
Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ14_0578 ze dne 11.03.2014

číslo
ţadatel, sídlo

jméno, e-mail
Název projektu

Celkové 

náklady  

Poţadovaná 

částka
Vyuţití prostředků Návrh komise RMČ ZMČ

2

Společnost pro duchovní 

hudbu                            Kolejní 

676/4,P6              MUDr. 

Jaroslav Eliáš, 

kancelar@sdh.cz,             IČO: 

00409812

KONCERTY DUCHOVNÍ 

HUDBY - Varhanní nešpory 

Maltézských rytířů 170 000 Kč 80 000 Kč

přeladění varhan v 

den koncertu 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč

4

Eugen Brikcius                   Na 

Poříčí 46, P1 brikcius@aon.at

Literární výlet 19 aneb 

Praţské hvězdné nebe 

Maxe Broda 396 000 Kč 60 000 Kč

divadlo, kulisy a 

rekvizity, kostýmy, 

hudba a tanec, 

hrané vstupy, reţie 

atd., 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč

9

Svátky hudby, o.s.              Ke 

Krči 39, P4 

hrabe@musiccom.cz,                                                                                                                  

IČO: 22745106

Svátky hudby v Praze, 

Václav Hudeček a jeho 

hosté 4 150 000 Kč 150 000 Kč

pronájem prostor pro 

realizaci, propagace 90 000 Kč 90 000 Kč 90 000 Kč

Přidělení finančních prostředků - "Granty v oblasti kultury pro rok 2014"

rozpočet = 4.000.000 Kč

Popis projektu: Koncerty jsou jiţ po dva roky dobře známou akcí v kostele Panny Marie pod řetězem. Přínos pro občany Praha 1: Kulturní obohacení ţivota na Malé 

Straně, se zaměřením na seniory a to ať dobou konání koncertů v podvečer, výběrem kostela s bezbariérovým přístupem a moţností temperování lavic při chladnějším 

počasí, tak i vstup na koncerty zdarma. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 0.00 Kč, 2012 - 48.000 Kč (GR.KUL. - 48.000,- z toho na Koncerty duchovní hudby 

48.000,-), 2013 - 50.000 Kč (GR.KUL. - 50.000,- z toho na Koncerty duchovní hudby 50.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí komise: Koncerty jsou oblíbeny a hojně 

navštěvovány především seniory Prahy 1, vstupné zdarma.

Popis projektu: Tématem múzicky pojatého projektu je 130. výročí narození ţidovsko - německého literáta a kritika Maxe Broda se zvláštním zřetelem na jeho vztah k 

Praze, kde ţil a tvořil od narození aţ do osudného roku 1939. Přínos pro občany Praha 1:  Projekt Literární výlet 19 aneb Praţské hvězdné nebe Maxe Broda bude 

přínosem pro kulturní rozvoj Prahy 1 a její sebereflexi.  Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 40.000 Kč (GR.KUL. - 40.000,-), 2012 - 55.000 Kč (GR.KUL. - 55.000,-

), 2013 - 60.000 Kč (GR.KUL. - 60.000,- z toho na Literární výlet 30.000,-).  Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o jiţ tradiční akci s přínosem pro MČ P1, která 

kaţdým rokem seznamuje občany Prahy 1 s významným obyvatelem Prahy, který má v daném roce výročí. 
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Alfa Beta Production s.r.o., 

Velichovská 1701/9, P5 

alfabetaproduction@seznam.c

z,                                        

IČO: 27870766

Praţské hudební večery ve 

Španělské synagoze (uvádí 

Lubomír Brabec) 631 555 Kč 120 000 Kč

pronájem sálu, tisk 

programů a grafická 

příprava 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč

16

Sdruţení českých umělců 

grafiků HOLLAR 2014, 

Smetanovo nábřeţí 6, P1 

hollar@hollar.cz, IČO: 

14892537

Výstavní plán Galerie Hollar 

2014 1 433 970 Kč 100 000 Kč výstavní náklady 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč

Popis projektu: Galerie Hollar je provozována SČUG HOLLAR. Představuje po desetiletí formou dnes jiţ více neţ tisícem výstav vrcholnou grafickou tvorbu současnosti i 

minulosti. Snaţí se tak přesvědčit kulturní veřejnost o důleţitosti a nezastupitelnosti grafiky v tradici našeho výtvarného umění. Přínos pro občany Praha 1:  Výstavní plán 

na rok 2014 pokračuje v myšlence loňské konfrontace různých ţánrů, tendencí a generací, udrţuje tak kontinuitu vývoje současného výtvarného umění. Vzhledem ke své 

výhodné poloze v centru města je přístupná, jak všem vrstvám obyvatel Prahy 1, tak všem ostatním návštěvníkům, včetně zahraničních.   Obdrţené fin. prostředky od MČ 

P1: 2011 - 40.000 Kč (GR.KUL. - 40.000,-), 2012 - 55.000 Kč (GR.KUL. - 55.000,- z toho výstav. činnost 55.000,-), 2013 - 75.000 Kč (GR.KUL. - 75.000,-).  Zdůvodnění 

rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Galerie Hollar je s Prahou 1 neodmyslitelně spojená uţ několik desítek let a její výstavní program nabízí 

přehlídku toho nejlepšího v oblasti grafické tvorby především českých umělců.

Popis projektu:   Jedná se o tradiční dlouhodobou akci s jasným významem, jak pro podporu mladých umělců, studentů praţských uměleckých škol, tak i pro obyvatele 

Prahy. Všechny akce se konají na území Prahy 1 a pro svou finanční dostupnost i dramaturgii jsou velmi oblíbeny a hojně navštěvovány zejména jejími rezidenty. Přínos 

pro občany Praha 1:   Podpora nastupující mladé generace umělců v oblasti klasické hudby ve spolupráci s Praţskou konzervatoří i Akademií Václava Hudečka. Vysoká 

interpretační úroveň se zaměřením na prezentaci vysoce uznávaných českých i zahraničních umělců. Uchování a rozvoj dědictví české i světové hudební historie. Kvalitní 

vyuţití a zţivotnění kulturního potenciálu MČ Praha 1, vyţití různých koncertních prostor (nový sál Praţské konzervatoře, Rudolfinum, kostel sv. Šimona a Judy ad.). Díky 

přijatelným cenám vstupenek (v r. 2013 od 100 Kč do 690 Kč, studenti konzervatoře 50 Kč, slevy pro seniory a ZTP) zprostředkování kvalitní kultury širokému spektru 

obyvatel Prahy 1 a to včetně znevýhodněných občanů. Stimulace tuzemské umělecké činnosti a rozvoj kulturního dialogu na poli komorní hudby. Orientací zejména na 

mladé české interprety a zařazením skladem tradičních i soudobých českých autorů vzdát hold letošnímu Roku české hudby. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 

0.00 Kč, 2012 - 0.00 Kč, 2013 - 40.000 Kč (SP. - 40.000,- z toho na Svátky hudby 40.000,-) Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. 

