, 142 00 Praha 
4, IČ:60472006

Festival nad řekou Písek 2010 BELLE 
ÉPOQUE: Ozvěny Festivalu nad řekou 
Písek 2010

944 000 400 000 0 0

254 292073/2010 MAGNA, Děti v tísni, o. p. s., Na 
Petřinách 403/2, 162 00 Praha 6 - 
Veleslavín, IČ:27643026

INSIDE workshop "Chudoba" 104 820 92 320 0 0

258 288373/2010 Tělocvičná jednota Sokol Praha 
Vršovice, Vršovické náměstí 111/2, 
101 00 Praha 10 - Vršovice, 
IČ:00552941

TŘI VÝROČÍ SOKOLA 561 000 471 000 200 000 200 000

259 289792/2010 Občanské sdružení rodičů, studentů 
a přátel Konzervatoře Jaroslava 
Ježka, Konzervatoř a Vyšší odborná 
škola Jaroslava Ježka, Roškotova 
4/1692, 140 00 Praha 4 - Braník, 
IČ:65996496

Společný koncert KUG Big Band 
univerzity Graz a Big Band VOŠ KJJ Praha

34 340 34 340 20 000 20 000

261 293480/2010 EUROGATE FIN s. r. o., Na 
Větrově 199/46, 142 00 Praha 4 - 
Lhotka, IČ:28519426

Praha MUZIKÁLOVÁ 1 965 000 1 100 000 0 0

263 293571/2010 Pro-OKO, o.s., Františka Křížka 
460/15, 170 00 Praha 7 - 
Holešovice, IČ:22842136

Kino jinak 309 000 129 000 0 0

*Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP 5



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové nákl. 
projektu

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
264 293577/2010 UNION FILM s. r. o., Vodičkova 

791/41, 110 00 Praha 1 - Nové 
Město, IČ:62576631

Výstavní galerie v kině Světozor 312 500 212 500 0 0

265 293570/2010 Pro-OKO, o.s., Františka Křížka 
460/15, 170 00 Praha 7 - 
Holešovice, IČ:22842136

Holešovický filmový advent 294 000 114 000 0 0

266 294333/2010 BOHEMIA RECORDS s. r. o., 
Spálená 105/45, 110 00 Praha 1 - 
Nové Město, IČ:28254147

ČERNOBÍLÁ TMA 11 955 000 1 190 000 0 0

268 293492/2010 Fotograf 07 o.s., Školská 28/693, 
110 00 Praha 1 - Nové Město, 
IČ:28561236

Festival Fotograf v Praze 1 010 700 876 500 0 0

269 293545/2010 LA SOPHIA, 28. pluku 524/25, 101 
00 Praha 10 - Vršovice, 
IČ:27019101

3. ročník Mezinárodního hudebního 
festivalu La Sophia

1 112 600 622 600 250 000 250 000

271 294357/2010 České vysoké učení technické v 
Praze, Zikova 1903/4, 166 36 Praha 
6 - Dejvice: IČ:68407700

Koncerty vážné hudby pořádané ČVUT v 
Betlémské kapli

370 000 370 000 0 0

274 293476/2010 Agentura HERA, s. r. o., 
Biskupcova 1838/6, 130 00 Praha 3 -
Žižkov, IČ:25703731

Pražský Dionýsos 1 716 000 1 100 000 0 0

275 293478/2010 Pešek, s. r. o., Jeremenkova 41/510, 
147 00 Praha 4 - Podolí, 
IČ:44847220

Poznej svoje město - PRAHA 1 820 000 1 200 000 0 0

276 292575/2010 Institut pro památky a kulturu, o. p. 
s., 397 01 Putim 71, IČ: 280 72 219

Výstava: kostel 365.cz 497 000 300 000 150 000 0

278 291978/2010 Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické v Praze 5 - Smíchov, 
Na Doubkové 2040/8, 150 00 Praha 
5 - Smíchov, IČ:49276361

Pomník Dr. Miladě Horákové 250 000 150 000 100 000 100 000

*Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP 6



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové nákl. 
projektu

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
279 292543/2010 Městské zásahy, Františka Křížka 

460/15, 170 00 Praha 7 - 
Holešovice, IČ:22812474

Městské zásahy Praha 2010 1 260 000 323 000 0 0

281 297799/2010 Mimotaurus o.s., Na Bitevní pláni 
1180/44, 140 00 Praha 4 - Nusle, 
IČ:26664411

Příprava světové premiéry pouličního 
projektu Cháronovi blázni

256 000 146 000 0 0

282 292015/2010 "Divadlo Pro malý", Korunní ulice 
1237/50, 120 00 Praha 2 - 
Vinohrady, IČ:22876120

GONG DĚTEM 300 000 300 000 250 000 200 000

284 293468/2010 KLANG, s. r. o., Moravská 
1600/50, 120 00 Praha 2 - 
Vinohrady, IČ:48110558

Vršovické divadlo malých jevištních forem 4 057 500 1 190 625 500 000 300 000

285 292578/2010 Hura kolektiv, Italská 34/834, 120 
00 Praha 2 - Vinohrady, 
IČ:22724141

Echt Street Puppets 2010-11 992 000 360 000 0 0

290 292071/2010 "Struny podzimu", Palackého 1/740, 
110 00 Praha 1 - Nové Město, 
IČ:26668289

Struny PLUS, Doprovodný program 
festivalu Struny podzimu

1 300 000 700 000 0 0

292 293581/2010 Společnost pro podporu a rozvoj 
kina AERO, Biskupcova 1733/31, 
130 00 Praha 3 - Žižkov, 
IČ:67775080

Žižkovské filmové léto 284 000 104 000 0 0

293 292034/2010 M77 - občanské sdružení pro 
digitální tvorbu a další vzdělávání, 
U Havlíčkových sadů 1470/13, 120 
00 Praha 2 - Vinohrady, 
IČ:22826653

Mezinárodní festival videoartu, digitální 
tvorby a performance

332 100 70 000 0 0

294 293472/2010 Alice Raimondová Festival Mexiko 2010 2 515 000 995 000 0 0
296 292431/2010 Společnost pro soudobou a 

improvizovanou hudbu, Laudova 
1018/13, 163 00 Praha 6 - Řepy, 
IČ:26533201

Festival Kontinuity 260 000 132 000 0 0

*Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP 7



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové nákl. 
projektu

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
299 292056/2010 Viktor Zapletal MOTOLFEST - série benefičních koncertů 

na podporu handicapovaných sportovců
275 000 275 000 0 0

301 304571/2010 Nadační fond Festival spisovatelů 
Praha, Revoluční 1403/28, 110 00 
Praha 1, IČ:66004977

Festival spisovatelů Praha 2011 - příprava 11 704 000 900 000 600 000 600 000

302 289698/2010 JAHODA, Vybíralova 969/2, 198 
00 Praha 14 - Černý Most, 
IČ:67363300

PERIFÉRIE 2010 539 407 443 897 0 0

303 298049/2010 Slovenské združenie Limbora (SZ 
Limbora), Dittrichova 13/11, 120 00 
Praha 2, IČ:60432811

Mezinárodní festival národů a 
národnostních menšin PRAHA SRDCE 
NÁRODŮ - žádost o navýšení finančních 
prostředků

2 230 000 530 000 0 0

305 101399/2010 "Femancipation,o.s.", ATELIER & 
GALERIE FEMANCIPATION, 
Maltézské náměstí 293/9, 118 00 
Praha 1 - Malá Strana, IČ:26991195

Loukamosaic v Troji 1 799 512 800 000 350 000 250 000

309 293522/2010 Českobratrská církev evangelická, 
Jungmannova 22/9, 111 21 Praha 1 - 
Nové Město, IČ:00445223

Aby nás historie bavila - zábavná 
poznávací hra nejen kostelů v centru Prahy

53 550 10 000 0 0

312 293758/2010 Jarmila VAŠÁKOVÁ "STEPMOTION" 111 000 46 000 0 0
314 298084/2010 Archiv výtvarného umění, náměstí 

Smiřických 49, 281 63 Kostelec nad 
Černými Lesy, IČ:26639327

Informační a dokumentační centrum 
Archivu výtvarného umění

1 344 000 184 000 0 0

315 294590/2010 BRUNCVÍK, Topasová 680/54, 153 
00 Praha 5 - Radotín, IČ:27024946 

Děti, zpívejte II 231 500 88 300 0 0

*Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP 8



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové nákl. 
projektu

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
323 293739/2010 AMEROPA o.s., 294 74 Předměřice 

nad Jizerou 85, IČ:26644819
17. Ameropa, Praha 2010, Mezinárodní 
festival komorní hudby "Výrazovost hudby 
- od Baroka k Expresionismu"

370 700 185 000 100 000 0

324 293756/2010 Studentský fond Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy, o. s., nám. Jana 
Palacha 1/2, Filozofická fakulta UK, 
116 38 Praha 1 - Josefov, 
IČ:14891158

Večery ve věži 32 000 19 500 0 0

325 291860/2010 Ateliér ALF, o.s., Bořivojova 
687/90, 130 00 Praha 3 - Žižkov, 
IČ:22680101

Otevřené výtvarné semináře Barevné 
víkendy v bezbariérové škole Ateliér ALF

293 000 125 000 120 000 0

326 283491/2010 "Umělecká scéna Říše loutek, o.s.", 
Žatecká 98/1, 110 00 Praha 1 - Staré 
Město, IČ:44265433

Obnovení pohádky "Čaroděj ze země Oz" 393 500 193 500 50 000 50 000

327 289769/2010 ATLANT, Rohová 613/12, 165 00 
Praha 6 - Suchdol, IČ:48137952

Koncert pro Mandelíky 65 500 35 000 0 0

330 293747/2010 Studentský fond Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy, o. s., nám. Jana 
Palacha 1/2, Filozofická fakulta UK, 
116 38 Praha 1 - Josefov, 
IČ:14891158

Vzhůru do sklepů! 26 425 16 000 0 0

333 363247/2010 Martin FRANCE "DEN BOJE PROTI AIDS" 5 000 000 4 000 000 1 500 000 0
335 438805/2010 TIS - NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ 

PŘÁTEL PŘÍRODY, Branická 
736/105, 147 00 Praha 4 - Braník, 
IČ:00499986

Volnočasové aktivity v Hucul Clubu TISu 
pro děti a mládež školního věku

1 195 000 1 135 000 400 000 0

343 197382/2010 MIDWAY MINI NAVY CLUB 
Brno, o.s., Dukelská třída 291/91, 
614 00, Brno-sever, Husovice, 
IČ:22688277

Bitva MIDWAY - 65. výročí osvobození 
ČSR od fašismu: "Na křídlech za svobodu"

231 245 231 245 0 0

345 414235/2010 P & J Music s. r.o., Dittrichova 
338/11, 120 00 Praha 2 - Nové 
Město, IČ:45790221

Jazz meets World 2010 - navýšení Paco de 
Lucia

4 691 500 550 000 250 000 250 000

*Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP 9



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové nákl. 
projektu

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
346 421058/2010 ARTIZANA s. r. o., Haštalská 

750/10, 110 00 Praha 1 - Staré 
Město, IČ:64944972

PRAGUE CLUB TOUR 1 980 000 990 000 0 0

348 425606/2010 CapArt s. r. o., Vinohradská 35/25, 
120 00 Praha 2 - Vinohrady, 
IČ:27924408

"Kultura mimo centrum" 6 942 518 4 702 290 0 0

350 449998/2010 RETRO GROUP, a. s., Francouzská 
75/4, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, 
IČ:27606465

SÍLA, VŮLE A ODHODLÁNÍ 1 481 500 628 250 300 000 0

351 473306/2010 ULTRAVOX s. r. o., Masarykova 
746/40, 252 19 Rudná u Prahy, 
IČ:49702785

3. pražský Ethnofest 1 200 000 400 000 0 300 000

352 478798/2010 Artn,o. s., Nádražní 55, 252025 
Zbuzany, IČ:68381867

FESTIVAL TANEČNÍCH FILMŮ 2010 572 800 147 000 0 0

353 477166/2010 Michaela Dolinová Divadelní projekt "Na úrovni" 1 835 000 935 000 300 000 300 000
357 504797/2010 FOIBOS a. s., Bartoškova 1448/26, 

140 00 Praha 4 - Nusle, 
IČ:63079780

ČESKÉ DIVADLO 2010 XV. ročník - 
žádost o navýšení poskytnuté finanční 
částky

4 885 000 930 000 0 0

358 504004/2010 Království železnic a. s., 
Vinohradská 2396/184, 130 52 
Praha 3 - Vinohrady, IČ:27880117

Království železnic dětem a mládeži (aneb 
modelové kolejiště trochu jinak)

7 392 000 3 500 000 1 200 000 700 000

360 491708/2010 ART - FOTO, Pštrossova 1923/10, 
110 00 Praha 1 - Nové Město, 
IČ:22837108

Fotografická soutěž "Moje barevná Praha" 600 000 450 000 0 0

361 505573/2010 Multikulturní centrum Praha o. s., 
Prokopova 197/9, 130 00 Praha 3 - 
Žižkov, IČ:70098085

Dialog kultur 2010 - multikulturní festival 238 800 59 800 0 0

150 545 018 53 364 672 11 460 000 7 650 000

*Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP 10



ROZPOČET 2010
PARTNERSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - 2010

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Proplaceno Schváleno - 
neproplaceno

Předpoklad Zůstatek na nové 
projekty

Kč Kč Kč Kč Kč Kč

24 400 000,00 81 090 000,00 #REF! #REF! #REF! #REF!
3392 - dary a ostatní 600 000,00 8 600 000,00 #REF! #REF! #REF! #REF!
3392 - CELKEM 25 000 000,00 89 690 000,00 #REF! #REF! #REF! #REF!

Úpravy rozpočtu - § 3392 - partnerství
RHMP dne 16.3.2010 č. 299 (+4 300 000 Kč)
RHMP dne 16.3.2010 č. 302 (+8 000 000 Kč) - dar 100 000 rezervováno
RHMP dne 13.4.2010 č. 507 (+6 400 000 Kč)
RHMP dne 13.4.2010 č. 508 (+44 390 000 Kč)
RHMP dne 11.5.2010 č. 689 (+100 000 Kč)
RHMP dne 22.6..2010 č. 1076 (+1 500 000 Kč)

Stav v uzavírání smluv při partnerství:

Počet smluv k uzavření celkem: #REF!
Počet uzavřených smluv: #REF!
Zbývá uzavřít smluv: #REF!

Paragraf

3392 - partnerství

Aktuální stav k 13.7.2010
22:41 hod. Hollerová Věra



ROZPOČET 2010
SLUŽBY

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Proplaceno Schváleno - 
neproplaceno

Předpoklad Zůstatek na další 
služby

Kč1 Kč Kč Kč Kč Kč

43 971 200,00 62 763 500,00 #REF! #REF! #REF! #REF!

Úpravy rozpočtu - § 3319 - služby
RHMP č. 288 ze dne 2.3.2010 (-1.400 tis. Kč) ve prospěch Městské knihovny v Praze na projekt "Vracení všude"
RHMP č. 300 ze dne 16.3.2010 (-400 tis. Kč) ve prospěch Městské knihovny v Praze - příprava přihlášky UNESCO
RHMP č. 430 ze dne 23.2.2010 (+392,9 tis. Kč) na odvod a penále za porušení rozpočtové kázně (MČ Praha - Zbraslav)
RHMP č. 403 ze dne 19.3.2010 (-350 600 Kč) na odkoupení pozemků
RHMP č. 541 ze dne 20.4.2010 (-4.000 tis. Kč) ve prospěch Městské knihovny na rek. a mod. poboček
RHMP č. 542 ze dne 20.4.2010 (+25.000 tis. Kč) na přemístění Slovanské epopeje
RHMP č. 566 ze dne 20.4.2010 (-450 tis. Kč) na výstavu "Jugendstil aus Nürnberg" v Praze

Pozn.1) Zahrnuje služby 4mil. Kč + rozvoj odvětví 39 971 200 Kč

3319 - CELKEM

Paragraf

Aktuální stav k 13.7.2010
22:41 hod. Hollerová Věra



ROZPOČET 2010

Kontrola
#REF!

Aktuální stav k 13.7.2010
22:41 hod. Hollerová Věra



ROZPOČET 2010

Kontrola
#REF!

