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Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 1 č.UR08_1168 ze dne 8.12.2008: 
 

Vyhodnocení  „Grantů v oblasti kultury pro rok 2007“ – I. kolo 
           (rozpočet = 1.500.000,- Kč) 

 
č. Předkladatel, sídlo Název a popis projektu Celkový 

rozpočet 
Kč 

Přidělená 
částka 

Kč 
 

Využití prostředků Zhodnocení grantu  

1. KONDOR –skupina 
Čtrnáctka, o.s., P-1, 
Novomlýnská ul. 
 

6. netradiční divadelní 
festival Čtrnáctky 

44.700,- 20.000,- na kostýmy, kulisy Netradiční divadelní festival na území 
Prahy 1, cílová skupina studenti ZŠ, SŚ, 
VŠ, kteří se přímo podílejí na vzniku 
divadelního projektu 

4. Lucie Písaříková, P-1 
 

Muzeum dětské kresby – 
provoz a činnost v roce 
2007 

600.000,- 65.000,- na materiál, kanc. potřeby, 
odborné publikace, inzerce 

Rozvoj výtvarného umění dětí na 
Praze1, ojedinělé celoročně otevřené 
muzeum dětské kresby, programy pro 
rodiče a děti, vzdělávací programy pro 
školy 

5. Eugen Brikcius, P-1 
 
 

Literární výlet 12 aneb 
TGM a Praha 

410.000,- 25.000,- na inscenaci jednoaktovky Tradičně netradiční kulturní happening 
v centu Prahy 1, spolupráce s MČ P1 

6. HAF, o.s., P-1 
 
 

Výstavy v HAF studiu 225.000,- 20.000,- na materiál Celoroční výstavy výtvarných prací dětí 
ze studia HaF,  zveřejnění prací mladých 
talentů 

7. HAF, o.s., P-1 
 
 

Společné zpívání – letní a 
vánoční 

68.000,- 30.000,- na tisk zpěvníčků Tradiční zpívání pod Karlovým mostem, 
především pro místní obyvatele, zvláště 
oblíbené vánoční zpívání koled 

9. 
 

Josefina Bakošová – 
o.s. Tralala, P-1 
 

Galerie Hard de core - 
podpora mladých umělců 

205.000,- 20.000,- na tiskařský lis Nákup tiskařského lisu pro činnost 
galerie, která podporuje začínající mladé 
umělce, studenty a čerstvé absolventy 
uměleckých škol, pořádání výtvarných 
dílen pro rodiče a děti 

10. 
 
 

Josefina Bakošová – 
o.s. Tralala, P-1 
 

Galerie Hard de core -
rukodílná umělecká 
činnost opuštěným dětem 

265.000,- 25.000,- na výpaly Výpaly dětských keramických prací, 
podpora výtvarného umění dětí 
z dětských domovů 
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11. 
 
 

Luděk Jiřík (Divadlo 
Minaret) 

Činnost divadla Minaret 
v r. 2007 – deset 
inscenací deset měsíců v 
roce  

996.400,- 50.000,- na propagaci Podpora celoroční činnosti divadla pro 
nejmenší diváky v Praze 1, nekomerční 
činoherní pohádková představení 
s důrazem na fantazii, humor a hravost 

12. 
 
 

Sdružení grafiků 
HOLLAR, P-1 

Pocta Václavu Hollarovi 
(výstava) 

2.200.000,- 20.000,- na propagaci Stěžejní výstava roku v Clam-Gallasově 
paláci, záštita STA, návštěva více než 
5.000 lidí 

13. 
 
 

Kulturní systém Via 
Praga, s.r.o., P-1 

Centrum českých 
loutkářů – program pro 
pražské děti 

240.000,- 30.000,- na provozní náklady, 
propagaci 

Tradiční loutkové divadlo zaměřené na 
tzv. rodinné publikum, výchova dětí 
aktivní formou hry, přímé zapojení dětí 
do projektu,  

14. 
 
 

NESL Praha, s.r.o.,  
P-5 

Pražské hudební léto 
nevidomých 2007 

375.850,- 30.000,- na nájem, propagaci Rozvoj kulturního života nevidomých na 
území Prahy 1, seznámení veřejnosti 
s tvorbou nevidomých a slabozrakých,  
7 koncertů na území P1 

15. 
 