Přehlídka velmi kvalitní hudby za příznivé vstupné. Svátky hudby dlouhodobě spolupracují s uměleckými školami Prahy 1.

Popis projektu: Koncertní cyklus "Lubomír Brabec uvádí Hudební večery ve Španělské synagoze" je pravidelnou součástí praţského koncertního ţivota. Jedná se o sedm 

koncertů v období leden aţ duben, říjen aţ prosinec (inzerovaných v sezóně) na kterých vystoupí špičkoví interpreti ve spojení s mladými hudebníky - studenty, kteří jiţ 

získali nějaké ocenění. Přínos pro občany Praha 1:  Projekt rozšiřuje a podporuje aktivity mladých studujících nebo se věnujících hudbě. Podporovat v oblasti kultury 

volnočasové aktivity mládeţe a podporovat nadějné talenty z řad mládeţe. Přilákat mladé posluchače na koncerty váţné hudby. Dát příleţitost mladým interpretům vystoupit 

před širokou posluchačskou i odbornou základnou. Koncerty se stávají vstupní branou do koncertního ţivota. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: Ţadatel nezískal na 

svou činnost podporu v oblasti kultury v posledních třech letech. Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Osobnost Lubomíra Brabce 

je zárukou kvality projektu. Koncerty zaměřené na mladou generaci.
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Luděk Jiřík,             Lipenecká 

1566, P5, 

info@divadlominaret.cz,                    

IČO: 67773869

Činnost Divadla Minaret v 

roce 2014 1 115 800 Kč 145 000 Kč

náklady na 

propagaci, produkční 

náklady, náklady na 

umělce/autory 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč

22

Sdruţení občanů a přátel 

Malé Strany a Hradčan, 

Malostranské nám. 27, P1, 

sopmsh@email.cz, IČO: 

00409278

6. MALOSTRANSKÝ 

CANDRBÁL 2014 206 000 Kč 140 000 Kč

propagace, hudební 

produkce, 

dramatický program 

večera, ozvučení 

včetně obsluhy, 

technická realizace, 

reţie, produkce, 

poplatky ze 

vstupného, OSA 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč

23

Sdruţení občanů a přátel 

Malé Strany a Hradčan, 

Malostranské nám. 27, P1, 

sopmsh@email.cz, IČO: 

00409278

AUTORSKÉ PODVEČERY 

2014 270 000 Kč 150 000 Kč

propagace, sluţby 

(rámování, 

instalace), reţie 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč

Popis projektu:   Divadlo Minaret je praţský profesionální soubor se zaměřením na činoherní tvorbu pro děti a mládeţ, který v roce 2014 oslaví 20 let své činnosti. V 

posledních 11 letech má svou stálou scénu v Redutě (P1, Národní 20). Soubor dosud vytvořil 12 pohádkových inscenací a 3 tituly pro dospělé. Divadlo Minaret vytváří 

autorské inscenace s vlastními dramatickými texty, k jednotlivým titulům vznikají původní písně a hudební doprovod. Pro pohádkové příběhy Minaretu je příznačné zaměření 

na emocionalitu, laskavý humor a interaktivní spolupráci herců s diváky. Cílem souboru je uvádět kvalitní inscenace pro děti a mládeţ s dominatní hudební sloţkou, 

tvořenou zkušenými skladateli s citem pro dětské publikum (např. Petr Malásek, Vladimír Franz, bratři Krčkové atd.). Důleţitým specifikem souboru je to, ţe udrţuje 

pravidelný víkendový provoz pro rodice s dětmi (v Redutě) a jeho cíle jsou umělecké a výchovně vzdělávací. Přínos pro občany Praha 1: Divadlo Minaret se snaţí obohatit 

pestrou kulturní nabídku Prahy 1 o činoherní autorské inscenace pro nejmenší Praţany. Díky dlouholeté systematické tvorbě pro děti má soubor na Praze 1 stabilní divácký 

okruh (návštěvnost v minulých letech činila cca 65 - 75 %). Smyslem uvádění divadelních produkcí Minaretu je výchova mladé generace k lásce k umění a kutlurním 

hodnotám. Věříme, ţe malí diváci Divadla Minaret (zejména z mateřských a základních škol Prahy 1), kteří divadlo navštěvují, budou budoucími návštěvníky divadelních, 

výtvarných i hudebních akcí pro dospělé i citlivými a ohleduplnými občany Prahy. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 40.000 Kč (GR.KUL. - 40.000,-), 2012 - 

60.000 Kč (GR.KUL. - 60.000,- z toho činnost divadla 60.000,-), 2013 - 30.000 Kč (GR.KUL. - 30.000,- z toho činnost divadla 30.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí komise: 

Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Divadlo Minaret pravidelně spolupracuje s MŠ a ZŠ Prahy 1, pro které připravuje speciální představení. O víkendech obohacuje 

kulturní nabídku pro nejmenší diváky především z Prahy 1.

Popis projektu:   Tradiční kulturní společenská akce, kaţdoročně je pořádána společně s MČ P1, Obvodním ředitelství MP P1 a Sdruţením výtvarníků Karlova mostu. 