Aktuální stav k 13.7.2010
22:41 hod. Hollerová Věra



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové nákl. 
projektu

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
178 110924/2010 Radim Ulmann Radim Ulmann - výstava Divadelní křesla a 

židle, Theatre armchairs and chairs
280 000 280 000 0 0

192 237729/2010 Jiřina Borkovcová STANISLAV TŮMA VE STÍNU výstava 
fotografií k nedožitým 60. narozeninám

167 320 60 000 30 000 30 000

195 247137/2010 PUBLIC ART o. p. s., Kubelíkova 
1548/27, 130 00 Praha 3, 
IČ:28236009

Décalages - City Obsession 241 900 121 900 120 000 120 000

198 258288/2010 Opona, o. p. s., Velvarská 1623/51, 
160 00 Praha 6 - Dejvice, 
IČ:28182201

Futurama - Báječná léta bez opony 437 235 437 235 0 0

204 271488/2010 Crisan Petrescu SEARĂ ROMẬNEASCĂ, Rumunský 
večer s českým akcentem,  Romania 
Evening by Czech

30 000 30 000 0 0

205 271747/2010 Luka Praha, Újezd 402/33, 118 00 
Praha 1 - Malá Strana, IČ:22815465

Vltava - Sen letní noci 12 100 000 2 000 000 0 500 000

206 272078/2010 Václav HYBŠ Václav Hybš - koncert k 75. narozeninám a 
k 50. výročí založení orchestru

1 130 000 250 000 0 0

208 275126/2010 Česká společnost přátel Izraele, 
Štěpánská 643/39, 110 00 Praha 1, 
IČ:14888301

Slavnostní shromáždění u příležitosti 20. 
výročí vzniku České společnosti přátel 
Izraele

24 000 24 000 0 0

209 278604/2010 Francouzský institut v Praze, 
Štěpánská 35, 110 00 Praha 1 

Festival francouzského filmu (13. ročník) 2 563 000 300 000 0 0

216 287086/2010 Radek KRIEGLER SLAVTE PRAHU KULTURNÍ 2 563 000 1 873 000 0 0

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1146 ze dne 13. 7. 2010

Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času - výše částek do 2.000.000,- Kč
 - projekty s podporou v režimu "de minimis"

*Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP 1



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové nákl. 
projektu

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
219 289578/2010 Kateřina Tučková ARSkontakt - 7. ročník Konfrontace 

mladých malířů
190 000 61 000 0 0

222 288379/2010 Mensa České republiky, Pod 
Žvahovem 463/21b, 152 00 Praha 5 -
Hlubočepy, IČ:45248591

European Mensas Annual Gathering 1 187 000 144 000 0 0

224 289565/2010 Sdružení výtvarných kritiků a 
teoretiků, Jungmannova 31, č.p. 36, 
Palác Adria, 110 00 Praha 1 - Nové 
Město, IČ:15887839

Partrnerství 2 výstav - "Ženské umění z 
Tampere" a "Laureát Ceny Kritiky 2010, 
Vladimír Houdek! v rámci výstavního 
cyklu "Made in Praha", v Galerii kritiků, 
Palác Adria, v roce 2010

384 000 140 000 100 000 100 000

226 291092/2010 Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., 
Boční II č. p. 1401/1a, 141 31 Praha 
4, IČ:67985530

Týden vědy a techniky 2010 - výstava 
"Rovnoběžky a průsečíky"

325 000 145 000 0 0

227 291085/2010 Společnost Galerie 5. patro, o. s., 
Myslíkova 1922/9, 110 00 Praha 1 - 
Nové Město, IČ:22670483

Pavel Baňka - Z mého života / horizont 
událostí, Sylvie Milková, autorské 
fotografie

242 000 172 000 0 0

228 292606/2010 MEDIA ARCHIV sdružení, 
Národní 116/20, 110 00 Praha 1 - 
Nové Město, IČ:45773416

Den československého exilu a 
multimediální památník

9 000 000 5 850 000 0 0

236 288366/2010 Židovské muzeum v Praze, U Staré 
školy 1,3, 110 00 Praha 1 - Josefov, 
IČ:60459263

CINEGOGA 184 500 80 000 0 0

238 292437/2010 Společnost Dr. Krásy, U studánky 
250/3, 170 00 Praha 7 - Holešovice, 
IČ:26532409

Marné volání 487 000 287 000 0 0

247 294531/2010 DIVADLO DNO, Štefánikova 
318/17, 503 02 Hradec Králové - 
Moravské Předměstí, IČ:26680203

ODE DNA 830 600 200 000 0 0

251 293490/2010 FOIBOS BOOKS s. r. o., 
Bartoškova 1448/26, 140 00 Praha 4 
- Nusle, IČ:25053728

SLAVNÉ VILY ČECH, MORAVY A 
SLEZSKA V PRAZE, Souborná výstava 
slavných vil Čech, Moravy a Slezska - 
Národní technická knihovna Praha

2 926 000 1 490 000 500 000 500 000

*Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP 2



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové nákl. 
projektu

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
255 288354/2010 SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA 

PRAŽSKÉHO o. s., Klimentská 
1746/52, 110 00 Praha 1 - Nové 
Město, IČ:26986647

Dvě tváře Prahy 2010 637 500 300 000 0 0

256 292582/2010 Ivana Šárová Milan Šára - výstava fotografií - příprava 533 900 200 000 0 0

257 290174/2010 REA ARTE s. r. o., Masarykovo 
nám. 5, 256 01 Benešov, 
IČ:28945191

Výstava černohorského malíře Vojo 
Staniče v Praze

1 016 000 450 000 0 0

260 293488/2010 Milan Steigerwald 7 proti Thébám - rockopera 4 762 000 1 000 000 300 000 0
262 293578/2010 UNION FILM s. r. o., Vodičkova 

791/41, 110 00 Praha 1 - Nové 
Město, IČ:62576631

Ozvěny MFF Karlovy Vary 2010 407 500 197 500 0 0

267 292035/2010 M77 - občanské sdružení pro 
digitální tvorbu a další vzdělávání, 
U Havlíčkových sadů 1470/13, 120 
00 Praha 2 - Vinohrady, 
IČ:22826653

Upírání 159 500 40 000 0 0

270 294349/2010 FOIBOS a. s., Bartoškova 1448/26, 
140 00 Praha 4 - Nusle, 
IČ:63079780

"Sklo.Klasik" - České sklo v Belvederu 2 582 500 1 500 000 300 000 300 000

272 291931/2010 MASTER - ART S. K., spol. s r. o., 
Kollárova 2807/8, 415 01 Teplice, 
IČ:25400177

Festival českých cukrovinek 3 240 000 2 000 000 0 0

273 291924/2010 NACHTIGALL ARTISTS 
MANAGEMENT s. r. o., 
Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2 -
Vinohrady, IČ:26431017

Elina Garanča v Praze 2 785 000 400 000 200 000 0

277 293469/2010 KLANG, s. r. o., Moravská 
1600/50, 120 00 Praha 2, 
IČ:48110558

Výstava sochařské tvorby českých, 
evropských a mezinárodních umělců 
generace ± 50

1 171 500 775 500 300 000 200 000

*Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP 3



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové nákl. 
projektu

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
283 298054/2010 Czech Dance Benefit Society o.s., 

Tylovo náměstí 668/ 5, 120 00 
Praha 2, IČ:22684379

ProjectWINGS / R.I.P. /PW2 5 000 000 3 000 000 1 800 000 1 500 000

286 292581/2010 Mim o. s., Thámova 402/4, 186 00 
Praha 8 - Karlín, IČ:28555392

AVANTI - Prague tour 2010 133 500 40 000 0 0

287 291926/2010 NACHTIGALL ARTISTS 
MANAGEMENT s. r. o., 
Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2 -
Vinohrady, IČ:26431017

Mariusz Kwiecien v Praze 2 310 000 400 000 0 0

288 292039/2010 Česká kultura, o.s., Nad Stráněmi 
343, 251 66 Senohraby, 
IČ:26607565

Cyklus koncertů, představení a seminářů 
Pražské konzervatoře v rámci oslav 200. 
výročí Pražské konzervatoře

300 000 220 000 0 0

297 290970/2010 MEET FACTORY, o. p. s., Ke 
Sklárně 3213/15, 150 00 Praha 5 - 
Smíchov, IČ:26466708

HUDEBNÍ MEZINÁRODNÍ 
PERFORMANCE - MALÝ FESTIVAL

2 180 000 1 120 000 0 0

298 293473/2010 Petr Ostrouchov Animal Music Edice 2010 1 021 400 270 000 150 000 150 000
300 293582/2010 Společnost pro podporu a rozvoj 

kina AERO, Biskupcova 1733/31, 
130 00 Praha 3 - Žižkov, 
IČ:67775080

Al Film 2010 396 000 166 000 0 0

304 297801/2010 D Smack U Promotion, spol. s r. o., 
Bubenská 14/177, 170 00 Praha 7 - 
Holešovice, IČ:25739701

Big Demoiselles vol. 2 609 352 380 000 0 0

306 297545/2010 BUBEC, Radouňova 1/366, 155 00 
Praha 5 - Řeporyje, IČ:70824185

Sochařské studio Bubec 2000 - 2010 489 000 384 000 0 0

307 291958/2010 myCode a. s., Betlémské nám. 
251/2, 110 00 Praha 1 - Staré 
Město, IČ:28963032

Výstava fotografií Antonína Kratochvíla 1 600 000 450 000 0 0

308 291942/2010 PRESTIMA, spol. s r. o., Dělnická 
213/12, 170 00 Praha 7 - 
Holešovice, IČ:28952111

Oslavy 80. výročí založení Divadla Spejbla 
a Hurvínka

1 754 250 596 250 0 0

*Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP 4



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové nákl. 
projektu

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
310 293515/2010 ABF, a. s., Václavské nám. 824/29, 

111 21 Praha 1 - Nové Město, 
IČ:63080575

Young Architect Award 595 000 150 000 0 0

311 292377/2010 "Project: Heal the World, o.s.", 
Vinohradská 2299/162, 130 00 
Praha 3 - Vinohrady, IČ:22830715 

Ledová pevnost a sněhová bitva křižáků s 
husity

1 657 800 600 000 0 0

313 303082/2010 Jan KUNOVSKÝ SIRAEL 1 000 000 500 000 250 000 0
316 330453/2010 WTF Entertainment s. r. o., Římská 

678/26, 120 00 Praha 2 - 
Vinohrady, IČ:27616673

Simply Red 8 050 000 1 000 000 0 0

317 330426/2010 ARBOR VITAE SOCIETAS s.r.o., 
Nezabudická 104, 252 30 Řevnice, 
IČ:26715350 

Roky ve dnech / České umění 1945 - 1957 3 661 000 1 200 000 0 0

318 330820/2010 Občanské sdružení Lidové kroje a 
lidové tvorba, Jirečkova 1018/16, 
170 00 Praha 7 - Holešovice, 
IČ:27057232

Jak šel čas 316 000 196 000 0 0

319 342200/2010 Andělský dvůr, spol. s r. o., U 
Studánky 250/3, 170 00 Praha 7 - 
Holešovice, IČ: 27876934

Výstava Tereza z Davle "feminissimo" 1 350 000 850 000 200 000 200 000

320 342199/2010 Andělský dvůr, spol. s r. o., U 
Studánky 250/3, 170 00 Praha 7 - 
Holešovice, IČ: 27876934

Výstava Antonín Kratochvíl Portréty 
válečných konfliktů

1 250 000 750 000 500 000 500 000

321 342198/2010 Andělský dvůr, spol. s r. o., U 
Studánky 250/3, 170 00 Praha 7 - 
Holešovice, IČ: 27876934

Výstava Svatopluk Kasalý "Krása českého 
skla - šperky vitráže, mozaiky" 

1 100 000 650 000 400 000 400 000

328 278745/2010 Malý Dvořák o.s., Opuková 176/42, 
163 00 Praha 6, IČ:22834826

Společné výroční koncerty 
Komponistenklasse Dresden a občanského 
sdružení Malý Dvořák

212 000 84 000 0 0

329 291998/2010 "občanské sdružení ARTTV", 
Nosticova 466/5, 118 00 Praha 1 - 
Malá Strana, IČ:22830316

Dny italské kultury 2 842 000 1 200 000 0 0

*Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP 5



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové nákl. 
projektu

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
331 357092/2010 František Vízner FRANTIŠEK VÍZNER - ATELIÉR - 

příprava v roce 2010
3 416 000 2 000 000 1 000 000 800 000

332 362362/2010 Bon Art Production spol. s r. o., 
Opletalova 22/929, 110 00 Praha 1 - 
Nové Město, IČ:25419421

Koncert Pavla Šporcla a Romano Stilo v 
Opeře

4 700 000 1 200 000 300 000 300 000

334 347620/2010 PUBLIC, s. r. o., Peroutkova 
531/81, 158 00 Praha 5 - Jinonice, 
IČ:48588253

Publikace "Pražská doprava v proměnách 
doby"

400 000 200 000 0 0

336 384723/2010 Pražská komorní filharmonie, 
obecně prospěšná společnost, 
Krocínova 1050/1, 110 00 Praha 1 - 
Staré Město, IČ:64947602

"Praha oslavuje 240. výročí narození 
Beethovena a 80. výročí narození českého 
klavírního virtuoza Ivana Moravce"

1 520 000 1 520 000 0 0

339 391102/2010 VERNON CONSULTING s. r. o., 
Janovského 439/23, 170 00 Praha 7 - 
Holešovice, IČ:27187942

UMĚLECKÉ PROJEKTY přímo na řece 
Vltava a v historickém centru Prahy

882 000 450 000 0 0

340 14724/2010 VERNON CONSULTING s. r. o., 
Janovského 439/23, 170 00 Praha 7 - 
Holešovice, IČ:27187942

Neznámý Modigliani - navýšení finanční 
částky

6 030 000 2 500 000 900 000 900 000

341 393723/2010 BEDNA TV, a. s., Hradčanské nám. 
61/11, 118 00 Praha 1 - Hradčany, 
IČ:28433637

Vojanky 1 900 000 1 500 000 750 000 750 000

344 416660/2010 arteffect prague s. r. o., Vinohradská 
2516/28, 120 00 Praha 2 - 
Vinohrady, IČ:27653587

ArtOpera on the Planet 12 500 000 5 500 000 0 0

347 420686/2010 Jan Pištěk JAN PIŠTĚK - VÝSTAVA OBRAZŮ 3 650 000 950 000 500 000 300 000
349 445129/2010 Václav VYDRA "Setkání se společnou historií lidí a koní - 

slavnostní přehlídka na Staroměstském 
náměstí a ukázka manévrů na Císařské 
louce"

2 100 000 1 100 000 500 000 0

354 493582/2010 420PEOPLE o.s., Hvězdova 
1259/35, 140 00 Praha 4, 
IČ:22833731

PREMIÉRY 2010 REEN & 
SACREBLEAU souboru 420PEOPLE

688 500 330 000 0 0

*Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP 6



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové nákl. 
projektu

Požadovaná 
částka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
355 492034/2010 Pavel Vrána Výstava - publikace "Malostranská 

nostalgie"
10 000 10 000 10 000 10 000

356 491738/2010 Alena DLABAČOVÁ Reportáž z přípravy kalendáře pro hl. m. 
Praha (2011)

30 000 25 000 0 0

359 503988/2010 Pražský literární dům autorů 
německého jazyka (nadační fond), 
Rytířská 539/31, 110 00 Praha 1 - 
Staré Město, IČ:27173364

Pamětní deska R. M. Rilke v Praze a 
doprovodné akce

695 000 565 000 200 000 200 000

128 936 757 52 864 385 9 310 000 7 760 000

*Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP 7



 

Důvodová zpráva 

 

Důvodová zpráva 

 

 Radě hlavního města Prahy se předkládá na základě usnesení Rady HMP č. 531 ze dne 

28.4.2009 návrh na poskytnutí finančních prostředků žadatelům uvedeným v příloze č. 1 

tohoto usnesení v celkové částce 6.400 tis. Kč, a to v jednotlivých případech nepřevyšujících 

částku 2.000.000,- Kč na rok 2010 v rámci Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury 

a volného času. V tomto návrhu usnesení je v příloze č. 1 doporučena finanční podpora 

projektům, které nemohou ovlivnit hospodářskou soutěž mezi členskými státy EU, jsou 

především lokálního charakteru a určeny českému návštěvníkovi či divákovi, případně se 

jedná o projekty přehlídkového typu, kdy účast na nich je věcí prestižní a je vyloučeno 

ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU. V příloze č. 2 tohoto návrhu usnesení je 

projektům doporučena finanční podpora v režimu „de minimis“ v celkové částce 4.960 tis. 