 

PRO LANGHANS, 
o.s., P-1 

Langhans Galerie Praha – 
celoroční provoz 2007 

4.235.000,- 20.000,- na materiál Příspěvek na provoz významné galerie 
fotografického umění, seznámení 
s uměním světoznámých fotografů,  
6 výstav s doprovodným programem 

23. Občanské sdružení 
CD 2002 
 

Profesionální umělecká 
činnost CD 2002 v roce 
2007 

1.515.000,- 50.000,- na nájem Podpora činnosti divadla na Praze 1, 
které se systematicky věnuje tvorbě 
inscenací pro mladé publikum (12 – 35 
let), důraz je kladen na autorské divadlo 

25. Sdružení výtvarníků 
Karlova mostu, o.s., 
P-1 

Betlém pro Kampu 263.500,- 60.000,- na výrobu přístřešku Z důvodu úmrtí autora Betlému 
nerealizováno, grant vrácen 

26. Sdružení výtvarníků 
Karlova mostu, o.s., 
P-1 

Karlův most očima dětí – 
výtvarná soutěž pro děti 
Prahy 1 

75.000,- 30.000,- na výtvarné potřeby Výtvarná soutěž - cílová skupina děti ze 
škol na Praze 1, zvýšení vědomostí a 
zájmu dětí o Karlův most 

27. Sdružení výtvarníků 
Karlova mostu, o.s., 
P-1 

Dětský letní výtvarný 
tábor 

183.000,- 50.000,- na výtvarné potřeby, 
dopravu 

Tábor zaměřen na rozvoj výtvarného 
cítění a projevu dětí ve věku 10-15 let, 
lektorské vedení pedagogů ze ZUŠ 
Prahy 1 

28. MILPO MEDIA, 
s.r.o., P-3 

Ulice a uličky Nového 
Města pražského - 

597.000,- 40.000,- na tisk Publikace přibližující ulice na Praze 1, 
volně navazuje na předchozí tituly, 
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 publikace přiblížení každodenního života Prahy 1 
30. Sdružení výtvarníků 

Karlova mostu, o.s., 
P-1 

Praha pod hladinou 
Vltavy – výtvarná soutěž 
pro děti Prahy 1 

135.000,- 30.000,- na rámování a paspartování Výtvarná soutěž - cílová skupina děti ze 
škol na Praze 1, reakce na nedávné 
nálezy potápěčů pod Karlovým mostem 

31. kulturně divadelní 
spolek Puchmajer,  
P-2 

Ženáč x Singl – divadelní 
představení 

26.550,- 20.000,- na dekoraci, kostýmy, 
rekvizity 

Příspěvek na vznik autorské divadelní 
inscenace v Praze 1, domovská scéna 
divadlo Rubín 

34. 
 

Máme otevřeno?, o.s. 
P-10 
 

Umění, vnímání, 
handicap…  

262.000,- 40.000,- na materiálové a 
nemateriálové náklady, 
propagace 

Kulturní aktivity v kavárně Vesmírna 
(ulice Ve Smečkách), podpora integrace 
lidí s mentálním postižením a prezentace 
jejich prací na veřejnosti  

36. 
 

Green Doors, o.s. 
 
 

Harašení v Jelení 195.000,- 45.000,- na materiálové a 
nemateriálové náklady 

Klub neziskového sektoru v Jelení ulici, 
prezentace menšinové a nekomerční 
kultury, 10 akcí – koncerty, hudební 
dílny, filmy, besedy, cílová skupina 
místní komunita z Prahy 1,  

37. 
 

Pražská komorní 
filharmonie, o.p.s.,  
P-1 

Koncerty pro rodiče s 
dětmi 

1.798.800,- 150.000,- na nájem Rudolfina Z důvodu velkého zájmu zdvojnásoben 
počet koncertů, rozvíjení kulturního 
života pražské mládeže a dětí 

44. Studio Damúza, o.s. 
P-1 
 

Fernando Pessoa - 
FAUST 

336.800,- 30.000,- na propagaci a rekvizity Vznik nových autorských představení, 
inscenace Faust uváděná v NOD/ROXY 
propojuje jedinečný text s hudbou a 
mluveným slovem 

46. Občanské sdružení 
„Paměť“, P-5 
 

1. Studio Paměť - 2007 264.000,- 35.000,- na činnost Tradiční pořádání kulturní pořadů, 
výstav, besed a přednášek v komorním 
prostředí Galerie Studia Paměť v Praze1, 
realizace 10 výstav 

54. O.s. Oliva 
 
 

Doteky – podpora 
umělců s handicapem 

400.000,- 30.000,- na výtvarné potřeby (hlína, 
barvy) 