Přínos pro občany Praha 1: Dává moţnost občanům, rodinám se sejít a pobavit se. Zapojuje aktivně mládeţ a děti z místních škol. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 

2011 - 394.000 ,- Kč (SP. - 154.000,- ; GR.KUL - 210.000,- ; doplatek GR. - 30.000,-) , 2012 - 485.000,- Kč (SP. - 220.000,- ; GR.KUL - 180.000,- ; GR.SPOL. - 60.000,- ; 

doplatek GR. 25.000,-), 2013 - 390.000,- Kč (SP. - 250.000,- ; GR.KUL - 80.000,- ; GR.SPOL. - 60.000,- z toho na Malostranský candrbál 70.000,-). Zdůvodnění 

rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1.Jde o tradiční akci, které se kaţdoročně účastní obyvatelé především Prahy 1. Sdruţení spolupracuje s MČ 

P1 a i s dalšími sdruţeními, které zde sídlí. 
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Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 

s.r.o.,    

alescenek@seznam.cz,                      

IČO: 26367530

Literární kavárna s galerií 

obrazů 245 000 Kč 70 000 Kč

propagace pro 

jednotlivé akce, 

produkce, pronájem 

výstavních panelů, 

dekorace, ozvučení 

atd., pronájem 

(nájem včetně 

veškerých energií), 

smlouvy o dílo 

(focení, instalace 

obrazů, tvorba a 

revize smluv) 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč

33

Bohemia Jazz Fest o.p.s., 

Paříţská 203/19, P1 

info@bohemiajazzfest.cz,                                

IČO: 27382354 Bohemia Jazz Fest 2014 3 290 000 Kč 150 000 Kč

technické zajištění 

koncertů 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč

Popis projektu:  Jedná se o dlouhodobý projekt - zahájen v roce 2007, do současnosti bylo uspořádáno 33 výstav. Jeden autorský podvečer zahrnuje zahájení výstavy, 

setkání s autorem, pokud je to moţné, prezentaci jeho kniţní publikace s autogramiádou a hudební produkcí. Přínos pro občany Praha 1:  Oslovování kulturní veřejnosti 

okolí Prahy 1. Propojit a inspirovat obyvatele a sousedy, kultivovat mladou generaci v kontextu se současným děním. Setkávání lidí různých profesí, názorů i věku. 

Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 394.000 ,- Kč (SP. - 154.000,- ; GR.KUL - 210.000,- ; doplatek GR. - 30.000,-) , 2012 - 485.000,- Kč (SP. - 220.000,- ; 

GR.KUL - 180.000,- ; GR.SPOL. - 60.000,- ; doplatek GR. 25.000,- z toho na Autorské podvečery 60.000,-), 2013 - 390.000,- Kč (SP. - 250.000,- ; GR.KUL - 80.000,- ; 

GR.SPOL. - 60.000,- ). Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Jde o tradiční akci, které se kaţdoročně účastní obyvatelé především 

Prahy 1. Sdruţení spolupracuje s MČ P1 a i s dalšími sdruţeními, které zde sídlí. Autorské výstavy umoţňují setkání obyvatel Prahy 1 s vystavujícími umělci, kteří jsou 

většinou jejich sousedy. Výstavy jsou pravidelně zahajovány zástupci MČ P1.

Popis projektu: Unikátní projekt, který vznikl ve spolupráci s UK - Právnickou fakultou - v centru Prahy (rok ulice 17.listopadu a nám. Curieových). Místo je určeno pro 

zájemce o humanitní odbornou literaturu, zahraniční odbornou literaturu, staré antikvariátní tisky. Současně slouţí jako galerie pro výstavy obrazů nejen uznávaných malířů, 

ale i začínajícíh umělců. V prostorách literární kavárny jsou téţ pravidelně organizovány křty knih významných autorů nejen v oblasti akademické, ale i odborné praxe 

(soudci, advokáti, ministerstva, úřady). Dále jsou zde pořádány odborné besedy na různá společenská témata (např. nový občanský zákoník, lidská práva, národnostní 

menšiny atd.). Součástí projektu je stálá výstava faksimilií tisků z 15. století. Od roku 2014 je zde pravidelně prezentován projekt Levná - knihovna.cz (jediný systém 

elektronických odborných publikací). Přínos pro občany Praha 1:    Projekt slouţí ke kulturním účelům a uspořádání těchto akcí a výstav obrazů není ničím podporováno, 

tudíţ náklady na providelné organizování takovýchto akcí převyšují případnou návratnost z poteniálního prodeje obrazů. Jedná se o projekt pravidelně se opakujících akcí v 

centru MČ P1, který slouţí nejen pro občany trvale ţijící na P1, ale i pro širokou veřejnost. Současně svým fungováním podporuje dobré jméno Prahy 1, neboť se v Literární 

kavárně dlouhodobě setkávají různé významné osobnosti nejen z České republiky. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 0.00 Kč, 2012 - 65.000 Kč (GR.KUL. - 

65.000,- z toho literarní kavárna 65.000.-), 2013 - 65.000 Kč (GR.KUL. - 65.000,- z toho literární kavárna 65.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s 

přínosem pro MČ P1. Za dobu svého trvání si literární kavárna s galerií našla své pravidelné návštěvníky, především z Prahy 1, pro něţ se stala místem odpočinku i 

poznávání.
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Union film, s.r.o. kino 

Světozor,                  

Vodičkova 41, P1, 

info@kinosvetozor.cz,                                                       

IČO: 62576631 Film a senioři 2014 196 000 Kč 86 000 Kč

podíl na nákladech 

na grafika, tisk 

letáků, podíl na tisku 

programové broţury, 

distribuce, 

propagace, odvody 

distributorům a 

majitelům práv 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč

35

Jednota pro zvelebení hudby 

v Čechách,                  

Valdštejnská 14/158, P1, 

jednota@prgcons.cz,                                 

IČO: 22874895

KULTURA V SRDCI PRAHY - 

2. ROČNÍK 150 000 Kč 90 000 Kč umělecká produkce 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč

Popis projektu:   "Projekt Film a senioři" nabízí seniorům návštěvu kina a shlédnutí filmů ze současné distribuční nabídky za velmi příjatelné vstupné 60 Kč. Projekt tak 

přispívá ke kulturnímu vyţití seniorů Prahy 1 a tím i k aktivitám všech neziskových, příspěvkových a dalších institucí, které se soustavně věnují práci se seniory na Praze 1. 