Kč, a to rovněž v jednotlivých případech nepřevyšujících částku 2.000.000,- Kč na rok 2010 

v rámci Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času. 

 

Finanční prostředky se navrhuje zajistit snížením neúčelové rezervy kap. 1016, § 6409 

o částku 11.360 tis. Kč a zvýšením běžných výdajů kap. 0619 – OKP MHMP, § 3392 – 

záležitosti kultury – partnerství o stejnou částku. 

Finanční prostředky v celkové výši 11.360 tis. Kč budou poskytnuty formou darovací 

smlouvy, jejíž vzor byl schválen výše uvedeným usnesením Rady HMP. Výbor pro kulturu a 

volný čas ZHMP doporučil částky projektům na svém zasedání 16.6.2010. Anotace 

k jednotlivým projektům jsou uvedeny podle pořadových čísel projektů v Příloze č. 1 k této 

důvodové zprávě. 



Poř. č. Název projektu

172 "Párty Na Kolečkách"

173 Pražský Majáles 2010

174 ANPU po páté

175 Výstava Karlův most

176 Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5 - Příběhy nevšedních životů - (3. díl encyklopedie)

177 Rána krále Jana

178 Radim Ulmann - výstava Divadelní křesla a židle, Theatre armchairs and chairs
Výstava uznávaného interiérového designéra, který se v poslední době soustředil na návrhy nábytku pro divadla, a to zejména na historická divadla. Jeho design respektuje 
genia loci konkrétního prostoru. Příkladná je jeho úzká spolupráce s orgány památkové péče. Katalog i výstava budou Prahu reprezentovat zejména i proto, že součásti 
výstavy je prezentace mobiliáře Stavovského divadla a Ledeburských zahrad. Jsou koncipovány k autorovu jubileu /80 let/. Případné finanční prostředky budou poskytnuty 
v režimu "de minimis".

8. ročník benefiční „Párty Na Kolečkách“ - koncert se symfonickým orchestrem Berg, Pražským smíšeným sborem a hosty D. Kollerem, E. Farnou, K. Střihavkou, M. 
Ruppertem, T. Hanákem a dalšími, spojený se křtem nového CD kapely THE TAP TAP, kterou tvoří studenti pražského Jedličkova ústavu. Výtěžek ze vstupného je 
věnován na technické vybavení budovy STUDEO v areálu Jedličkova ústavu. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

Projekt, jehož cílem je podpora a prezentace studentské nekomerční tvůrčí činnosti a důstojná oslava tradičního studentského svátku společně s širokou veřejností. Formou 
vhodných akcí propaguje studentský stav, jednotlivé pražské školy (VS, VOS, SS) a neziskové studentské organizace. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

5. ročník úspěšného festivalu v divadelním šapitó na Letenské pláni. Během 14 dnů nabízí nejen všechny tituly divadla ANPU, ale již tradičně poskytuje prostor pro 
divadelní představení a koncerty dalších souborů. Součástí festivalu jsou také výtvarné dílny, speciální produkce pro školy a představení na podporu jednoho z pražských 
dětských domovů. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  

Výstava prezentuje historii Karlova mostu od jeho založení až po současnost, včetně aktuální rekonstrukce objektu. Exteriérová expozice velkoformátových panelů s 
nákresy, dobovými vyobrazeními a fotografiemi dokumentuje historický význam a přínos Karlova mostu pro Prahu jako hlavní město a památkovou rezervaci UNESCO. 
Výstavu doplňují díla známých umělců, jež Karlův most inspiroval. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  

Vydání třetího dílu knihy, kterou končí projekt zahájený v roce 2006, realizovaný rovněž s podporou Městské částí Praha 5 a Klubu přátel starého Smíchova. V 
předchozích dvou dílech bylo publikováno přes dvě stovky encyklopedických medailonů o významných osobnostech Prahy 5. Oba svazky byly úspěšné, druhý díl byl 
zařazen do soutěže Klubu českých autorů literatury faktu. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

Netradiční divadelní představení (o víkendech v období srpen-září), které přiblíží období vlády Lucemburků v Čechách při příležitosti 700. výročí nástupu Jana 
Lucemburského na český trůn. Základním plánem je vytvořit most přes sedm století, realizovat performanci, která propojí svět středověku s momenty zcela současnými. 
Při představení budou do děje přímo zapojeni diváci. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.   

Příloha č. 1 k důvodové zprávě
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Poř. č. Název projektu

179 Promenádní koncerty ve Hvězdě 2010

180 Vltava 2010 a Nic na odiv...? 2010

181 "Čistírna" (projekt Cesty energie 2009-12 v Praze)

182 Ethnica Poetica 2010

186 MUSICA NOVA 2010

189 DĚTSKÝ DEN

192 STANISLAV TŮMA VE STÍNU - výstava fotografií k nedožitým 60. narozeninám

Termín projektu 28.-29.8.2010 a místo konání Areál Středověké tvrze Praha, Olomoucká 2332, Praha 9 (3. km dálnice D11 směr Hradec Králové). Akce pro širokou 
veřejnost, která si bude moci vyzkoušet jak se žilo ve středověku. Budou připraveny soutěže, hry, atrakce a ukázky některých řemesel. Vystoupí šermíři a divadelní umělci. 
Bude zařazen také adrenalinový program. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  

Stanislav Tůma patří svým významem mezi evropské fotografy. Výstava prezentuje převážně fotografie, které zachycují intimní, proměnlivý, tiše nostalgický i temně 
surreální duch Malé Strany a Hradčan, tedy částí Prahy, které byly jeho celoživotním zdrojem inspirace. Představí ale i méně známé fotografie z dalších cyklů (interiéry, 
exteriéry, zátiší a akty), a tak přiblíží nejpodstatnější rovinu autorovy fotografické tvorby - světlo a stín v magické kombinaci pečlivě promyšlených kompozic. Finanční 
prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".  

Již třetí rok jsou v oboře Hvězda pořádány zábavné neděle pro Pražany všech věkových skupin. Produkce mají tři programové bloky, v nichž se účastní řada našich 
renomovaných umělců a hudebních těles. Každá akce má jiné dramaturgické zaměření, aby si na své přišli milovníci nejrůznějších hudebních žánrů. Součástí každého 
odpoledne jsou soutěže pro děti i pro dospělé. Projekt má podporu MČ Praha 6 a nemá vliv na obchod v rámci EU.

Projekt na kulturní a sociální oživení pravobřežní vltavské náplavky. Třetím rokem se zde bude potkávat výtvarné umění (venkovní instalace i galerijní výstavy) s hudbou 
a divadlem. Projekt postupně směřuje k „vybudování" letního, otevřeného, interdisciplinárního uměleckého festivalu. Připravuje se cca 50 výstav (většinou v interiéru a 
částečně i exteriéru), cca 25 koncertů a 10 divadelních představení. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

Část projektu, který se zabývá reflexí základních energetických zdrojů – uhlí, vody, ropy a jádra. V rámci čtyřletého cyklu již byla realizována část tohoto projektu v dole 
Michal v Ostravě (uhlí), chystá se premiéra Uranový tábor v Příbrami, v Praze se uskuteční nejnovější část „o vodě“. Jde o site-specific představení v prostorách staré 
čistírny odpadních vod, v tzv. Ekotechnickém muzeu v Bubenči, které je zaměřené na vodu a v přeneseném významu i na odpadní vodu. Představení doplní výstava 
fotografií a filmové projekce. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

1. ročník festivalu, který je vzhledem k máchovským oslavám letos ve znamení této kulturní události, v dalších letech pak bude věnován vždy aktuálnímu významnému 
kulturnímu výročí. Tento festival zapojí národnostní menšiny - jeho první část bude soutěžní a bude se odehrávat vždy v Praze, druhá (nesoutěžní část) postupně v 
ostatních krajích. Festival Ethnica Poetica 2010 je zahrnut v souboru akcí konaných Obcí spisovatelů při příležitosti letošního výročí K.H. Máchy. Projekt nemá vliv na 
obchod v rámci EU.  

19. ročník prestižní mezinárodní soutěže elektroakustické hudby, která je sice menšinovým oborem, ale současně je i  autorsko – technickou líhní pro obory jako je filmová 
hudba, multimediální produkce či počítačové hry. Soutěže se pravidelně účastní mladší  autoři z 25 – 30 zemí s cca 80 – 100 kompozicemi. Součástí projektu je veřejná 
prezentace výsledků soutěže v Praze. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
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Poř. č. Název projektu

193 PRAGUE VOICES Mezinárodní sborový festival populární a jazzové hudby

194 GONG DĚTEM - divadlo pro děti a mládež

195 Décalages - City Obsession

198 Futurama - Báječná léta bez opony

200 Struhadlo (sociálně kulturní benefiční festival k 7 letům Dílen tvořivosti)

201 Literární setkání Luces de Bohemia

Jedná se u hudební a divadelní událost s možností výtvarného vyžití, konanou na pražském Vyšehradě. Název tradiční akce Struhadlo pochází z myšlenky „strouhání hran" 
ve smyslu integrace lidí s postižením a bez postižení a propojení různých kulturních žánrů - divadlo, hudba, výtvarné umění. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  

Přednesové literární večery, jejichž cílem je obohatit a podpořit česko-španělské kontakty v kulturní rovině. Setkání mají určité téma, jsou představováni známí i méně 
známí autoři (včetně mladých autorů a překladatelů). Na výběru se podílejí aktivně i diváci, texty předčítají rodilí mluvčí a čeští studenti španělského jazyka. Španělské 
texty převládají, ale je zařazována i bilingvní česko-španělská produkce. Program doplňuje hudební, případně taneční číslo. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

Mezinárodní sborový festival populární a jazzové hudby, který je prvním českým sborovým soutěžním festivalem specializovaným na oblíbenou oblast vokální 
interpretace. Nabízí účast velkému počtu zpěváků a celému spektru všech druhů souborů mládeže i dospělých. Zazní melodie nejen Jaroslava Ježka a George Gerschwina, 
ale mnoha dalších. Sbory budou hodnoceny mezinárodní porotou složenou z řad renomovaných osobností. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Projekt probíhá řadu let, realizuje jej Divadlo AHA!, které se systematicky  věnuje tvorbě pro všechny věkové kategorie dětí a mládeže. Za dobu své činnosti divadlo 
vytvořilo 41 inscenací, odehrálo více jak 1 200 představení, které shlédlo přes 200 tisíc diváků. Předložená žádost o partnerství se týká vytvoření a uvádění 3 inscenací: 
Zlatovláska (pro děti od 4 let), Makový mužíček (pro děti od 3 let) a Jak je důležité mít Filipa (pro mládež od 13 let). Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Projekt  přenese představení Posedlost/Obsession, které soubor Décalages s úspěchem uvádí po celé Evropě, pod „širé nebe“. Jde o ukázku kombinace tanečního divadla a 
akrobacie na závěsných technologiích ve volném prostoru. Seznámení se svébytnou formou pohybového divadla s prvky nového cirkusu, která kombinuje artistické 
výkony s neobvyklou scénou z „hamak“ (závěsných sítí) na otevřené technologické konstrukci v pětimetrové výšce. Při absenci zastřešení je umocněn pocit volného 
prostoru a pohybu „ve vzduchu“. Finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".   

Prezentace 32dílného natočeného dokumentárního cyklu a výstava modelu Trenažéru totality v pěti evropských metropolích - Praze, Bratislavě, Varšavě, Budapešti a 
Berlíně. Námětem série dokumentů je reflexe a setkání současné generace studentů s úspěšnými osobnostmi z různých oborů, kteří v době revoluce stáli na prahu 
dospělosti. Záměrem je poukázat na nesamozřejmost svobody a demokracie, ve které dnes žijeme. Po projekci následuje diskuse s diváky a přechod k výstavě modelu 
Trenažér totality. Studenti jsou do projektu aktivně zapojeni v rámci autorských dvojic složených z duelu režisér a student, rozhovory s osobnostmi vedou společně. 
Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".  
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Poř. č. Název projektu

202 Všehodění v Podviní

203 Uhříněveská pouť

204 SEARĂ ROMANEASCĂ, Rumunský večer s českým akcentem Romanian Evening by Czech

205 Vltava - Sen letní noci

206 Václav Hybš - koncert k 75. narozeninám a k 50. výročí založení jeho orchestru

207 V. ročník mezinárodního festivalu MENE TEKEL - festivalu proti totalitě, zlu, násilí, pro paměť národa - příprava projektu konaného v roce 2011

208 Slavnostní shromáždění u příležitosti 20. výročí vzniku České společnosti přátel Izraele
Slavnostní shromáždění u příležitosti 20. výročí vzniku České společnosti přátel Izraele v Maislově ulici. Mimo jiné prezentuje a potěší i přítomné členy České společnosti 
přátel Izraele, kteří přežili holocaust. Mezi účinkujícími slavnostního koncertu je houslový virtuos Václav Hudeček, 20členný vokální soubor Gestem a Petr Novotný. 
Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".      

Žádost pořadatele multikulturního projektu, jehož vyvrcholením bude koncert „Vltava – Sen letní noci“ na vystavěném pontonu mezi Karlovým mostem a mostem Legií s 
Goranem Bregovičem a jeho Svatebním a pohřebním orchestrem a hosty. Stanovený termín je 27. 7. 2010. Budou též vyzváni majitelé malých i velkých lodí, aby 
květinami a svíčkami ozdobili svá plavidla a dotvořili atmosféru večera. Akci byla udělena záštita primátora hl. m. Prahy. Případné finanční prostředky budou poskytnuty 
v režimu "de minimis".    

Jubilejní koncert k 75. narozeninám Václava Hybše a k 50. výročí založení jeho orchestru. Uskuteční se v září 2010 v reprezentativních prostorách pražského Žofína, za 
účasti řady významných hostů a zpěváků, kteří v průběhu 50 let v orchestru působili, i těch, kteří v něm působí dodnes. Koncert se uskuteční ve spolupráci s Českou 
televizí. Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".    

Téma festivalu 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. Ve dnech 21.2. – 27.2. 2011 se uskuteční přes 30 akcí - výstavy, představení, 
koncerty, filmové projekce, odborná kolokvia, besedy a další pořady. Součástí je i dětská výtvarná soutěž na téma „svoboda a nesvoboda“. Projekt nemá vliv na obchod v 
rámci EU.

Jednodenní multižánrový sociálně zaměřený festival, určený primárně pro klienty neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží a ostatní ohroženou mládež, jako 
jsou např. děti z dětských domovů nebo diagnostických ústavů. Jeho první ročník však dokázal oslovit i širokou veřejnost mnoha generací, a to od rodin s malými dětmi, 
přes mladistvé a až po samotné dospělé. Nabízí jednak možnosti volnočasových aktivit, ať již kulturních nebo sportovních, jednak služby neziskových organizací 
pomáhajících dětem a mládeži. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

Posláním žadatele je zajišťovat kulturní akce v regionu Uhříněves - pořádat poutě, starat se o obnovu památek a v neposlední řadě pořádat přednášky, autorská čtení, 
koncerty a dobročinné bazary. Z  výtěžků se přímo finančně podílet na opravách jednotlivých částí barokního římskokatolického kostela Všech svatých v Uhříněvsi. 
Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  

Jedná se o seznámení veřejnosti s uměleckou tvorbou a dílem rumunského emigranta, žijícího od roku 1990 v Praze. Součástí vernisáže bude doprovodný program, v jehož 
rámci vystoupí 2 umělecké skupiny. Termín projektu je 27.10.2010. Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".   
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Poř. č. Název projektu

209 Festival francouzského filmu (13. ročník)

210 Multikulturní festival Etnofest

213 Divadlo bez zvířat

214 Duše v obrazech

216 SLAVTE PRAHU KULTURNÍ

217 Muzeum motocyklů s cestovatelským klubem - se zapojením handicapovaných (vozíčkářů) správců -- s kulturním a volnočasovým programem

218 PRAHO, MILUJI TĚ !

Cílem projektu je vytvoření pražského Muzea motocyklů s cestovatelským klubem se správci vozíčkáři. Muzeum představí exponáty výjimečných sajdkár a motocyklů, 
zapojí do pracovní aktivity další vozíčkáře a umožní jejich atraktivní pracovní uplatnění, vytvoří prostory pro cestovatelskou poradnu, výstavy, přednášky z cestování a 
sportování handicapovaných. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

Cílem tohoto projektu je natočit celovečerní film reprezentující město Prahu v sedmi povídkách pohledem šesti mladých režisérů-studentů Filmové a televizní fakulty 
AMU v Praze. Příběhy se odehrávají na území hlavního města. Originálním způsobem budou představeny Hradčany, Nusle, Libeň, Žižkov či Chodov. Ve filmu se střídají 
dramatické i komediální žánry. Cestovní povídky, které se budou natáčet ve více čtvrtích Prahy, se střídají s těmi, které jsou zasazeny pouze do jedné z pražských čtvrtí. 
Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".         