Podpora umělců s handicapem, výstavy 
v galerii v Jilské ulici, komunikace 
handicapovaných výtvarníků s veřejností 

55. DanceForDance, o.s. 
P-10 

Tanec pro tanec 200.000,- 25.000,- na nákup výtv.materiálu na 
řešení scén 

Taneční festival v ulicích Prahy 1, 
netradiční kulturní oživení centra,  
2 dny na šesti různých scénách 

57. Společnost Zdeňka 
Fibicha, P-1 

X. Mezinárodní festival 
koncertního melodramatu 

1.940.000,- 20.000,- na propagaci Ojedinělá přehlídka melodramu za účasti 
světoznámých umělců, tradiční koncert 
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 na Žofíně, spolupráce s MČ P1 
58. ArtCity, o.p.s., P-1 

 
 

Černá labuť – komorní 
umělecké opusy 

2.445.000,- 35.000,- na scénu, kostýmy Podpora vzniku nové inscenace 
v netradičním prostoru, setkávání 
českých a slovenských umělců, 
spolupráce s MČ P1 

61. Česko-japonská 
společnost, P-1 
 

Dílna tradičního 
japonského 
divadla“kjógen“ v Praze 

1.130.000,- 30.000,- na materiál Ojedinělé představení tradičního 
japonského divadla v Praze, místo 
konání kulturní středisko ČJS v ulici Na 
Můstku 

62. Společnost Franze 
Kafky, o.s., P-1 
 

Letní kafkovské soaré 
2007 (3. ročník) 

88.000,- 15.000,- na propagaci a ozvučení Originální projekt přibližující 
významnou osobnost Prahy 1, 
spolupráce s MČ P1 

64. Sdružení Divadla u 
Anděla, o.s., P-1 
 

Umělecká činnost a 
provoz Divadla Na 
Prádle v roce 2007 

5.000.000,- 100.000,- na výrobu kostýmů a 
dekorací 

Podpora vzniku nových inscenací 
v divadle na Malé Straně, setkávání 
mladých amatérských a profesionálních 
umělců 

69. Život 90, o.s., P-1 
 
 

Divadlo 90 U Valšů – 
divadelní představení pro 
seniory 

993.055,- 60.000,- na materiál a propagaci Ojedinělá odpolední divadelní 
představení pro seniory na Praze 1, 
účinkují významné herecké osobnosti 

73. Divadlo APROPO, 
o.s., P-6 
 

Zvěst o té revue – 
autorská revue k výročí 
Vest pocket revue 

150.000,- 50.000,- částečná úhrada nákladů Vznik nové autorské divadelní inscenace 
na území Prahy 1 

75. PRAGUE FRINGE, 
s.r.o., P-2 
 

Fringe festival Praha 
2007 

9.470.000,- 50.000,- na pronájem divadel Festival mezinárodních divadelních 
souborů probíhající v divadlech na Praze 
1, velký zájem mladých diváků z Prahy 
o představení v anglickém jazyce 

76. Letí, o.s., P-5 
 
 

Volání neklidných – 
české premiéry 
divadelních inscenací 

865.000,- 30.000,- na nákup materiálu, 
kostýmů a dekorace 

Vznik nových českých divadelních 
inscenací uváděných na Praze 1, 
představení pro školy 

77. Lyra Pragensis, 
o.p.s., P-4 
 

Divadlo Lyra Pragensis – 
celoroční provoz 

2.261.000,- 50.000,- na rekvizity a propagaci Komorní divadelní představení vysoké 
umělecké kvality v Divadle Inspirace na 
Malostranském náměstí za účasti 
špičkových divadelních umělců 

78. UNIJAZZ, o.s., P-1 
 

Klubové pořady v čítárně 
UNIJAZZU 

460.500,- 20.000,- na materiál a propagaci Oblíbené pravidelné kulturní pořady 
komorního charakteru v centru Prahy, 
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 výstavy, besedy, přednášky, autorská 
čtení, poslechové pořady, videoprojekce, 
vstup na všechny akce volný 

79. UNIJAZZ, o.s., P-1 
 

Mezinárodní hudební 
festival ALTERNATIVA 

2.505.000,- 50.000,- na propagaci Významný mezinárodní hudební 
festival, 15. ročník alternativních 
hudebních žánrů,  
místo konání divadlo Archa 

 
C E L K E M 
 

 
101.095.344,30 

 
1.500.000,- 

  

 
 
 