Jedná se o dlouhodobý projekt, který pravidelně nabízí seniorům filmová představení kaţdou středu vţdy ve 13 hodin.        Přínos pro občany Praha 1: Rozšíření moţností 

kulturního vyţití starších občanů Prahy 1, nabízí jim moţnost setkávání s přáteli a přispívá k aktivnímu stáří. Sekundárně projekt přispívá k snaze být komunitním kinem pro 

Prahu 1, do kterého si najdou cestu občané Prahy 1 bez ohledu na jejich věk nebo ekonomické postavení a v konečném důsledku tak rozšiřuje sluţby občanské vybavenosti 

pro občany P1, která se stále vylidňuje na úkor sídel společností. Projekt rozšiřuje aktivity dalších příspěvkových a neziskových organizací, které na území P1 pracují se 

senior. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 85.000 Kč (GR.KUL. - 85.000,-), 2012 - 20.000 Kč (GR.KUL. - 20.000,- z toho na Film a senioři 20.000,-), 2013 - 

20.000 Kč (GR.KUL. - 20.000,- z toho na Film a senioři 20.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Jde o dlouhodobý projekt, 

který nabízí seniorům Prahy 1 přehlídku světové i domácí kinematografie za příznivé vstupné v dopoledních hodinách.

Popis projektu:  Jedná se o cyklus koncertů a představení ţáků, pedagogů a významných hostů Praţské konzervatoře. Koncerty se uskuteční v novém Koncertním sále a 

v novém Divadle Na Rejdišti, tedy v zcela nových kulturních prostorách na P1. Přínos pro občany Praha 1:   Jedná se o zviditelnění a přiblíţení Praţanům - obyvatelům 

MČ Prahy 1 - nového koncertního sálu a nového divadla v samém centru Prahy (Koncertní sál Praţské konzervatoře, Dvořákovo nábřeţí 2, P1, Divadlo Na Rejdišti. 

Všechny koncerty budou zdarma - záměrem je podchycení mladé generace na Praze 1. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1:  2011 - 0.00 Kč, 2012 - 0.00 Kč, 2013 - 

30.000 Kč (GR.KUL. - 30.000,- z toho na Kultura v srdci Prahy).  Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Jde o cyklus koncertů, který 

nabízí návštěvníkům zdarma přehlídku tvorby ţáků, pedagogů a hostů Praţské konzervatoře.

Popis projektu:  Bohemia Jazz Fest 2014 zavítá během svého devátého ročníku jiţ do 10 měst. Letos poprvé bude v Praze na Staroměstském náměstí představovat své 

hosty z řad skvělých a špičkových muzikantů po dobu 3 dnů, a to 15., 16 a 17. 7.2014 (a dva dny bude příprava)  Přínos pro občany Praha 1:     Poskytnout obyvatelům a 

návštěvníkům MČ P1 přístup k jazzové/world music hudbě té nejvyšší moţné úrovně bez vstupného. Pomoci zařadit Prahu na úroveň ostatních metropolí států EU, co se 

kulturní nabídky týče. Zvýšit přitaţlivost MČ P1 turistům, kteří mají zájem o kvalitní kulturu a kteří se do Prahy budou vracet právě kvůli BJF a jeho jedinečné atmosféře. 

Umoţnit českým hudebníkům představit svoji tvorbu na opravdu světovém pódiu a pouţít BJF jako odrazový můstek do světa (soutěţ JazzPrix mladých kapel, soutěţ o 

nejlepší jazzovou kompozici - spolupráce BJF a OSA). Propagace Prahy a České republiky ve světovém tisku, na Facebooku, Twitteru atd.  Obdrţené fin. prostředky od 

MČ P1: 2011 - 50.000 Kč (SP. - 5.000,-), 2012 - 50.000 Kč (SP. - 5.000,-), 2013 - 85.000 Kč (SP. - 10.000,- ; GR.KUL. - 75.000,- z toho na Bohemia Jazz Fest 85.000,-)  

Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Jde o festival, který se koná na Staroměstském náměstí, má jedinečnou atmosféru a nabízí 

diváků zdarma přehlídku jazzové tvorby té nejvyšší úrovně.
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Komunitní centrum Kampa, 

Hroznová 5, P1, 

info@kckampa.eu,              

IČO: 27008355

Filmové a divadelní 

projekce 170 000 Kč 116 000 Kč

platby za divadéka, 

platby za filmy, 

propagace 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč

37

Komunitní centrum Kampa, 

Hroznová 5, P1, 

info@kckampa.eu,             

IČO: 27008355

Kulturně - zábavné aktivity 

pro děti, rodiče a dospělé 98 000 Kč 85 000 Kč

dětský den, den 

otevřených dveří, 

výtvarné dílny, 

jarmark s dětským 

divadlem, 

propagace, produkce 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč

38

Komunitní centrum Kampa, 

Hroznová 5, P1, 

info@kckampa.eu,              

IČO: 27008355

Předvánoční akce v období 

adventu 50 000 Kč 44 000 Kč

dětské divadlo, dílny, 

doprovodný program 

a materiál, kostýmy 

a tým, propagace, 

produkce 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč

Popis projektu: Komunitní centrum Kampa v letošním roce navazuje na kulturní činnost započatou v předchozích letech, jejichţ obsahem je programová nabídka: 

divadélka pro děti - pravidelné sobotní odpolední představení 2 x za měsíc a filmový klub - pravidelné večerní promítání 2 x měsíčně. Přínos pro občany Praha 1:  

Vytváření zajímavého kulturního programu v centru Prahy, který je přístupný nejširšímu okruhu návštěvníků. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 335.500 ,- Kč 

(SP. - 130.000,- ; GR.KUL. - 167.500,- ; GR.SPOL. 50.000,- z toho na divadlo 57.500,- ) , 2012 - 120.000,- Kč (SP. - 40.000,- ; GR.KUL. - 60.000,- ; GR.SPOL. - 20.000,-), 

2013 - 220.000,- Kč (SP. - 75.000,- ; GR. KUL. - 100.000,- ; GR.SPOL. - 45.000,- z toho na divadlo 50.000,-).  Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s 

přínosem pro MČ P1. KC Kampa vytváří místo pro setkávání obyvatel Malé Strany a blízkého okolí, jimţ nabízí různé volnočasové aktivity pro různé věkové skupiny. 