Festival - listopadová filmová přehlídka současné francouzské filmové produkce (založen v roce 1996 z iniciativy Francouzského velvyslanectví a organizace Unifrance, 
jež podporuje šíření francouzské kinematografie v zahraničí). V ČR se koná současně v osmi městech. Jeho hlavní programovou linii tvoří předpremiéry nových 
francouzských filmů za účasti tvůrců a herců, projekt má i soutěžní sekci a zaměřuje se také na nová média (sekce klasických filmů uváděná v digitální kvalitě). Případné 
finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".    

Na tuto akci obdržela grant pro rok 2010 ve výši 80 000 Kč společnost MVP agency s. r.o., která je jejím pořadatelem. 

V projektu jde o uvedení divadelní hry „DIVADLO BEZ ZVÍŘAT" francouzského dramatika Jean-Michela Ribese členy žadatele - občanského sdružení, které provozuje 
Divadlo Na Baterky složené jak z profesionálních herců, absolventů JAMU, tak divadelních nadšenců. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

Projekt se zaměřuje na výtvarnou tvorbu lidí s duševním onemocněním. Vychází z myšlenky, že obrazy těchto lidí jsou pro širokou veřejnost zajímavé pro své často 
netradiční pojetí, nicméně obdobné výstavy jsou pořádány většinou jen jako součást projektů, ve kterých je kladen důraz na duševní nemoc, nikoliv na samotné umění a 
výtvarný projev. Hlavním cílem projektu je podpořit lidi s duševním onemocněním k vystavování vlastních výtvarných děl v prostředí kavárny. Projekt nemá vliv na 
obchod v rámci EU.  

Záměrem projektu je realizace dlouhodobého cyklu pravidelných kulturních akcí za podpory hl. m. Prahy pod heslem Pražské letní kulturní víkendy zdarma. Jedná se 
například o filmové pátky a hudební soboty, které by se měly konat na jednom místě (nejspíše na Střeleckém ostrově). Projekt je inspirován obdobným projektem free 
concerts and music festival, který existuje v severoamerickém Bostonu. Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".        
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Poř. č. Název projektu

219 ARSkontakt - 7. ročník Konfrontace mladých malířů

221 VII. Mezinárodní folklorní festival "PRAŽSKÝ JARMARK"

222 European Mensas Annual Gathering

223 Kulturní, vlastivědná a společenská činnost spolku Vltavan v Praze

224 2 výstavy - "Ženské umění z Tampere" a "Laureát Ceny kritiky 2010, Vladimír Houdek" v rámci výstavního cyklu "Made in Praha", v Galerii kritiků, 

225 Let´s Dance Prague International Festival 2010

V projektu se jedná o partnerství k výstavám pořádaným v Galerii kritiků (Palác Adria). Jedná se o výstavu Ženské umění z Tampere, s termínem realizace červen-
červenec reciproční výměnou za uvedení české výstavy ve Finsku. Druhou  letošní výstavou je autorská výstava laureáta 3. ročníku Ceny kritiky, Vladimíra Houdka, s 
tematickým zadáním Malba a její přesahy, jejíž pořádání slouží zviditelnění mladých umělců v médiích a na českém trhu, pomáhá jim tak uvést se na profesní výtvarnou 
scénu. Finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis". 

Mezinárodní projekt ve dnech 22. – 25.7.2010 představí různé taneční styly ve více než 50 tanečních seminářích, 4 doprovodných exhibicích. Vystoupí i umělci ze 
zahraničí (USA, Turecko, Chile, Švýcarsko, Egypt). Galavečer hvězd bude v divadle ABC, sobotní odpolední program na otevřené taneční scéně na Václavském náměstí a 
vyvrcholením bude nedělní Noc tanců v divadle ABC – vystoupení profesionálních tanečníků latinsko-amerických tanců, hip hopu, street dancu a dalších moderních stylů. 
Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Projekt je konfrontační přehlídkou výtvarného umění mladých malířů, zároveň již tradičním projektem, který představuje nejnovější trendy v malbě, kterou vytvářejí 
studenti vysokých výtvarných škol z celé republiky. V prostorách dvou galerií v Brně a Praze tak formuluje názor celé výtvarné generace. Během výstavy je udělena Cena 
ARSkontakt, která jednomu vybranému autorovi umožní samostatnou výstavu s vydáním katalogu. Každoročně je výstava sledována médii a navštíví ji široká skupina 
diváků. K výstavě je vydán katalog. Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".         

Nekomerční akce, konaná od roku 2004 na Ovocném trhu v Praze 1. V šestihodinovém nonstop programu se během posledních šesti srpnových dní představí v centru 
Prahy více než 20 zahraničních a domácích souborů. Součástí festivalu jsou kromě folklorního programu také ukázky starých lidových řemesel a nabídka specialit české 
kuchyně. Pražský jarmark je ukázkou bohatství lidového umění a svébytnosti národních kultur. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

 Evropské výroční setkání členů Mensy (sdružuje osoby, které v testu inteligence dosáhly výsledku v pásmu horních 2 procent populace). Akce je určena členům Mens i 
široké veřejnosti. Očekává se 300 - 400 účastníků z minimálně 20 zemí světa. Komunikačním jazykem je angličtina. Program setkání se bude skládat z osmi programových 
linií - přednášky, exkurze, Mensa, konference Nadané děti, krásy Prahy, soutěže a hry, workshopy a Business Networking. Setkání proběhne od 28.7. do 1.8.2010. 
Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".         

Projekt zahrnuje Country parník, Podskalské setkání na Výtoni, odpoledne pro děti a rodiče s prohlídku expozice voroplavby a plavby na řece spojenou s projížďkou 
parníkem, Vítání prvňáčků ZŠ Botičská – předání pamětních listů, Tryznu za utonulé na českých řekách – pietní akt u sochy Vltavy, Vánoční jarmark – ve spolupráci se 
školou v Botičské ul. – centrem volného času Botič, vánoční trh,  publikaci ke 140. výročí založení spolku pod názvem ,,Podskalí a Vltavan – 140 let staré pouto“. Projekt 
nemá vliv na obchod v rámci EU. 
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Poř. č. Název projektu

226 Týden vědy a techniky 2010 - výstava "Rovnoběžky a průsečíky"

227 Pavel Baňka - Z mého života / horizont událostí, Sylvie Milková, autorské fotografie

228 Den československého exilu a multimediální památník

234 Letní hraní v Divadle Bez zábradlí 2010

235 Uvedení České mše vánoční v podání Dětské opery Praha v Divadle Bez zábradlí, pro školy i veřejnost - prosinec 2010
Po loňské a předloňské pozitivní zkušenosti se připravuje i letos uvedení 10 představení České mše vánoční v nastudování Dětské opery Praha.Tento soubor dětských a 
mladých sólistů studujících zpěv ukazuje dílo, symbolizující u nás po mnoho generací Vánoce, a to v přitažlivé a dynamické divadelní podobě, která je pro dětského 
diváka smyslově přitažlivá. Navíc si děti mohou při představení i samy zazpívat. Celý cyklus bude nabízen jak pro školy, tak pro veřejnost. Projekt nemá vliv na obchod v 
rámci EU. 

Výtvarníci zastoupení na výstavě jsou blízcí vědeckému bádání v promyšleném přístupu, v originalitě použitých technik a postupů, v úsporném projevu a ve snaze o 
vyjádření výtvarného názoru bez ohledu na v současnosti převažující trendy. Výběr výtvarníků vychází z 28 výstav cyklu SETKÁVÁNÍ, pořádaných od roku 2002. 
Výstava podstatným způsobem obohatí Týden vědy a techniky. Uskuteční se popularizační přednášky, především z oborů přírodních věd a architektury. Případné finanční 
prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".  

Výstava jednoho z nejvýraznějších představitelů současné české fotografie, známého i světově, především v USA. Učí fotografii od roku 1992 v USA (Ohio University) a 
od roku 1994 je i profesorem katedry fotografie na Fakultě University E. Purkyně v Ústí nad Labem. Tato výstava bude zkoncipována autorem jako cyklus jeho dosud 
nevystavených fotografií, jejichž centrální součástí bude nástěnná koláž (mozaika) jeho celoživotních „fotografických záznamů", vzniklých v rozpětí padesáti let. Výstavu 
doprovodí katalog a několik doprovodných akcí. Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis". 

V rámci uvedeného dne bude prezentován speciálně vytvořený desetiminutový film. Základem zvukové složky budou výňatky z hudebních děl a filosofická úvaha Jiřího 
Voskovce. V počítačové 3D animaci návštěvník může interaktivně ovlivňovat nabídkové menu. Tedy obsažnou filmovou a hudební databázi a nasvícení projekční stěny 
laserem. Památník československého exiluje je zamýšlen jako interaktivní médium ve veřejném prostoru. Jeho podstatou je rozsáhlá kvalitní databáze zpřístupněná 
atraktivní formou díky možnostem nejnovějších technologií. Bude se jednat o projekční stěnu z umělého pískovce, umístěného v blízkosti radnice Prahy 12 - prezentace 
portrétů exilových osobností, ukázky z jejich děl a údaje o jejich osudech. Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".  

Ve snaze obohatit letní kulturní nabídku připravuje žadatel již popáté prázdninovou přehlídku vybraných titulů. V průběhu měsíce srpna budou vždy 3-4 dny v týdnu 
uváděny úspěšné inscenace DBZ i hostujících souborů – diváci se mohou těšit na komedie, muzikál i koncertní vystoupení. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 
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Poř. č. Název projektu

236 CINEGOGA

237 Jarní koncert

238 Marné volání

240 Praha dříve a nyní

241 Karel Hynek Mácha: MÁJ - inscenace k oslavě 200. výročí narození Karla Hynka Máchy

242 FilmDeaf Festival 2010

Premiéra Máje v kostele sv. Vavřince na úpatí Petřína v Hellichově ulici v den 200. výročí narození K. H. Máchy, v případě příhodného počasí na Petříně v blízkosti 
Máchovy sochy. První část napsaná Fr. Kreuzmannem s názvem Setkání vypráví o Máchovi, druhá část zahrnuje vlastní divadelní adaptaci Máje. Jako doprovodná akce 
budou v okolí kostela instalovány tabule obsahující informace o životě a díle Máchy. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

První filmový festival pro neslyšící, o neslyšících a filmech, ve kterých neslyšící hrají a které neslyšící sami produkují. Projekt umožňuje propojení světa slyšících a 
neslyšících. Na festivalu jsou tlumočníci znakového jazyka, proto je přístupný i slyšícím návštěvníkům. V Praze existuje silná kulturní a umělecká komunita, která zatím 
neměla možnost pro neexistenci takového festivalu svoji audiovizuální tvorbu představit. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

Cílem projektu je v rámci Filmových cyklů v Židovském muzeu v Praze projekce němého filmu Jewish Luck (Židovské štěstí) za doprovodu původního hudebního díla 
skladatele Miloše Orsona Štědroně. Jde o unikátní filmové dílo natočené režisérem A. Granovskym v roce 1925 v SSSR a restaurované a digitalizované National Centre 
For Jewish Film v USA. Cílem filmových cyklů CINEGOGA je uvádění málo známých či zcela zapomenutých děl židovské kinematografie, oživení prostoru Španělské 
synagogy v Praze, zavedení hudebních a filmových projekcí v rámci programové nabídky Židovského muzea v Praze. Případné finanční prostředky budou poskytnuty v 
režimu "de minimis". 

Žadatel pořádá pravidelně jednou ročně celovečerní vystoupení souboru. Cílem je ukázat rodičům, příbuzným a veřejnosti repertoár, kterým je soubor schopen se 
reprezentovat. Současně se jedná o akci náborovou, která chce přilákat další zájemce ke spolupráci - taneční, případně choreografickou. Projekt nemá vliv na obchod v 
rámci EU. 

Příprava a realizace světové premiéry  komorní opery, která má prostředky současného divadelního, hudebního i literárního umění přiblížit život a nadčasové dílo Karla 
Hynka Máchy. Autorem hudby je mladý, ale již renomovaný hudební skladatel Martin Hybler. Cílem projektu konaného na Vyšehradě a dalších místech Prahy je uvést 
nový originální divadelní tvar a  oslovit nejen milovníky hudebního divadla, ale i širší veřejnost. Také se nabízí možnost uvedení pro zahraniční turisty. Případné finanční 
prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis". 

V projektu se jedná o workshopy věnované jednotlivým částem Prahy. Po Karlině, Žižkovu a Smíchovu bude další věnován Braníku a Podolí. Realizace každého 
workshopu je ukončena výstavou a katalogem. Celek doplněný odborným textem vytvoří aktuální fotografickou kroniku Prahy, uchovávající měnící se tvář jednotlivých 
pražských čtvrtí.  Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  
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Poř. č. Název projektu

243 Kašpárkova školka

244 Reflexe / Reflection - Visegrad countries festival

245 PRAŽSKÉ VĚŽE V JINDŘIŠSKÉ VĚŽI

246 FESTIVAL "CZECH-MEX"

247 ODE DNA

248 Papírový hlavy
Cílem projektu je nový pohled na tvorbu českého undergroundu z doby před rokem 1989 očima současné výtvarné scény. Vybrané básně a texty autorů, kteří patřili do 
okruhu skupiny Plastic People of the Universe nebo s ním rezonovali, poslouží jako inspirace 25 mladým výtvarným umělcům ve věku do 35 let. Ti vytvoří umělecké dílo 
na vybraný text. V rámci vernisáže výstavy bude m.j. promítání filmu Papírový hlavy, který v rámci projektu vytvoří jeden z umělců. Projekt nemá vliv na obchod v rámci 
EU.

Cílem projektu je oslava dvoustého výročí nezávislosti a stého výročí revoluce v Mexiku. Tuto akci pořádá žadatel za podpory Mexického velvyslanectví v České 
republice. Festival je kulturní událostí, která se bude konat 15. září – 20.listopadu 2010 v Praze, Brně a Olomouci, hlavním dějištěm festivalu bude Praha. Jeho program 
sestává z hudebních představení, výstav, divadelních představení, tvůrčích dílen pro děti a filmových představení. Proběhne také řada přednášek týkajících se mexické 
kultury v souvislosti se středoevropským prostorem a současností mexicko-českých vzájemných vztahů. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

Úspěšné hradecké divadlo připravuje pro prostory lodi Tajemství speciální interaktivní inscenaci, která kombinuje alternativní a pohybové divadlo, filmové projekce a 
živou hudbu. Autorský multižánrový projekt je založen na specifické poetice DNA, která využívá „všednodenní“ či dokonce „odpadové“ objekty, které divákům 
prezentuje z nového zorného úhlu. Fantazijní poetika představení, které provede světem po potopě, je určena divákům všech věkových kategorií, specifickým divadelním 
jazykem je schopna komunikovat i s cizojazyčným publikem. Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis". 

Projekt edukativní akce – „školy“ v divadle chce seznámit se všemi podobami loutkového divadla ( od tradiční marionety, přes maňáskové divadlo k nejmodernějším 
formám figurativního a objektového divadla s využitím nových médií a multimédií). Byla zvolena dílenská forma prezentace a participace dětského diváka. Budou 
zpracována 3 témata (Začíná škola a divadelní sezona, Příprava na Mikuláše a Advent a Vánoční hry), která budou uvedena v 15-16 setkáních. Děti se budou věnovat 
tvorbě loutky a rozvíjení vlastních dovedností a tvořivosti. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Festival je místem setkání představitelů současného divadla zemí Visegrádské čtyřky. Projekt bude probíhat ve dnech 16. – 19.10.2010. Zahájen bude tanečním 
happeningem na Hlavním nádraží, v němž vystoupí naši, slovenští a polští tanečníci. Pokračovat bude ve Strašnickém divadle, kde se také uskuteční společné diskuse a 
závěrečný workshop na téma Možnosti současného divadla v moderní demokratické společnosti. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Celoroční program v Jindřišské věži, který je určen mládeži pražských i mimopražských škol, včetně škol mateřských, obyvatelům i návštěvníkům Prahy, a to všech 
věkových kategorií. V projektu jsou zahrnuty divadelní produkce, hudební produkce různých žánrů, literární pásma a autorské večery a zajímavé výstavy. Projekt nemá 
vliv na obchod v rámci EU.
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249 VŠETKO ZA NÁROD

250 7. Fresh Film Fest

251 SLAVNÉ VILY ČECH, MORAVY A SLEZSKA V PRAZE, Souborná výstava slavných vil Čech, Moravy a Slezska - Národní technická knihovna Praha

252 Putování s Tobiášem 2010

253 Festival nad řekou Písek 2010 BELLE ÉPOQUE: Ozvěny Festivalu nad řekou Písek 2010

Projekt na uvedení oceňované slovenské inscenace, kterou v roce 2008 v rámci cyklu tzv. „rodinného stříbra“ nastudoval v Divadle Andreje Bagára v Nitře režisér Michal 
Vajdička. Tato adaptace novely Boženy Slánčikové-Timravy, která je inspirativním příspěvkem k tématu inscenování národní klasiky, sklidila mimořádný úspěch u 
slovenských diváků i kritiky - byla nominována na prestižní cenu Dosky 2008 (obdoba Cen A.Radoka) a s velkým ohlasem byla uvedena na divadelním festivalu v Plzni 
(Divad. noviny označily její uvedení za „sukces“ měsíce). Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  

Mezinárodní filmový festival zaměřený na studentskou debutovou tvorbu. V průběhu pěti dnů představuje komplexní tvář současného studentského a debutového filmu. 
Zároveň poskytuje prostor a zázemí pro profesionální setkání a řadu doprovodných programů zaměřených odborně (workshopy nebo semináře a přednášky) nebo zábavně 
(koncerty, divadelní představení a výstavy). Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Tato výstava uzavírá sedmiletý projekt Slavné vily, který prezentoval výběr historicky, architektonicky a kulturně významných vil v jednotlivých krajích ČR a v Praze a v 
Brně (celkem 15 knih a putovních výstavních expozic). Součástí výstavy jsou doprovodné programy – animační programy pro děti, přednášky, workshopy,  programy pro 
rodiny dětmi a kurátorské komentované prohlídky. Projekt vyvrcholí mezinárodním symposiem o vilové architektuře. Finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de 
minimis".  

Projekt určený dětem zahrnuje 15 repríz tanečně – divadelní inscenace „Putování ve větvích“, která byla zpracována podle románového příběhu Tobiáše Lolnesse od 
současného francouzského spisovatele T. de Fombelle a premiéru měla na podzim loňského roku. Představení je doplněno živou hudbou. Jeho realizace je v bývalé tovární 
Hale 30 Alt@ Holešovice ve 3 sériích v období od června do listopadu 2010. Projekt chce motivovat děti k aktivním postojům při řešení současných ekologických a 
společenských problémů. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

Ozvěny 2. ročníku Festivalu nad řekou, který se koná v Písku, se konají v termínu červenec- srpen jakou součást Karlínského filmového léta v prostorách ČR Regina. 
Hlavním tématem budou Belle Époque, Dějiny francouzské kinematografie a polský film morálního neklidu. Filmy, besedy, výstavy a mezinárodní hosté se soustředí na 
dějiny technického pokroku a společenského vývoje, na vzdělávací pohled na důležitou etapu evropské kinematografie a úvahy nad etickým posláním filmu. Letos se tento 
festival rozšiřuje o cyklus přednášek pro středoškolské pedagogy na téma: Film a moralita, Film a výuka dějin a Film a životní prostředí. Projekt nemá vliv na obchod v 
rámci EU.   
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254 INSIDE workshop "Chudoba"

255 Dvě tváře Prahy 2010

256 Milan Šára - výstava fotografií - příprava

257 Výstava černohorského malíře Vojo Staniče v Praze

258 TŘI VÝROČÍ SOKOLA

259 Společný koncert KUG Big Band univerzity Graz a Big Band VOŠ KJJ Praha

INSIDE je časopis, který se zabývá tématy, která hýbou světem a vyvolávají diskusi. Do tohoto časopisu přispívají různí zahraniční i domácí odborníci. Žadatel o 
partnerství by chtěl konat s vydáním časopisu workshopy, a to vždy k tématu, jímž se časopis bude aktuálně zabývat. Cílem je informovat, poukázat na světové problémy a 
aktuální témata, zajistit diskusi a zapojit širokou veřejnost. Místem konání prvního wokshopu v pořadí (říjen 2010), který bude na téma "Chudoba" a na který je žádána 
finanční podpora, je uvedena La Fabrika, Komunardů 30, Praha 7. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.   

V projektu jde o pohled na současný stav centra Prahy, je zaměřen na Václavské náměstí a přímé okolí. Studenti katedry dokumentární fotografie na FAMU pořídí 
fotografie, z vítězných fotografií bude uspořádána  výstava v horní části Václavského náměstí pro občany, studenty a turisty jak českém tak i zahraniční. Cílem soutěže je 
drogová prevence a prevence kriminality formou autentických fotografií lidí, kteří tyto nešvary provozují. Fotografie budou pořízeny formou investigativní reportáže. 
Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".  

Výstava černobílých fotografií (aktů) Milana Šáry z let 1995 - 2009. V tomto období své volné tvorby pracoval výhradně s jedinou modelkou - svou ženou Ivanou. 
Fotografie z tohoto ohraničeného tvůrčího období nebyly nikdy souhrnně vystaveny. Milan Šára byl klasikem české fotografie aktu, milovník kultivované krásy a ženské 
přirozenosti. Vytvořil soubor poutavých fotografií, aniž by jakkoliv diváky dráždil nebo „šokoval" či zneužil ženské tělo jako účinné komerční lákadlo. Součástí programu 
výstavy je křest knihy  Milan Šára - NUDE. Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".  

Výstava představí českému publiku moderní černohorské umění. Uvedený autor dnes patří k nejuznávanějším černohorským autorům. Ve svém díle, často přirovnávaném 
k malbám Hieronyma Bosch, zachycuje s ironií sobě vlastní především každodenní život obyčejných lidí v rodném městě. Případné finanční prostředky budou poskytnuty 
v režimu "de minimis".  

Pořadatel chce tímto projektem ukázat, že současná činnost Sokola je moderní a otevřená pro všechny sociální a věkové kategorie, že je zde možnost vychovávat populaci 
od dětských let ke zdravému životnímu stylu, sportovat jak rekreačně, tak na vrcholové úrovni se završením účasti na mistrovstvích světa i olympiádě a nezapomínat na 
stárnoucí populaci. Úhrnem je cílem projektu ukázat široké veřejnosti bohatost historie Sokola a jeho vlivu na formování společnosti tehdy i dnes. Projekt nemá vliv na 
obchod v rámci EU. 

11



Poř. č. Název projektu

Konzervatoř Jaroslava Ježka dlouhodobě spolupracuje s univerzitou v Grazu. Výsledkem spolupráce na různých úrovních je společný koncert KUG Big Band univerzity 
Graz (řízený prof. Edwardem Partykou) a Big Band VOŠ KJJ Praha, který se pod vedením Milana Svobody specializuje na původní repertoár, ve kterém převažují 
kompozice Milana Svobody a členů orchestru. Jde o mimořádnou aktivitu Konzervatoře Jaroslava Ježka, obdobnou mimořádnou aktivitou byly např. koncerty v Pražském 
domě v Bruselu. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 
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Poř. č. Název projektu

260 7 proti Thébám - rockopera

261 Praha MUZIKÁLOVÁ

262 Ozvěny MFF Karlovy Vary 2010

263 Kino jinak

264 Výstavní galerie v kině Světozor

265 Holešovický filmový advent

Premiérové provedení celku hudebně-dramatického díla „7 proti Thébám“ na motivy Sofoklovy a Aischylovy tragédie Oidipus na Kolónu a 7 proti Thébám na scéně 
Divadla Milénium, jako třetí díl trilogie rockových oper Milana Steigerwalda na antická thébská témata. Jde opět o propojení hudebních protipólů klasické (operní) tvorby 
a rocku. Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".   

Hlavním cílem projektu je zábavnou formou přiblížit dětem muzikálový svět, seznámit je s celým procesem vzniku muzikálu a realizace samotného představení. Ukázat 
jim radosti i úskalí herecké a pěvecké profese, sestavit pro ně ucelený přehled o muzikálové tvorbě. Dětský divák bude zároveň proveden zákulisím muzikálového divadla. 
Součástí projektu je literární soutěž na téma „ Já za 20 let“ (ZŠ a dětské domovy). Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

Cílem projektu je uspořádat v Praze další ročník tradiční přehlídky, která pražským divákům každoročně přináší to nejlepší z toho, co bylo promítnuto na MFF Karlovy 
Vary. Ozvěny realizované v kině Světozor jsou jedinými oficiálními ozvěnami MFF KV, výběr filmů probíhá ve spolupráci s programovým oddělením MFF KV. Projekt 
uvádí cca 25 celovečerních filmů. Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis". 

Cílem je nabídnout prostřednictvím dvou projektů s názvem Is this cinema? a Filmjukebox alternativní přístup k divákovi, k obsahu tradičních kin a k filmu jako 
takovému. Obě aktivity přinášejí do tradičního kina jako je Bio Oko nový obsah, který dále posunuje hranice filmu nebo s nimi polemizuje. V případě Filmjukeboxu se 
divák dostává až do role dramaturga, kde  sám spolurozhoduje hlasováním o tom, jaký film bude kino jeden večer uvádět. V případě projektu Is this cinema? jde o 
komunikaci filmového tvůrce s širším publikem. Jedná se o multimediální a audiovizuální performance, které se zabývají projevem vztahů dvou či více mediálních forem. 
Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Kino Světozor se od roku 2004 věnuje autorské výstavní činnosti. Jedná se o jediný výstavní prostor v ČR, kde se soustavně a v takovémto rozsahu pořádají výstavy 
autorského filmového plakátu. Pravidelně jsou zde instalovány autorské výstavy originálních filmových plakátů, příležitostně i fotografií, a to především v rámci cyklu 
Zlatá éra českého filmového plakátu. V roce 2010 se pokračuje v systematickém představování české plakátové školy. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

Cílem projektu je uspořádat v roce 2010 v Biu Oko ojedinělou filmovou přehlídku, která po celý adventní čas nabízí divákům alespoň jednu projekci denně za výrazně 
nižší cenu lístků. První zkušební Holešovický advent v r. 2009 se setkal s velkým úspěchem nejen mezi občany Prahy 7 a výrazně oživil holešovické kulturní dění v době 
Adventu. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 
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266 Muzikál ČERNOBÍLÁ TMA

267 Upírání

268 Festival Fotograf v Praze

269 3. ročník Mezinárodního hudebního festivalu La Sophia

270 "Sklo.Klasik" - České sklo v Belvederu

Nový český muzikál Milana Levého, Karola Bertóka a Dany Bartůňkové situovaný do dnešní doby. Zabývá se vztahy mezi mladými lidmi, Čechy a Romy, otázkou šikany 
a barvou pleti. Muzikál chce oslovit především mladé lidi, poukázat na problémy na školách, ve společnosti a zároveň ukázat cestu ke vzájemnému porozumění a soužití. 
Boří bariéry mezi barvou pleti, národnostmi a řeší otázku mezilidských vztahů. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  

Performační projekt, jehož záměrem je vytvořit audiovizuální představení propojující moderní tanec, divadlo a klasický film, které se zaměří na odcizující tendence v 
současných mezilidských vztazích. Jevištní performance otevře dialog mezi herci na jevišti a postavami filmu, který bude promítán na scénu a v reálném čase zpomalován, 
zrychlován či zastavován tak, aby bylo dosaženo autentického zážitku interakce. Film bude režírovat Christoph Saidi, mladý francouzský režisér působící v ČR, externí 
člen týmu Mezinárodního centra pro umění a nové technologie CIANT. Bude uveden v experimentálním prostoru NoD/ROXY. Případné finanční prostředky budou 
poskytnuty v režimu "de minimis".

Projekt sestává ze tří částí: Festivalu „Identita města" (přednášky mezinárodních osobností kultury, filozofie, sociologie, atp. a fotografické workshopy a výstavy na téma 
města Prahy), festivalu „Perform" (mezinárodní výstava, konference a festival performance ve městě) a nového čísla časopisu Fotograf s názvem a tématem „Praha". Je 
organizován Studiem a časopisem Fotograf a je zaměřen na nový pokus o definici a pohled na město samotné, hledá dnešní podoby a pocity města, které jsou spojeny s 
novými společenskými, urbanistickými, lokálními, sociálními, kulturními, architektonickými, pracovními a jinými životními náplněmi. Projekt nemá vliv na obchod v 
rámci EU.  

Festival je příležitostí, jak objevit výjimečně hudebně talentované děti z dětských domovů a podpořit je. Děti mají unikátní možnost vystoupit společně s nejlepšími 
domácími i zahraničními umělci na jednom pódiu, což je jim velkou motivací a zážitkem. Na tomto tradičním festivalu se podporuje rozmanitost hudebních stylů a kultur s 
cílem prezentovat projekty, které mají světovou úroveň a věhlas. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  

Výstava ukáže české sklo jak jej všichni známe a jak jsme je ještě neviděli vystavené v kontextu. Výběr bude reflektovat nejvýznamnější české původní technologie, 
nejvýznamnější umělce i nejvýznamnější sklárny. Výstava si klade za cíl oprostit se od všemapujících výstav v minulosti , chce přilákat odborníky, laiky i turisty do 
letohrádku královny Anny. Bude uspořádána ve spojení s mezinárodní přehlídkou toho nejaktuálnějšího v oboru, s výstavou závěrečných prací studentů ateliérů skla z 
celého světa, s Cenou Stanislava Libenského. Finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".  
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271 Koncerty vážné hudby pořádané ČVUT v Betlémské kapli

272 Festival českých cukrovinek

273 Elina Garanča v Praze

274 Pražský Dionýsos

275 Poznej svoje město - PRAHA

276 Výstava: kostel365.cz

Festival zahájil na Den dětí třídenním jarmarkem prezentačního prodeje českých cukrovinek v ul. Týnská, s kulturně-sportovním programem pro děti a mládež. Pokračuje 
v prostorech Čokoládového domu v ul. Týnská 10 roční výstavou "české cukrovinky pod jednou střechou" s předvedením výroby pralinek, marcipánových figurek, 
perníčku a "sladkou" dílničkou pro děti a mládež. Bude ukončen Velikonočním třídenním "sladkým" jarmarkem (2011), a to znovu s kulturně-sportovním programe pro 
děti a mládež a se sladkými odměnami pro vítěze. Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".  

Galakoncert významné operní hvězdy v průběhu léta nepřehlédnutelně obohatí pražskou kulturní nabídku a určitě přispěje i k posílení návštěvnosti Prahy turisty ze 
zahraničí. Světově uznávanou lotyšskou mezzosopranistku Elinu Garanču, mj. sólistku v Metropolitní opeře, doprovodí ve Smetanově síni Obecního domu Pražská 
komorní filharmonie pod taktovkou mladého světově uznávaného dirigenta Karla Marka Chichona, manžela Eliny Garanči. Případné finanční prostředky budou 
poskytnuty v režimu "de minimis". 

Cílem projektu je oživit klasická česká díla našich literárních klasiků a přiblížit je žákům ZŠ. V rámci ZŠ a dětských domovů bude vyhlášena soutěž o nejlepší dramatické 
zpracování úryvku některého známého díla. Děti budou moci zapojit fantazii při tvorbě kostýmů i kulis a sdělit své myšlenky a náhled na literární klasiku prostřednictvím 
divadelní scénky. Závěrečné kolo proběhne začátkem prosince a představí 10 finálových projektů. Odměněna budou nejlepší tři dramatická zpracování. Projekt nemá vliv 
na obchod v rámci EU. 