Popis projektu: Komunitní centrum Kampa pokračuje v kulturní činnosti započaté v předchozích letech, jejímţ obsahem jsou jednorázové akce vázané na roční období 

nebo na dané téma např. Den dětí, Den otevřených dveří, výtvarné dílny - pro děti i dospělé při různých příleţitostech (velikonoční jarní dílny, letní, podzimní), jarmark s 

divadélkem na jaře a na podzim.  Přínos pro občany Praha 1: Podpora rozvoje rodiny, občanské společnosti a místní pospolitosti na Praze 1. Zajímavý program v centru 

Prahy, který je přístupný nejširšímu okruhu návštěvníků. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 335.500 ,- Kč (SP. - 130.000,- ; GR.KUL. - 167.500,- ; GR.SPOL. 

50.000,- z toho na kulturně zábavné aktivity 60.000,-) , 2012 - 120.000,- Kč (SP. - 40.000,- ; GR.KUL. - 60.000,- ; GR.SPOL. - 20.000,- z toho na kulturně zábavné aktivity 

50.000,-), 2013 - 220.000,- Kč (SP. - 75.000,- ; GR. KUL. - 100.000,- ; GR.SPOL. - 45.000,- z toho na kulturně zábavné aktivity 40.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí komise: 

Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. KC Kampa vytváří místo pro setkávání obyvatel Malé Strany a blízkého okolí, jimţ nabízí různé volnočasové aktivity pro různé 

věkové skupiny. 

Popis projektu:   Komunitní centrum Kampa pořádá jiţ tradičně několik let velké vánoční akce: jedná se o svátek sv. Lucie - plavení světel 13.12., tradiční Mikulášská 5.12. 

- mikulášská nadílka v KC Kampa, vázání a zdobení adventních věnců - konec listopadu. Přínos pro občany Praha 1:  Snaha o zachování pospolitosti místní komunity a 

rozvíjení sociálních kontaktů. Prohlubování sousedských vztahů. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 335.500 ,- Kč (SP. - 130.000,- ; GR.KUL. - 167.500,- ; 

GR.SPOL. 50.000,- ) , 2012 - 120.000,- Kč (SP. - 40.000,- ; GR.KUL. - 60.000,- ; GR.SPOL. - 20.000,-), 2013 - 220.000,- Kč (SP. - 75.000,- ; GR. KUL. - 100.000,- ; 

GR.SPOL. - 45.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. KC Kampa vytváří místo pro setkávání obyvatel Malé Strany a blízkého 

okolí, jimţ nabízí různé volnočasové aktivity pro různé věkové skupiny. 
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Římskokatolická farnost u 

kostela sv. Tomáše, Josefská 

8, P1, 

osaprag@augustiniani.cz,                                            

IČO: 48136760

HUDBA V PRŮBĚHU 

CÍRKEVNÍHO ROKU VIII. 120 000 Kč 84 000 Kč

kancelářské potřeby, 

reklama, pronájem 

za prostory pro 

realizaci projektu 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč

43

Ivana Špičáková,     

Gruzínská 14, P10, 

info@kuskovu.cz,              IČO: 

86619616

Výstavní činnost Galerie 

KusKovu v roce 2014 135 000 Kč 75 000 Kč

inzerce, grafika, tisk 

prop.materiálů, 

internet, prezentace, 

fotodokumentace, 

pojištění, stojany, 

instalační materiál, 

PR sluţby, poštovné 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč

44

Museum Kampa - Nadace 

Jana a Medy Mládkových,       

U Sovových mlýnů 503/2, P1, 

info@museumkampa.cz,                                 

IČO: 49370499

Výstavní činnost Musea 

Kampa - Nadace Jana a 

Medy Mládkových v roce 

2014 7 280 000 Kč 150 000 Kč

výroba a tisk 

katalogů, reklamní 

kampaň 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč

Popis projektu: Účelem festivalu duchovní hudby zůstává přiblíţit širší veřejnosti hudbu různých liturgických období během roku, koncety jsou však doplněny i dalšími 

skladbami, ne vysloveně liturgickými, ale vhodnými pro sakrální prostředí. Přínos pro občany Praha 1:  Festival duchovní hudby přináší občanům Prahy 1 moţnost slyšet 

duchovní hudbu v nádherném prostředí barokních kostelů sv. Tomáše a sv. Josefa v autentickém prostředí, pro které byla komponována. Spojení hudby s prostorem a 

liturgií utváří jednotný celek duchovního záţitku, který povzdnáší všechny, kteří mají moţnost navštívit slavnostní obřady při výjimečných příleţitostech v rámci církevního 

roku. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 0.00 Kč, 2012 - 0.00 Kč, 2013 - 60.000 Kč (GR.KUL. - 60.000,- z toho na hudbu 30.000,-) Zdůvodnění rozhodnutí 

komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Festival duchovní hudby probíhá v kostele sv. Tomáše a dává návštěvníkům jedinečnou moţnost poslechnout si hudbu 

v autentickém prostředí, pro které byla komponována.