Projekt zaměřený na přiblížení pražské historie dětem. Zapojí se ZŠ, dětské domovy, pražské umělecké herecké i hudební scény a odborník na historii Prahy. Proběhne 
literární soutěž na téma "Historie Prahy očima dětí", která bude mít tři kola. Účastnit se budou děti ve věku 8-12 let. Velkým finále bude literárně zábavné odpoledne pro 
děti, účinkujícími budou známí pražští umělci a odborník na historii Prahy. Ti rozhodnou o konečných vítězích soutěže a přednesou nejlepší dětské práce.  Závěrečným 
výstupem bude literární sbírka. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

V rámci pořádané konference PRO památky 2010 - Poznání, Rozvoj, Obnova - bude realizována  výstava, která konferenci vhodně doplní a bude prezentovat její poznatky 
širší odborné i laické veřejnosti. Fotografická výstava bude zaměřena na dnešní alternativní využívání sakrálních prostor a bude prezentovat jednotlivé a často odlišné 
přístupy, bude realizována  v prostorách kláštera dominikánů v centru Prahy. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

Koncerty klasické hudby pořádané pravidelně každý rok. Jsou určeny pro studenty, pedagogy, zaměstnance ČVUT a pro vybrané hosty z řad významných společenských a 
politických představitelů včetně prezidentského páru a stávají se místem neformálního setkávání všech zúčastněných. Je žádáno o podporu Podzimního koncertu ČVUT 
konaného při slavnostním zahájení akademického roku a Vánočního koncertu ČVUT  připravovaného na 14.12.2010. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.
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277 Výstava sochařské tvorby českých, evropských a mezinárodních umělců generace ± 50

278 Pomník Dr. Miladě Horákové

279 Městské zásahy Praha 2010

281 Příprava světové premiéry pouličního projektu Cháronovi blázni

282 GONG DĚTEM

Farní sbor ČCE v Praze 5 na Smíchově chce ve spolupráci s hl. m. Prahou a MČ Praha 5 připomenout u příležitosti 60. výročí popravy význam osobnosti a odkazu JUDr. 
Milady Horákové, dlouholeté členky smíchovského sboru a místní obyvatelky. Farní sbor oslovil významné české umělce s žádostí o vytvoření návrhu na pietní místo v 
prostoru parku před kostelem. Toto dílo by mělo připomenout současné i budoucím generacím odkaz jedné z nejstatečnějších obětí totalitních režimů na území ČR. Projekt 
nemá vliv na obchod v rámci EU.  

Projekt je projevem profesně- občanské iniciativy, vznikl na základě poznatku, že obyvatelé města jsou ve své většině přesvědčeni, že profese architekta pro ně nedělá 
maximum toho, co by očekávali, totiž, že aktivně nevstupuje do věcí veřejných a svého vzdělání nevyužívá k přispění k jejich zkvalitnění. Autoři vybrali a oslovili 62 
architektonických kanceláří a jednotlivců k účasti na projektu, zároveň je projekt zcela otevřený. Zadáním je vytipovat libovolný veřejně přístupný prostor na území Prahy, 
jehož kvalita by se mohla zlepšit realizovaným architektonickým zásahem a tento zásah navrhnout. Architekti zpracovávají projekty bez nároků na honorář. Výstava 
výsledků bude spojena s živými prezentacemi autorů a diskusemi a bude vystavena v DOX. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Projekt pouličního divadla využívající veškerý potenciál prostředků, jimiž tento žánr disponuje, je připravován pro letní ulice Prahy 1. Rozměrné artefakty doprovodí živá, 
rychlá a rytmická hudba, herci budou v rámci tance a fyzického herectví vystupovat na chůdách, loutkové a předmětové divadlo umožní využití archetypů i vyjadřování ve 
znaku. Koláž příběhů, které si vyprávějí zemřelí na své cestě do podsvětí, bude uváděna v minibusu upraveném jako plachetnice. Ten ve svých útrobách poveze kapelu, na 
„palubě“ pak pět herců odehraje životní příběhy světce, zloděje, blázna, diktátora a svůdce. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

Předložený projekt obsahuje nastudování tří představení pro nejmenší děti: Otesánek, Pohádky z popelnice, Vánoční pohádka. Každé představení má mít délku trvání cca 
50 minut, vystoupí v něm dva herci. Představení budou uváděna na Malé scéně KD GONG v Praze 9. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Cílem projektu je založení edice živých autorů generace ± 50. To je také základem dramaturgie výstav v prostoru bývalého BIO VZLET ve Vršovicích. Výstava bude 
probíhat v cyklech - čtyřikrát ročně. Představí se umělci jako M. Gabriel, P. Opočenský, B. Matragi, P. Filip apod. Součástí cyklu se mají stát postupně i umělci evropští a 
mezinárodní v porovnání s domácími. Projekt má za cíl i podporu výuky výtvarné výchovy na školách základních, středních, uměleckých, a to formou seminářů, živého 
kontaktu s tvořícími umělci - sochaři. Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis". 
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Poř. č. Název projektu

283 ProjectWINGS / R.I.P. /PW2

284 Vršovické divadlo malých jevištních forem

285 Echt Street Puppets 2010-11

286 AVANTI - Prague tour 2010

287 Mariusz Kwiecien v Praze

288 Cyklus koncertů, představení a seminářů Pražské konzervatoře v rámci oslav 200. výročí Pražské konzervatoře

Obsahem předloženého projektu je vývoj a realizace unikátních obřích mechanických loutek představujících přírodní živly a jejich následná prezentace na festivalech 
pouličního divadla: 2010 – Praha (např. Letní Letná). Hlavními realizátory projektu jsou absolventi DAMU.  Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  

Předložený projekt zahrnuje uvedení představení Avanti švýcarské herecké skupiny Compagnie Due – absolventů školy Scuola Teatro Dimitri ve Švýcarsku. Navázání 
kontaktů s ČR vzniklo již při studiu, kdy v rámci spolupráce s naší  HAMU oba členové absolvovali několik hereckých stáží u prof. Ctibora Turby. Představení 
pohybového nonverbálního divadla jako moderní klaunérie budou uvedena v Branickém divadle. Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".

Galakoncert významné operní hvězdy, tentokrát světově známého polského barytonisty Mariusze Kwieciena, na konci listopadu ve Státní opeře Praha opět 
nepřehlédnutelně obohatí pražskou kulturní nabídku i pro zahraniční návštěvníky. Mariusz Kwiecien je též i sólistou v Metropolitní opeře. S atraktivním repertoárem jej 
doprovodí Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK pod taktovkou dirigenta mladé generace Lukasze Borowicze. Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu 
"de minimis".

Projekt k mimořádnému výročí založení této školy, které je významné v kulturní historii Prahy. Jedná se o koncerty, představení a semináře na různých místech Prahy, 
klavírní přehlídku Mladý klavír, představení hereckého oddělení, vystoupení žáků školy v orchestru Orchestra posticum, dále pak violoncellový, akordeonový a houslový 
seminář, mimořádné koncerty studentů (červen, září - prosinec 2010). Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".

Záměrem projektu je vytvořit reprezentativní inscenaci moderního tanečního divadla. Mezinárodní tvůrčí tým bude pracovat ve složení: scénář a režie Dodo Gombár, 
hudba – Ondřej Brzobohatý, choreografie – americký stepař Savion Glover + členové ProjectWINGS (např. Pavel Strouhal). Bude to step, který bude stěžejním 
výrazovým prostředkem tohoto představení, a to v syntetické kombinaci s dalšími tanečními, pěveckými a činoherními prvky. Premiéra se uskuteční v prosinci 2010 v 
Hudebním divadle v Karlíně. Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".   

V loňském roce byl slavnostně otevřen v Praze 10 – Vršovicích produkční dům BIO VZLET, který má sloužit jako multifunkční objekt. Divadelní produkce zde byla 
zahájena 25. a 26. 4. 2010 . Dramaturgie se zaměřuje na vytvoření nové divadelní scény malých jevištních forem, navázala spolupráci se Studiem Dva. Dále připravuje s 
agenturou in agency s.r.o. z Bratislavy zavedení tradice „slovenských pondělků“. O prázdninách se koná  týdenní divadelní festival českého divadla a po prázdninách bude 
snaha pokračovat každou neděli divadelními představeními. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  
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Poř. č. Název projektu

290 Struny PLUS, Doprovodný program festivalu Struny podzimu

292 Žižkovské filmové léto

293 Mezinárodní festival videoartu, digitální tvorby a performance

294 Festival Mexiko 2010

296 Festival Kontinuity

297 HUDEBNÍ MEZINÁRODNÍ PERFORMANCE - MALÝ FESTIVAL

Jde o projekt, o jehož finanční podporu žádá pod názvem TEX-MEX již jiný subjekt, který je hlavním pořadatelem této akce.

Festival soudobé hudby, který bude průřezem celého 20. století. Cílem projektu je přiblížit posluchačům vývoj moderní vážné hudby a představit jim soudobé skladatele 
uskutečněním premiér skladeb, které vzniknou přímo pro uvedení na tomto festivalu. Do projektu by měli být zapojeni i nejmenší skladatelé z projektu Malý Dvořák – 
škola nejmenších skladatelů. Projekt je koncipován mezinárodně ve spolupráci se soubory soudobé hudby z Německa. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

Abonentní programová řada hudebních setkání tradičních i netradičních forem představí známé umělce společně s jejich žáky, české hudebníky společně s jejich 
zahraničními vzory, mezinárodní hudební osobnosti společně s pražskými mistry kompozice i instrumentalisty. Plánovaný cyklus 10 bloků sestavených z koncertů, jam 
sessions a workshopů ignoruje bariéru mezi pódiem a auditoriem, iniciuje inspirativní spojení osobností a žánrů. Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu 
"de minimis". 

Cílem projektu je uspořádat v létě roku 2010 Žižkovské filmové léto v kině Aero, unikátní filmovou přehlídku, která nebude dramaturgicky vymezená, ale nabídne 
návštěvníkům kina Aero alespoň jednu produkci denně za výrazně nižší cenu lístků (cca 35 Kč). Projekt chce nabídnout divákům filmy, které jsou právě v aktuální nabídce 
české distribuce, pořadatel pamatuje na všechny věkové kategorie. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

Cílem projektu je podporovat tvorbu ve výše uvedených uměleckých oblastech. Díla mladých umělců, studentů a ověřených profesionálů z České republiky budou 
prezentována na mezinárodní úrovni. Festival vznikl v rámci spolupráce s neziskovou organizací Instans Videeo Numeriques et Poetiques ve Franci v Marseille. 
Organizace M77 připravila tento bratrský festival v Praze jako inspirativní setkání českých a zahraničních umělců, které zahrnuje také kulturní akce otevřené široké 
veřejnosti. Festival zároveň oslaví 50. výročí videoartu. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  

Mezinárodní hudební festival Struny podzimu je koncepčně moderní festival náročného posluchače s pečlivě vyváženou dramaturgií napříč hudebními žánry. V letošním 
jubilejním 15. ročníku přichází dramaturgie festivalu s původním doprovodným programem STRUNY PLUS, který chce oslovit neformální, mladé a odvážné publikum, 
postavit mladé talentované hudebníky po boku zahraničních hvězd a motivovat je k dalšímu uměleckému rozvoji. Doprovodný program je koncentrován ve třech blocích 
od září do listopadu a je cílen na 1) víkendy rodičů s dětmi, 2) mladé talenty/české naděje a 3) nezávislé mladé publikum od 18 do 40 let – jazz, world Music, klasika bez 
hranic a new soundscapes. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  
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Poř. č. Název projektu

298 "Animal Music Edice 2010"

299 MOTOLFEST - série benefičních koncertů na podporu handicapovaných sportovců

300 A1 Film 2010

301 Festival spisovatelů Praha 2011 - příprava

302 PERIFÉRIE 2010

303 Mezinárodní festival národů a národnostních menšin PRAHA SRDCE NÁRODŮ - žádost o navýšení finančních prostředků

21. ročník festivalu má téma: Někdo to rád horké. Zahájí třetí desetiletí svého trvání. Představí více než desítku světoznámých spisovatelů. Jeho dramaturgie je založena na 
moderovaných veřejných diskusích, autorských čteních a osobních setkáních návštěvníků a spisovatelů. Akce jsou simultánně tlumočeny do češtiny, angličtiny a dalších 
jazyků. Festival bude mít opět internetový přenos, celé dění bude archivováno a zůstane přístupné široké veřejnosti. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

Cílem projektu je obohacení volnočasového programu pražských klientů NDZM (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), živý a neformální kontakt s díly a aktéry 
současného umění - příspěvek k přeměně postojů a hodnot problematických dětí a mládeže, ke změně jejich životní cesty. Projekt plánuje rozvoj spolupráce pražských 
NZDM s kulturními centry v Praze. Nahrazuje nudu, je tedy dobrou prevencí proti problémům nízkoprahové mládeže (záškoláctví, šikana, kriminální přestupky, drogové 
problémy, aj.). Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

Rada hl. m. Prahy dne 13. 4. 2010 rozhodla o poskytnutí finančních prostředků ve výši 300 000 Kč pro pořádání Mezinárodního festivalu národů a národnostních menšin 
PRAHA SRDCE NÁRODŮ, který se konal v Praze. Žadatel požádal o  navýšení finančních prostředků poskytnutých na pořádání tohoto festivalu. Projekt nemá vliv na 
obchod v rámci EU. 

Příprava a vydání série šesti CD soudobé jazzové hudby ve vydavatelství Animal Music. Jde o nahrávky těchto interpretů: Vojtěch Procházka Trio, Cyrille Oswald & 
David Dorůžka, Myriam Bayle, Muff, Tomáš Hobzek, NajPonk &Ondřej Pivec. Jde o vysoce kvalitní soudobou jazzovou hudbu většinou příslušníků mladší generace. 
Finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis". 

Seriál benefičních koncertů na podporu handicapovaných sportovců pořádaný ve studentském klubu 2. lékařské fakulty od roku 2005. V letošním roce jde celkem o 5 
hudebních festivalů - Jarní Motolfest, After Párty vědecké konference, Letní Motolfest, Podzimní Motolfest a Zimní Motolfest, na kterých se představí kapely složené 
převážně z lékařů a studentů medicíny. Mimo tato unikátní hudební tělesa pravidelně vystupují v rámci podpory akce i známí hudebníci. Projekt nemá vliv na obchod v 
rámci EU.  

2. ročník přehlídky kinematografií arabských zemí, s nimiž se může běžný divák setkat jen na specializovaných festivalech. Cílem přehlídky je seznámit české diváky s 
poetikou arabských filmů a představit filmové novinky v této oblasti z posledních let. Jde o novinky arabské kinematografie, které byly uvedeny na festivalech v Cannes, 
Berlíně, Benátkách, Locarnu ad. Zařazeny však budou i evropské filmy, které reflektují témata spojená s arabskými zeměmi. Případné finanční prostředky budou 
poskytnuty v režimu "de minimis". 
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Poř. č. Název projektu

304 Big Demoiselles vol. 2

305 Loukamosaic v Troji

306 Sochařské studio Bubec 2000 - 2010

307 Výstava fotografií Antonína Kratochvíla

308 Oslavy 80. výročí založení Divadla Spejbla a Hurvínka

309 Aby nás historie bavila - zábavná poznávací hra nejen kostelů v centru Prahy

Výstava představuje různé autorské roviny a tvůrčí celky světoznámého fotografa Antonína Kratochvíla. V ČR se jedná o zatím nejrozsáhlejší prezentaci tvorby tohoto 
karlínského rodáka od roku 1989. Ve světové premiéře autor představuje svoji vlastní životní a částečně i fotografickou retrospektivu na pozadí fotografií z Prahy 8-
Karlína. Tady prožil podstatnou část svého života, sem se po letech za dramatických okolností vracel. Část výstavy nazvaná Moskevské noci představuje socio-
fotografickou sondu transformující se společnosti bývalého SSSR. Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis". 

Divadlo Spejbla a Hurvínka slaví v roce 2010 několik jubileí: devadesátiny Spejbla, osmdesátiny Máničky a Žeryka, 65 let působení v Praze, 80 let spolupráce s 
nakladatelstvím Supraphon a 80 let profesionální dráhy DSH. Na oslavy, které se ve znouotevřeném divadle konaly 1.4.2010, má na podzim navázat slavnostní galavečer 
za účasti České televize a Českého rozhlasu, pořádaný Hurvínkem a Máničkou k Spejblovým devadesátinám. Ve dvou komponovaných pořadech představí 
„dřevění“moderátoři své „živé“ herecké a pěvecké kolegy. Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".

Cílem projekt je seznámit děti s pamětihodnostmi Prahy, vést je k hlubším znalostem zábavnou formou skupinových aktivit. Cílovou skupinou jsou děti ve věku 7-10 let, 
žáci a obyvatelé Prahy. Předpokládaný počet účastníků je až sto padesát dětí a jejich případný doprovod (učitelé, rodiče aj.) Obsahem projektu je orientační hra po 
vybraných památkách a historicky zajímavých místech - 9.9.2010 (k zahájení nového školního roku). Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  

Cílem projektu je podpora nových nezávislých elektropopových projektů začínajících hudebníků na české klubové scéně. Big Demoiselles je projekt klubové noci dvou 
zpěvaček-Jitky Charvátové a Vandy Choco. Big Demoiselles vol.2 bude po křtu nového sólového alba Jitky Charvátové pokračováním tohoto klubového pořadu. Na akci, 
která se uskuteční v Lucerna Music Baru jsou pozváni studenti z Filozofické fakulty UK a z Katedry elektronické kultury a sémiotiky Fakulty humanitních studií UK v 
Praze. Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".  

V Trojském zámku bude ve spolupráci s Botanickou zahradou a Zoologickou zahradou hl. města Prahy probíhat tvorba unikátní společné mozaiky dětí i dospělých tvůrců 
s kulturně vzdělávacím programem inspirovaným rostlinami a antickými tématy, budou realizovány workshopy pro veřejnost: individuální návštěvníky Troje a rodiny s 
dětmi, pro třídy dětí, dětské domovy, děti z nízkoprahových klubů a nevidomé tvůrce (díky identifikaci barevných částic Braillovým písmem). Projekt nemá vliv na 
obchod v rámci EU. 

Výstava představí výsledky práce studia za posledních 10 let činnosti s důrazem na dlouhodobou podporu činnosti o.s. BUBEC hl. m. Prahou a spolupráci s MČ. 
Vystavena bude fotodokumentace ilustrující tuto spolupráci a dále umělecká díla autorů, kteří dlouhodobě se studiem spolupracují. Případné finanční prostředky budou 
poskytnuty v režimu "de minimis".
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Poř. č. Název projektu

310 Young Architect Award

311 Ledová pevnost a sněhová bitva křižáků s husity

312 "STEPMOTION"

313 SIRAEL

314 Informační a dokumentační centrum Archivu výtvarného umění

315 Děti, zpívejte II

316 Simply Red

Projekt je televizním zpracováním jedné z legend spojené s Rudolfínskou Prahou. Navazuje na tvůrčí spolupráci primabaleriny Národního divadla Terezy Podařilové a 
akademického malíře Jana Kunovského. Filmové zpracování využívá značnou měrou architekturu Prahy.Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de 
minimis".  

Provoz informačního a dokumentačního centra je založen na bázi komunikativního prostředí zaměřeného jak na profesionály v oboru výtvarného umění, tak na širokou 
veřejnost. Centrum funguje jako knihovna Archivu , kde je možno studovat archivní materiály, dále  jako informační centrum s aktuálním přehledem o kulturních akcích, 
časopisech, publikacích a volným přístupem na abART a internet a jako badatelské pracoviště s možností vlastního zpracování odborných témat či dokumentů v inf. 
systému abART, studovnou archiválií a možností pořizování jejich kopií. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

Projekt, který navazuje na projekt Děti, zpívejte!, jehož záměrem bylo přiblížit pražským dětem sborový zpěv, především chlapcům. V projektu Děti zpívejte II jsou 
nejúspěšnější témata z uskutečněných výchovných koncertů s nejvýznamnějšími umělci rozvedena do samostatných večerních koncertů pro širokou veřejnost a jeho cílem 
je představit veřejnosti unikátní spojení fenoménu chlapeckého sboru (chlapecký sbor Bruncvík) a předních hudebních osobností. Projekt nemá vliv na obchod v rámci 
EU.  

Jde o koncert populární anglické popové skupiny Simply Red v O2 Aréně k završení její 25-ti leté kariéry. Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de 
minimis".  

Cílem architektonické soutěže Youg Architect Award je pomoci najít studujícím a začínajícím architektům do 33 let místo na současné architektonické scéně. Soutěžní 
kategorie zahrnují jak studie, tak školní práce a realizace. Vyhlášení výsledků je spojeno s workshopem s prezentacemi vítězných děl za účasti odborné veřejnosti. Na 
ceremoniál naváže putovní výstava všech přihlášených děl, kterou zahájí výstava v Praze. Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis". 

Cílem projektu je vybudovat komplex dočasných ledových objektů /staveb a soch/ na vrchu Vítkově. Zapojit nejširší veřejnost, zejména děti a mládež. Lidé se sejdou, aby 
něco společně vytvořili a spontánně se pobavili. Vzhledem k odborné přípravě mají mít výsledné objekty uměleckou hodnotu a přes aspekt pomíjivosti použitého materiálu 
bude pro všechny zúčastněné vzpomínka na tuto událost čímsi mimořádným. Bude uspořádána také velká sněhová bitva. Projekt bude propagován i v zahraničí. Případné 
finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".  

Projekt přiblíží současné trendy v tanečním stepařském umění prostřednictvím dětských tanečníků ze souboru Caramelka. Akce slouží k objevování možností kombinace 
stepu, rytmů a hudby. Proběhne v listopadu 2010 v multifunkčním sále "Na Marjánce" v Praze 6. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  
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317 Roky ve dnech / České umění 1945-1957

318 Jak šel čas

319 Výstava Tereza z Davle "feminissimo"

320 Výstava Antonín Kratochvíl Portréty válečných konfliktů

321 Výstava Svatopluk Kasalý "Krása českého skla - šperky vitráže, mozaiky"

323 17. Ameropa, Praha 2010, Mezinárodní festival komorní hudby "Výrazovost hudby - od Baroka k Expresionismu"

Jedná se o výstavu černobílých fotografií Terezy z Davle v Galerii Jedné věci - Náprstkova 12, Praha 1. Její Ženy jsou krásné, často pózují podobně jako na titulních 
stránkách magazínů, ale přesto jinak. Mezi charakteristikami jejích fotografií dominuje neokázalost, která je činí současně provokující i uklidňující, hledající i nalézající. 
Fotografie zachycují reálné ženy, které jsou odněkud a chtěly být zaznamenány. Finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".  

Výstavní soubor se skládá z přibližně 50 fotografií, které vznikly v průběhu celého autorova života. Cílem výstavy je ukázat portrétované v situacích, které se snaží odhalit 
nejenom jejich tváře, ale i jejich duši. Jedná se o výstavu portrétů válečných konfliktů zaznamenané hrůzy genocidy v Zaire i v Rwandě, utečenci v Bosně a v Afganistánu, 
oběti epidemie AIDS v Zimbabwe, pašeráci drog v Guatemale a sociální problémy třetího světa. Autor v roce 2002 získal cenu World Press Photo v kategorii Hlavní 
zprávy za snímek obchodníků s narkotiky ve vězení v Barmě. Finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".   

Jedná se o výstavu skleněných šperků, vitráží a mozaiky světoznámého českého výtvarníka, jehož dílo je zastoupeno ve významných světových galeriích a výstavních 
síních. Výstavní soubor se skládá z přibližně 50 skleněných exponátů, které vznikly v průběhu jeho dosavadní tvůrčí kariéry. Výstava se uskuteční v Galerii Jedné Věci, U 
Dobřenských 5, v Praze 1. Finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis". 

Festival s dramaturgií zaměřenou na vývoj moderní komorní hudby ve střední Evropě. Je příležitostí pro profesionální hudebníky i amatéry  zdokonalit se ve svém umění v 
rámci týdenních kurzů a následně se představit veřejnosti na festivalových koncertech v průběhu letních měsíců.  Pro rok 2010 připravili pořadatelé zahájení dlouhodobého 
intermediálního projektu nazvaného Pocta atonalitě a abstrakci, např. souvislost hudby A. Schonberga s tvorbou W. Kandinského ad. Projekt nemá vliv na obchod v rámci 
EU.   

Projekt je soustředěn na etapu českého umění od konce 2. světové války až po první kulturně-politické uvolnění stalinských dogmat. V této etapě se formoval základ 
výrazné umělecké generace, jejíž příslušníci dnes patří mezi legendy české a často i mezinárodní výtvarné scény. Výstava v několika kapitolách reflektuje výtvarné 
fenomény, tematické a názorové okruhy, osobnosti a události, které vytvářejí obraz dané doby a znamenají podstatné hodnoty českého umění druhé poloviny 20. století. 
Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis". 

Výstava, která se koná  v galerii U Zlatého kohouta v Michalské ul. v Praze 1. Prezentuje lidové kroje z 18. až 20. století z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Výstavu 
doplňují ukázky lidových výtvarných řemesel. Exponáty jsou ze stálé expozice Muzea lidových krojů z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska v Kněževsi u Rakovníka. 
Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".  
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324 Večery ve věži

325 Otevřené výtvarné semináře Barevné víkendy v bezbariérové škole Ateliér ALF

326 Obnovení pohádky "Čaroděj ze země Oz"

327 Koncert pro Mandelíky

328 Společné výroční koncerty Komponistenklasse Dresden a občanského sdružení Malý Dvořák

329 Dny italské kultury

V listopadu 2010 se již podruhé uskuteční koncert ve spolupráci s vídeňskými koncertními mistry, členy Vídeňské filharmonie, na vibrafon a violoncello. Cílem večera je 
obdarovat mentálně postižené klienty sociálně terapeutické dílny U mandelíků, ale také zviditelnit a propagovat ostatním Pražanům sociální služby této terapeutické dílny 
prádelny U mandelíků. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  

V roce 2010 se koná v Drážďanech výroční koncert prvního ročníku pilotního projektu pro děti a mládež Malý Dvořák - škola malých skladatelů, a to ve spolupráci se 
skladatelskou třídou v Drážďanech. V rámci koncertu budou frekventanti kurzů obou zemí formou společného výročního koncertu prezentovat své skladby vzniklé během 
workshopů a individuálních konzultací. Obsazení pro letošní ročník je: housle, violoncello, klarinet, flétna a klavír. Tento koncert se opakuje v Praze. Případné finanční 
prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis". 

Cílem projektu je navázat v souvislosti se stoupajícím zájmem o kulturní akce představující evropskou kulturu na dlouhodobou tradici italské kultury v ČR. Přiblížit 
italskou kulturu mladší generaci a vybudovat akci, která si získá tradici a oblibu. Součástí Dnů italské kultury v Praze jsou výstavy, divadelní představení, filmové projekce 
a gastronomické akce. Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis". 

Umělecký projekt - akce v prostoru bývalé vodárenské věže na Letné. Vznikl z iniciativy čtyř mladých lidí. Nabízí veřejnosti zajímavé umělce či umělecká díla, která 
představí jejich autoři. Stejně tak jako prostor, tak i program je variabilní. Je specifický a spojuje různé umělecké formy a média. Proto má každá akce své osobité 
přízvisko, aby bylo jasné, o jaký večer půjde. Konkrétně již proběhl večer literární, filmový, divadelní, multivitamínový a loutkový. Zpravidla dvouhodinový mozaikový 
program divákům představuje pozvané hosty - osobnosti veřejnosti známé, prostor dostávají i regionální umělci a studenti uměleckých škol. Projekt nemá vliv na obchod v 
rámci EU.  

Cílem projektu je zpřístupnit výtvarně nadaným dětem, včetně dětí ohrožených sociálním vyloučením, odborné vzdělání v použití technik výtvarných a digitálních v 
otevřené výuce. Kromě odborného hlediska je zde i význam projektu v nalezených nových přátelstvích, kontaktech a zapojení rodin. Víkendové semináře pro celkem 180 
dětí zakončí výstava. Nejprve klasickými technikami zpracované práce jsou následně zpracovány do digitální podoby (Photoshop), vytištěny a rámovány. Projekt nemá 
vliv na obchod v rámci EU.    

Obnovení pohádky „Čaroděj ze země Oz" pro čtyřleté diváky. Výprava i loutky k této pohádce byly při povodni roku 2002 totálně zničeny. Vzhledem k tomu, že 
inscenace patřila mezi oblíbené v repertoáru, rozhodli se pořadatelé při příležitosti oslav 90. výročí založení  divadélka znovu ji uvést do programové nabídky. Projekt 
nemá vliv na obchod v rámci EU.   
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330 Vzhůru do sklepů!

331 FRANTIŠEK VÍZNER - ATELIÉR - příprava v roce 2010

332 Koncert Pavla Šporcla a Romano Stilo v Opeře

333 "DEN BOJE PROTI AIDS"

334 Publikace "Pražská doprava v proměnách doby"

335 Volnočasové aktivity v Hucul Clubu TISu pro děti a mládež školního věku

1. ročník benefičního projektu s pracovním názvem "Den boje proti AIDS", nad kterým převzali záštitu manželé Havlovi. Výtěžek koncertu (včetně prodeje klasických 
červených stužek, dárcovských SMS) je věnován pro Dům světla, který byl v r. 1999 otevřen pro všechny lidi postižené HIV, jejich přátele a členy jejich rodin. Pro 
účinkování na tomto koncertě byli osloveni přední umělci. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.   

Žádost o spoluvydání reprezentativní publikace, která zachytí proměny pražské dopravy (zejména pak hromadné) v posledních staletích s důrazem na dobu, kdy se Praha 
začala od pol. 19. století měnit na velkoměsto. Bude z větší části obrazová s maximálním využitím dosud nepublikovaných historických snímků, kreseb, plánů atd. 
Publikace bude zároveň i výhledem do zítřka pražské dopravy. Předpokládá se cizojazyčné shrnutí textu a cizojazyčné verze titulků obrazové části. Případné finanční 
prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".  

Volnočasové aktivity, které spojují poznávání, ochranu přírody, jezdectví a hipoturistiku. Aktivity tohoto žadatele umožňují vhodné využití volného času, tím přispívají ke 
snížení dětské kriminality a dalších rizik, např. z různých závislostí. Vedou děti a mladé lidi ke kladnému vztahu k přírodě. Projekt je určen pro věkovou skupinu 11 - 15 
let  a probíhá  v Hucul Clubu v Praze 5 - Řeporyjích (osada Zmrzlík). Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  

Jedná se o cyklus literárně-hudebních večerů. Náplní každého z nich bude jak povídání s umělci, tak autorské čtení. Vše bude prokládáno hudbou. Umělce vystupující v 
rámci tohoto projektu spojují jen dvě věci - vydaná kniha nebo CD -  a to, že by setkání s nimi mělo být inspirující pro studenty. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.   

Samostatná výstava světoznámého sklářského umělce Františka Víznera, absolventa VŠUP v Praze. Letos vstoupil do Síně slávy Cen CZECH GRAND DESIGN, Výstava 
se bude konat v Nové síni, Voršilská 3, Praha 1, a to v 1. čtvrtletí 2011. Uskuteční se k příležitosti 75. narozenin uvedeného tvůrce. Představí soubor unikátních 
sochařských objektů z ručně broušeného skla od 70. let až do současnosti. Zároveň bude vydána reprezentativní monografie autora. Případné finanční prostředky budou 
poskytnuty v režimu "de minimis".  