Popis projektu:  Galerie KusKovu působí na území MČ P1 od roku 2006. Její stálá expozice je v Praze ojedinělá a prezentuje díla současných uměleckých kovářů a 

výtvarníků pracujících převáţně s kovem. Během roku pořádá kolem šesti samostatných výstav a další kulturní akce. Přínos pro občany Praha 1:   Kvalitní výstavy 

zajímavé i pro laickou veřejnost, v Praze ojedinělé zaměření galerie, originální prostor s osobním přístupem k návštěvníkovi, spolupráce se studenty a školní mládeţí, vstup 

zdarma, bezbariérový přístup (s malou asistencí)  Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 60.000 Kč (GR.KUL. - 60.000,-), 2012 - 60.000 Kč (GR.KUL. - 60.000,- z 

toho na výstavní činnost 60.000,-), 2013 - 40.000 Kč (GR.KUL. - 40.000,- z toho na výstavní činnost 40.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s 

přínosem pro MČ P1. Jde o vyjímečnou galerii, která obohacuje kulturní ţivot Prahy 1. Galerie také aktivně spolupracuje se školami P1 a ostatními občanskými sdruţeními z 

dané lokality.
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Společnost Zdeňka Fibicha, 

o.s.,                           

Karmelitská 2, P1, 

vera_sustikova@nm.cz,                                 

IČO: 27118962

XVII. Mezinárodní festival 

koncertního melodramu 

Praha 1 170 000 Kč 150 000 Kč

produkční nákl. - 

nájmy, materiál, 

propagace a 

dokumentace 

festivalu, provozní 

náklady - telefon, 

kancel. Potřeby, 

poštovné apod. 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč

49

Michaela Kocourková, 

Kafkova 20/608, P6, 

michaela@kocourkova.net,                                            

IČO: 71321012

LUCERNA PATŘÍ DĚTEM - 

1. ročník 457 000 Kč 150 000 Kč

interpreti, moderátor, 

OSA, technické 

zabezp., pronájem 

Lucerny 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč

50

STAMIC CREATIVE, s.r.o.,   V 

Rohoţníku 519, P10 

jkekula@atlas.cz,              IČO: 

28420721

Mezinárodní festival 

komorní hudby EuroArt 

Praha 1 340 000 Kč 150 000 Kč

nájem sálu, 

propagace, tisk 

broţury, pozvánky, 

plakáty, grafik, web 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč

Popis projektu:    Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových navazuje krátkodobými výstavami plánovanými na období 2014 na svou dosavadní výstavní činnost, 

která je zaměřena na české i zahraniční moderní umění. Přínos pro občany Praha 1: Svou činností nabízí Museum Kampa obyvatelům MČ P1 alternativní způsob trávení 

volného času, který návštěvníky můţe obohatit o spoustu nevšedních záţitků a informací. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 0.00 Kč, 2012 - 20.000 Kč 

(GR.KUL. - 20.000,- z toho na výstavní činnost 20.000,-), 2013 - 30.000 Kč (GR.KUL. - 30.000,- z toho na výstavní činnost 30.000,-).  Zdůvodnění rozhodnutí komise: 

Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Museum dlouhodobě seznamuje své návštěvníky s tím nejlepším z českého i zahraničního moderního umění.

Popis projektu: Cílem festivalu je nabídnout široké veřejnosti typ koncertně - dramatického pořadu posluchačsky přístupného, ale interpretačně náročného, který nemají 

moţnost poznat z nahrávek či odjinud. Přitáhnout pozornost mladé generace, přizvat naše i zahraniční skladatele a známé interprety. Přínos pro občany Praha 1:  

Jedinečná příleţitost pro nové emocionální záţitky z děl všech hudebních stylů a období ve spojení s hereckou akcí. Koná se jako jediná svého druhu pouze 1 x ročně na 

Praze 1. Pro občany P1 cenově velmi výhodné přenosné abonentky festivalu. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 90.000 Kč (GR.KUL. - 60.000,- ; GR.SPOL. - 

30.000,-), 2012 - 100.000 Kč (GR.KUL. - 75.000,- ; GR.SPOL. - 25.000,- z toho na festival 75.000,-), 2013 - 50.000 Kč (GR.KUL. - 50.000,- z toho na festival 50.000,-)  

Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Festival melodramu je jediný svého druhu a nabízí občanům Prahy 1 za cenově velmi výhodné 

vstupné seznámit se s tímto hudebním stylem. 

Popis projektu: Jedná se o akci se zaměřením na mateřské školky Prahy 1 v rámci kulturního vyţití slouţícímu k podpoře kutlurních aktivit dětí v předškolním věku. Cílem 

této kulturní akce je interaktivním způsobem seznámit děti se správnými postoji k ţivotnímu prostředí, kulturně je obohatit a přirozeným způsobem rozvinout jejich kulturní 

vnímání a kolektivní přístup v rámci soutěţí.  Přínos pro občany Praha 1:   Přínosem pro obyvatele P1 je to, ţe se na jednom místě mohou setkat všechny mateřské 

školky P1 včetně doprovodu a jicich rodičů. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: Ţadatel nezískal na svou činnost podporu v oblasti kultury v posledních třech letech. 

Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Akce je určená pro MŠ z Prahy 1.
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Architectura o.s.,    

Betlémské nám. 5a, P1, 

gjf@gjf.cz,                                 

IČO: 27017923

Celoroční výstavní 

program Galerie Jaroslava 

Fragnera 2014 4 785 000 Kč 150 000 Kč realizace výstav 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč

53

A studio Rubín o.p.s., 

Malostranské náměstí 9, P1, 

astudiorubin@seznam.cz,                                            

IČO: 25089501 A studio Rubín 2014 4 660 000 Kč 145 000 Kč

náklady na 

umělce/autory 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč

54

Český um - Artificium 

Bohemicum,                   

Skalka u Doks, Doksy, 

weber@ceskyum.cz,                                                       

IČO: 22850392 Svatojánský festival 2014 325 000 Kč 100 000 Kč

kulturní program, 

propagace 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč

Popis projektu: Obsahem Mezinárodního festivalu komorní hudby EuroArt Praha je cyklus komorních koncertů, které se konají v Lichtenštejnském paláci na Malé Straně. 

Je jediným evropským celoročním festivalem komorní hudby. Od svého vzniku v r. 2000 festival zorganizoval více neţ 250 koncertů a uvedl okolo 300 komorních děl. V 

letošním roce se předpokládá účast okolo 40 umělců ze 4 evropských zemí, Ameriky a Kanady. Přínos pro občany Praha 1:   Přínos projektu ve zvýšení zájmu publika o 

tuto oblast hudeb. umění, v nabídce koncertů občanům Prahy 1 s novými, u nás neznámými soubory a umělci, kteří právě často zaţívají svůj raketový start na mezinárodní 

podia a dobývají si mezinárodním renomé, dále v pomoci nalézt uplatnění těm, co začíjaní svoje kariéry, v pestrosti dramaturgie. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 

2011 - 0.00 Kč, 2012 - 60.000 Kč (GR.KUL. - 60.000,- z toho na Mezinárodní festival 60.000,-), 2013 - 50.000 Kč (GR.KUL. - 50.000,- z toho na Mezinárodní festival 

50.000,-) Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Nabídka celoroční přehlídky komorních koncertů umělců nejen z Evropy, ale i z 

Ameriky a Kanady.

Popis projektu:  Výstavní program Galerie Jaroslava Fragnera, který prezentuje moderní a současnou architekturu v kontextu Evropy ČR a Prahy, vytváří platformu pro 

osvětovou a edukativní činnost nejen pro odborné publikum, ale samozřejmě i pro všechny vrstvy obyvatelstva MČ P1 i celé Prahy. Také širší veřejnost by měla mít moţnost 

seznámit se s vývojem současných architektonických a urbanistických trendů. Přínos pro občany Praha 1:  Zvýšení informovanosti obyvatelstva MČ P1 o architektonickém 

dědictví současné architektuře edukativní činnost, rozšíření sluţeb turistického ruchu, multiplikační efekt Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 60.000 Kč (GR.KUL. - 

60.000), 2012 - 60.000 Kč (GR.KUL. - 60.000 z toho celoroční program 60.000,-), 2013 - 50.000 Kč (SP. - 30.000,- ; GR.KUL. - 20.000 z toho celoroční program 30.000,-).  

Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. GJF je nejvýznamnější česká galerie zaměřující se na prezentaci české moderní a současné 

architektury.

Popis projektu:   A studio Rubín chce i v roce 2014 pokračovat v dramaturgické linii sestávající striktně z původních autorských projektů. Praha 1 je centrem českého 

divadla. Přiláká kaţdý večer do divadel obrovské mnoţství diváků různých divadelních preferencí a můţe díky tomu nabízet i velmi exkluzivní divadelní formy. Jednou z 

takových forem je i autorská činohra, kterou se zabývá A studio Rubín. Přínos pro občany Praha 1:   Pro výherce soutěţí (slosování diváků, kteří zakoupili alespoň deset 

lístků) divadlo připravilo ceny často spjaté s Prahou 1. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 60.000 (GR.KUL. - 40.000,-) Kč, 2012 - 0.00 Kč , 2013 - 20.000 Kč 

(GR.KUL. - 20.000,- z toho A studio 20.000,-) Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Jde o prestiţní divadelní scénu na Malé Straně 

velmi navštěvovanou především mladou generací.
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Slovensko-český klub, 

Anastázova 6/15, P6, 

klub@czsk.net,                   

IČO: 65398777 Kvarteto 385 000 Kč 120 000 Kč

nájemné včetně 

technických sluţeb 

(ozvučení, 

osvětlení), tiskové 

náklady (pozvánky, 

plakáty) 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč

57

Slovensko-český klub, 

Anastázova 6/15, P6, 

klub@czsk.net,                   

IČO: 65398777

Slovenské výstavy pro 

Prahu 1 1 755 000 Kč 150 000 Kč

nájemné včetně 

technických sluţeb 

(ozvučení, osvětlení, 

instalace), překlad 

aut.práv, tiskové 

náklady (pozvánky, 

plakáty, katalogy, 

kniha - výpravná 

monografie) 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč

Popis projektu:  Navázání na loňský první ročník, kdy Svatojánský festival vytvořil na Kampě atmosféru tradičních lidových slavností a s tím spojených příběhů, které se v 

tomto období od nepaměti odehrávaly, a to formou divadelních, tanečních a hudebních vystoupení.  Přínos pro občany Praha 1:   Předstvení souborů provozujících 

historickou hudbu, šerm, tanec. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 -0.00 Kč, 2012 - 0.00 Kč, 2013 - 50.000 Kč (GR.KUL. - 50.000,- z toho Svatojánský festival - 

50.000,-) Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Minulý ročník zaznamenal velký ohlas občanů Prahy 1 a rozšířil kulturní nabídku pro 

zdejší obyvatele.

Popis projektu:  Obsahem projektu je uspořádání komponovaných literárně - hudebních večerů na území P1 k výročím nejvýznamnějších osobností slovenské literatury v 

Česku s hosty ze Slovenska. Jde o pokračování mimořádně úspěšného projektu, který MČ P1 podpořila v minulých třech letech. Přínos pro občany Praha 1: Obyvatelé 

Prahy 1 budou mít moţnost kulturně se vyţít na sérii zajímavých akcí, které si oblíbili jiţ v letech 2011 - 2013, na všechny akce budou mít vstup zdarma, zvlášť budou 

pozváni studenti SŠ a senioři. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 100.000 Kč (GR.KUL. - 100.000,-), 2012 - 100.00 Kč (GR.KUL. - 70.000,- ; GR.SPOL. - 30.000,-

), 2013 - 140.000 Kč (GR.KUL. - 110.000,- ; GR.SPOL. - 30.000,- z toho na Kvarteto 35.000,-).  Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ 

P1. Mimořádně úspěšný projekt, který přibliţuje tvorbu slovenských literárních umělců. Pro občany Prahy 1 vstup zdarma. 

Popis projektu:  Upořádání cyklu špičkových výstav, představujících různé aspekty slovenského výtvarného umění, a to v mnohých prostorách v Praze: Nová síň, Palác 

Hybernia, Slovenský institut, Mánes (alternativně se Slovenským domem v Praze po rekonstrukci). Jde o výstavy slovenských výtvarných umělců z okruhu Slováků ţijících v 

ČR i z okruhu špičkových výtvarníku ze Slovenska. Přínos pro občany Praha 1:   Projekt bude velkým přínosem a obohacením pro kulturní ţivot občanů Prahy 1. Odborná 

i širší veřejnost, návštěvníci Prahy i tady ţijící slovenská komunita jistě ocení tak pestrou paletu nejkvalitnějšího slovenského výtvarného umění, zvláštní důraz je daný na 

školní mládeţ. Vstup budou mít zdarma. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 100.000 Kč (GR.KUL. - 100.000,-), 2012 - 100.00 Kč (GR.KUL. - 70.000,- ; 