Koncert navazuje na úspěch CD „Gipsy Way“ (Zlatá deska Supraphonu a další ocenění) a velký zájem o turné „Gipsy Way“. V tomto projektu Pavel Šporcl se společností 
Bon Art Production realizuje společně s bratislavskou cikánskou cimbálovou kapelou Romano Stilo a se symfonickým orchestrem Bon Asrt Symphony Orchestra v 
prostorách Státní opery Praha speciální koncert, na němž společně zahrají cikánské, ruské a rumunské skladby, zazní také kompozice klasické hudby s touto tématickou, 
např. Sarasateho cikánské melodie. Finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".
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336 "Praha oslavuje 240. výročí narození Beethovena a 80. výročí narození českého klavírního virtuoza Ivana Moravce"

337 "Hudební klub pro děti Notička"

339 UMĚLECKÉ PROJEKTY přímo na řece Vltava v historickém centru Prahy

340 Neznámý Modigliani - navýšení finanční částky

341 Vojanky

Na počest letošního výročí narození dvou hudebních veličin bude uspořádán v prostorách Pražského Hradu výjimečný koncert se světoznámým dirigentem Jiřím 
Bělohlávkem, Pražskou komorní filharmonií a jubilujícím vynikajícím klavíristou Ivanem Moravcem. Ten před 10 lety získal státní vyznamenání Za zásluhy o kulturu, byl 
vyznamenán prestižní mezinárodní cenou Karla IV, prestižní Cannes Classical Awards a dalšími oceněními. 1.prosince 2010 se ve Španělském sále uskuteční 
reprezentativní oslava jeho životního jubilea - hudební a společenská událost Prahy. Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis". 

Dětský hudební klub Notička, který se koná nad rámec tradiční umělecké sezóny PKF, v níž orchestr pořádá dětské Koncerty pro rodiče s dětmi v Rudolfinu, vstupuje do 
své 4. sezony. Vzbudil  ohlas a zapojil velké množství dětí ve věkovém rozpětí 3 - 14 let. Má podobu tvůrčích minidílen, které pro ně zástupci PKF ve svém volném čase 
připravují. Projekt usiluje o to, aby se děti seznámily vedle hudby také s nejrůznějšími obory v oblasti umění, poutavou formou s různými typy kultur, vzaly si za svou 
týmovou spolupráci, rozšířily všeobecný přehled a nalezly si vztah nejen k hudbě a kultuře vůbec, ale i k hodnotám ve svém okolí. Projekt nemá vliv na obchod v rámci 
EU. 

Projekty budou vystavovány v rámci Festivalu současného umění TINA B. Zahrnují prezentaci díla plovoucího koně umělce Konráda Zientary a díla umělce Maxe 
Streichera, který bude prezentovat nafukovací čtyřspřeží a nafukovací sochu jednorožce. Konrad Zientar do Prahy přiveze svůj velmi úspěšný projekt Wieloplexikoň - 
jedná se o světelnou instalaci na lodi, která vytváří na vodě světelný obraz plovoucích koní. Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis". 

Žadatel obdržel v letošním roce na svůj projekt při partnerství částku ve výši 550 000 Kč. Výstava pořádaná ve spolupráci s Modigliani Institut Archives Legrĺes, Paris-
Roma a Museem Kampa je zcela výjimečnou kulturní událostí. Získat díla uvedeného umělce pro Prahu bylo podepřeno velkým úsilím organizátorů. Dne 30.4.2010 podal 
žadatel žádost o dodatečné navýšení částky na projekt. Podařilo se mu totiž  zajistit za zcela výjimečných podmínek možnost ještě výstavu rozšířit o další, velmi významná 
díla tohoto umělce. Rozpočet projektu se proto navýšil v částkách za zapůjčení, transport a pojištění těchto dalších děl. Finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de 
minimis".  

Centru Prahy, podle názoru žadatele, chybí místo pravidelného setkávání s uměním ve veřejném prostoru. Proto se malý tým kolem Marka Gregora rozhodl uspořádat ve 
Vojanových sadech skupinovou výstavu jednoduše pojmenovanou Vojanky. Pravidelné výstavy objektů a soch ve Vojanových sadech si v 80. a ještě na počátku 90. let 
získaly své publikum. Vystavovali zde Karel Nepraš, Kurt Gebauer, ale třeba i Čestmír Suška a Stefan Milkov. Pro podobný projekt se jedná o ideální prostor. Finanční 
prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis". 
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342 Dokumentární film "Adolf Born" 80

343 Bitva MIDWAY - 65. výročí osvobození ČSR od fašismu: "Na křídlech za svobodu"

344 ArtOpera on the Planet

345 Jazz meets World 2010 - navýšení Paco de Lucia

346 PRAGUE CLUB TOUR
Akce s podtitulem Tour De Club for safety sex v Retro Music Hall a v Klubu Lávka. Cílem této akce proti nemoci aids není pouhé uspořádání koncertu a upozornění na 
tuto nemoc, akce má významnou úlohu preventivní. Každý návštěvník si vedle hudebního zážitku odnese také letáček s radami a informacemi, jak se nemoci bránit anebo 
alespoň významně snížit riziko onemocnění. Pořadatel se rozhodl upozorňovat na nemoc aids na hip hopovém koncertu, protože je to právě mládež, která se často nepřímo 
vystavuje riziku tohoto vážného onemocnění. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.   

Propagace významného českého umělce žijícího a tvořícího v Praze, který svým dílem upozorňuje na postavy české historie, je uznávaným malířem, grafikem, filmařem u 
nás i v zahraničí. Jedná se o projekt u příležitosti 80. narozenin A. Borna - zahrne také přednášky, filmová setkání a projekce. Případné finanční prostředky budou 
poskytnuty v režimu "de minimis".  

Akce v Praze 14, Černý most - jezero Čeněk. Populární formou připomíná historii v období a průběhu II. světové války. Představuje do detailu propracované modely lodí a 
ponorek, skutečné giganty, Yamato, Bismarck, Missouri a U47. V programu hlavní bitvy jich účinkuje třicet. Bitvu doprovází i nálety a bombardování modelů letadel 1:13 
obou zúčastněných válečných stran (OSA - Spojenci). Program doprovázejí také ukázky válečné moderny, skutečné válečné techniky z Technického muzea v Brně a 
doprovodný program Rádia Krokodýl 103 FM - Den dětí. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  

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 v prosinci 2010 vystoupit v netradičním spojení s moderními technologiemi a ve spojení s tanečníky. Jedná se o světovou premiéru v Praze. Případné finanční 
prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".  

Jazz meets World již 15 let pravidelně v průběhu roku představuje především zahraniční soubory z oblasti jazzové hudby a world music. Pro letošní rok pořadatel plánuje 
vedle 15 koncertů v průběhu roku unikátní koncert Paco de Lucii, který přijede do Prahy počtvrté v nejznámější 8členné sestavě s vesměs mladými hudebníky a částečně 
jiném nástrojovém obsazení. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  
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347 JAN PIŠTĚK - VÝSTAVA OBRAZŮ - příprava

348 "Kultura mimo centrum"

349 "Setkání se společnou historií lidí a koní - slavnostní přehlídka na Staroměstském náměstí a ukázka manévrů na Císařské louce"

350 SÍLA, VŮLE A ODHODLÁNÍ

351 3. pražský Ethnofest

352 FESTIVAL TANEČNÍCH FILMŮ 2010

Předložený projekt je realizován v Divadle U 22 (Praha 22 – Uhříněves), které zahájilo svou činnost v závěru loňského roku. Zabezpečuje kulturní nabídku občanům 
jihozápadní oblasti Prahy, tj. od sídliště Háje, přes Měcholupy, Kolovraty, Pitkovice, až po samotnou Uhříněves. Zahrnuje  klasická večerní divadelní představení a  
koncerty, odpolední dětská představení, kulturně vzdělávací akce (např. divadelní workshopy), vytváření podmínek pro činnost oblastního ochotnického divadla UCHO a 
pro realizaci školních představení – Jiskřička. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.   

2. ročník festivalu se uskuteční  v listopadu 2010 v kině Světozor. Program bude mít tři hlavní linie - kolekci snímků z oblasti specifického žánru dance for kamera/ tanec 
pro kameru belgického režiséra Thierryho de Meye, dále  záznamy tanečních děl, jež jsou díky filmovým prostředkům převedena na plátno v nové vizuální i dramatické 
kvalitě a umožňují specifický divadelní zážitek, třetí linii tvoří dokumentární filmy – unikátní pohled do světa profesionálního tance. Program bude doplněn třídenním 
workshopem Tanec a kamera. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

V letošním roce již podesáté pořádá žadatel  poblíž slapské přehrady a letoviska Stará Živohošť (na Drtinově statku Hněvšín) memoriál gen. G. A. Custera, kterým 
vzpomene na lidi a koně, kteří prošli těžkým obdobím indiánských válek a válek vůbec. Poprvé tato akce bude zahájena  tažením Prahou. Uskuteční se slavnostní příjezd 
kavalérie z Trojského ostrova na Staroměstské náměstí (cca 40 koní), slavnostní přehlídka v dobových kostýmech, za zvuků dobové hudby a pozdravení přihlížejících. Na 
Císařské louce proběhne ukázka manévrů kavalerie. Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis". 

Jedná se o projekt zaměřený na prezentaci handicapované a podobně znevýhodněné skupiny lidí. Proběhne ve spolupráci žadatele o partnerství se sdružením Světluška, 
Plaváček, Ústavů pro postižené, Dětskými domovy a nadací Kapka Naděje v  Retro Music Hall, Francouzská 75/4, Praha 2 - je zde bezbariérový přístup. Cílem projektu je 
povzbudit uvedené skupiny lidí, že i s handicapem lze život prožít naplno. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  

Hudební festival, jehož cílem je představit pražskému publiku různé české i zahraniční hudební proudy vycházející z tradic world music. Akce je zaměřena především na 
Pražany mladší a střední generace a také na návštěvníky Prahy. Projekt bude zaznamenán pro rozhlasové vysílání pražského rádia Ethno 90,7 FM. Pořadatel připravuje 
pestrou přehlídku umělců, např. Hrzda (SK), Relouded (Rus), King Kora (Západní Afrika). Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  

Výstava představí autorova velkoformátová díla, dokumentujícího rozsáhlý cyklus koexistence člověka a přírody. Bude se týkat v současné době  aktuálního tématu - 
ekologie. Její estetický, etický i výchovný podtext je cílem i obsahem zároveň. Další částí  výstavy budou práce z ostatních cyklů a období představující reflexi na osobní 
prožitky, obrazy čerpající z vlastní imaginace na pozadí konkrétních událostí a fyzikálních jevů, kontemplativní obrazy virtuálního světa a snů, nebo práce balancující na 
hranici poznané reality a fikce. Součástí výstavního projektu je reprezentativní katalog.Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis". 
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Poř. č. Název projektu

353 Divadelní projekt "Na úrovni"

354 PREMIÉRY 2010 REEN & SACREBLEAU souboru 420PEOPLE

355 Výstava - publikace "Malostranská nostalgie"

356 Reportáž z přípravy kalendáře pro hl. m. Praha (2011)

357 ČESKÉ DIVADLO 2010 XV. ročník - žádost o navýšení poskytnuté finanční částky

358 Království železnic dětem a mládeži (aneb modelové kolejiště trochu jinak)

15. ročník přehlídky nejúspěšnějších inscenací mimopražských profesionálních divadel. Přehlídka uvádí minimálně 20 inscenací a má 2 části - jarní a podzimní. 
Představení jsou simultánně překládána pro neslyšící do znakové řeči. Tento jubilejní ročník byl již podpořen formou partnerství částkou 600 000 Kč. V podzimní části 
budou zahrnuta finančně náročná představení s rozsáhlejší výpravou a počtem účinkujících, některá z nich budou uváděna na Nové scéně ND. Z toho důvodu byla 
předložena žádost o navýšení již poskytnuté částky. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 

Stálá expozice největšího modelového kolejiště v ČR (2800 m2  plochy) na pražském Andělu umožňuje získat vědomosti i dovednosti zábavnou zážitkovou formou, a to 
po celý rok. Žadatel realizuje preventivně bezpečnostní program pro žáky ZŠ a studenty učilišť a středních škol, který získal záštitu ministerstva školství a dopravy. 
Program nabízí zajímavou a interaktivní volnočasovou aktivitu, učí zásadám bezpečného pohybu okolo železnice a na silnici, zvyšuje povědomí o historii železnice u nás. 
Nabízí atraktivní cíl návštěvy. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

Divadelní adaptace slavného amerického filmu, který byl zařazen mezi 100 nejlepších komedií světa. V Divadle Palace bude tato romantická komedie nastudována v 
úpravě a režii Romana Štolpy a Martina Novotného, v hlavních rolích se představí Michaela Dolinová a Svatopluk Skopal, dále hrají Václav Vydra, Josef Carda či Jitka 
Sedláčková. Inscenátoři očekávají, že na tuto kultovní komedii přijde podívat hodně diváků, kteří ji znají již z filmového plátna. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.

420PEOPLE je špičkový taneční soubor, jeho zakladatelé Václav Kuneš a Nataša Novotná byli členy světoznámého  souboru tanečního divadla Nederlands Dans Theatre 
Jiřího Kyliána, spolupracovali  v oblasti tance s předními světovými choreografy a umělci. Soubor nalezl své zázemí na Nové scéně ND. Vyvrcholením jeho letošní tvůrčí 
činnosti je nastudování a uvedení dvou světových premiér REEN - choreografie V. Kuneš a SACREBLEAU - choreografie N. Novotná. Případné finanční prostředky 
budou poskytnuty v režimu "de minimis".  

Autor uvedené  publikace  požádal o finanční příspěvek na křes knihy (konal se 2.6.2010)  a navazující čtrnáctidenní výstavu ilustrací k publikaci v Nové síně ve Voršilské 
ulici. Křest této publikace obdržel záštitu primátora hl. m. Prahy. Publikace je druhou v pořadí. První publikace měla název "Staroměstská nostalgie" a byla rovněž 
pokřtěna za účasti primátora hl. m. Prahy v březnu t.r. Finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de minimis".  

Žádost o podporu realizace reportáže z přípravy uvedeného kalendáře na rok 2011, ve kterém budou zachyceny nejkrásnější historická místa Prahy a zahrady, dále pak 
Staroměstská radnice a Orloj. Reportáž TV PUBLIC ukáže průběh realizace kalendáře a připomene historii snímaných míst, adaptace zahrad, krásu rozkvetlého hlavního 
města. Takto zpracovaný televizní pořad bude vyroben i v ang. verzi (podpora cestovního ruchu a kultury). Případné finanční prostředky budou poskytnuty v režimu "de 
minimis". 
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Poř. č. Název projektu

359 Pamětní deska R. M. Rilke v Praze a doprovodné akce

360 Fotografická soutěž "Moje barevná Praha"

361 Dialog kultur 2010 - multikulturní festival
Festival propojuje lidi rozmanitých kultur, náboženství i jazyků, kteří žijí v ČR. Jeho 7. ročník představí tradiční zvyky, kulturu a život národnostních a etnických menšin 
žijících v Praze. Lákadlem festivalu je polévková soutěž, multikulturní odpoledne pro děti, hudební a taneční vystoupení spolků etnických menši, výtvarný happening pro 
studenty uměleckých škol, výstava děl začínajících umělců z řad cizinců a výstava komiksových příběhů o životě cizinců v ČR. Cílem je upozornit na otázky spojené s 
problematikou interkulturního soužití a přispět ke kvalitní celospolečenské diskusi na toto téma. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU.  

Žádost o podporu při realizaci  pamětní desky na rodném domě uvedeného významného německy píšícího autora, a to u příležitosti 135. výročí jeho narození. Předběžný 
souhlas majitele domu je přiložen k žádosti, umělecké ztvárnění pam. desky bude probíhat formou veřejné soutěže. Dílčí akce projektu jsou: vyhlášení soutěže, vyhlášení 
výsledků soutěže, realizace desky, slavnostní odhalení desky, další PR aktivity (čtení, uveřejnění v českém i zahr. tisku apod.).  Finanční prostředky budou poskytnuty v 
režimu "de minimis".  

Soutěž probíhá od 15. dubna a končí 31. srpna 2010. Jejím cílem je inspirovat studenty ke smysluplnému trávení volného času a vzbudit  v nich zájem o krásná a možná 
dosud méně známá místa Prahy. Jedná se o fotografickou soutěž, v jejímž rámci se studenti setkají s významnými osobnostmi z fotografické sféry. Ti nejúspěšnější ze 
studentů budou moci představit vlastní tvorbu široké veřejnosti. Finále se uskuteční na začátku září 2010. Zájem ze strany studentů je veliký, tím se zvýšily náklady na 
uspořádání soutěže oproti původním předpokladům. Projekt nemá vliv na obchod v rámci EU. 
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