GR.SPOL. - 30.000,- z toho na výstavy 70.000,-), 2013 - 140.000 Kč (GR.KUL. - 110.000,- ; GR.SPOL. - 30.000,- z toho na výstavy 75.000,-) . Zdůvodnění rozhodnutí 

komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Mimořádně úspěšný projekt, který přibliţuje tvorbu slovenských výtvarných umělců. Pro občany Prahy 1 vstup zdarma, 

spolupráce se školami P1.
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C & COM Advertising s.r.o., 

Paříţská 1, P1, 

info@muzeumkarlazemana.cz,                                         

IČO: 45797374

Koncerty na Čertovce 2014 - 

Ozvěny z plamene 347 000 Kč 150 000 Kč

nájmy související s 

realizací, propagace 

a dokumentace 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč

61

Společnost Topičova salonu 

o.s.,                   Národní 

1010/9, 

topicuvsalon@volny.cz,                                                       

IČO: 22693271

Kniha - Galerie 

Československého 

spisovatele 1950 - 1991 288 000 Kč 50 000 Kč tisk a výroba 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč

62

Občanské sdruţení 

Hradčanské včely,          Nový 

svět 6, P1, 

hvcelka@seznam.cz,                                                              

IČO: 22818588 Třešňový den III. 37 000 Kč 34 000 Kč

propagace akce - 

inzerce, pořizování 

propagačních 

materiálů, reţie a 

koordinace projektu, 

úklid po akci + 

pronájem, údrţby 

webových stránek a 

facebooku, 

zprosředkování 

dokumentačního 

materiálu (obrazové 

záznamy) na 

internetu (webové 

stránky, internetové 

a sociální sítě) 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč

Popis projektu:  Série 4 koncertů, které budou pojaté jako jedinečný audiovizuální záţitek pod širým nebem. Koncerty se odehrávají na hladině praţského vodního kanálu 

Čertovka.  Přínos pro občany Praha 1:  Ojedinělý projekt, který originálně oţiví tuto část Prahy 1. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: Ţadatel nezískal na svou činnost 

podporu v oblasti kultury v posledních třech letech.  Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Ojedinělý projekt, který originálně oţiví 

tuto část Prahy 1.

Popis projektu: Cílem projetku je vytvořit, co nejkvalitnější bibliografický přehled k celému období trvání Galerie ČS. Výstavám v této přední praţské síni věnovaly 

pravidelnou pozornost média. Deníky, časopisy a odborná periodika přinášely aktuální informace, recenze a kritiky výstav, rozhovory s vystavujícími umělci, glosy a 

poznámky. Je třeba zrekonstrovat kompletní přehled výstav, dopnit pozvánky a katalogy, fotografie, texty atd. Přínos pro občany Praha 1:  Vytvoření bibliografického 

přehledu k celému období trvání Galerie ČS. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 45.000 Kč (GR.KUL. - 45.000,-), 2012 - 0.00 Kč, 2013 - 45.000 Kč (GR.KUL. - 

45.000,-).  Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Podpora vzniku unikátní publikace o historii významné galerie Prahy 1.
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Josef Kalousek,     

Hradčanské nám. 12, P1, 

svetlana_kalouskova@email.c

z,                                         

IČO: 11218827

MALOSTRANSKÉ 

SETKÁVÁNÍ VIII 2014 108 000 Kč 108 000 Kč

nájem galerie a 

nádvoří, technické 

zabezpečení, 

poštovné a telefon, 

reklama, technické 

práce u výstavy 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč

68

Josef Kalousek,     

Hradčanské nám. 12, P1, 

svetlana_kalouskova@email.c

z,                                         

IČO: 11218827

VÝTVARNÉ HRADČANY 

DĚTEM 2014 98 000 Kč 88 000 Kč

nájem galerie, 

technické 

zabezpečení, 

poštovné a telefon, 

reklama 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč

69

Josef Kalousek,     

Hradčanské nám. 12, P1, 

svetlana_kalouskova@email.c

z,                                         

IČO: 11218827

HRADČANSKÉ LETNÍ 

HUDEBNĚ - VÝTVARNÉ 

VEČERY 2014 130 500 Kč 110 500 Kč

nájem galerie a 

nádvoří, technické 

zabezpečení, 

poštovné a telefon, 

reklama 35 000 Kč 35 000 Kč 35 000 Kč

Popis projektu:  Uţ třetí tradiční oslava Třešňového dne (den rozkvětu ovocných stromů) s cílem sdruţovat občany napříč generacemi, rozvíjet povědomí o včelaření ve 

městě, vztahu a ochraně ţivotního prostředí. Přínos pro občany Praha 1: Nehlučné a zdraví bezpečné obohacení občanského ţivota, posílení sousedských vztahů a 

navázání kontaktů napříč generacemi a sociálními skupinami, rozšíření povědomí v péči o ţivotní prostředí. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 25.000 Kč, 2012 - 

64.000 Kč (GR.KUL. - 14.000,- ; GR.SPOL. - 50.000,- z toho na Třešňový den 10.000,-), 2013 - 45.000 Kč (GR.SPOL. - 20.000,- z toho na Třešňový den 20.000,-) 

Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Akce sdruţení Hradčanské včely je jiţ tradičním setkáním sousedů a obyvatel Prahy 1 všech 

generací.

Popis projektu: Projekt "Malostranská setkávání" je dlouhodobým projektem galerie Josefa Kalouska, který představuje významné umělecké osobnosti Malé Stany, kteří 

svojí tvorbou přispěli k tomu, aby Malá Strana byla nazývána Praţským Montmartrem. Přínos pro občany Praha 1: Ukázat a předstvit významné umělecké osobnosti Malé 

Strany a Hradčan, oţivit setkávání netradičně pojatým sloţením umělců a i to je určitá konfrontace pro samotné umělce. Občanům Prahy 1 nabídnout širokou paletu 

uměleckého vyjádření, které bylo a je spojeno s fenomen místa Malá Strana a se setkáváním občanů právě při této uměleké příleţitosti. Obdrţené fin. prostředky od MČ 

P1: 2011 - 95.000 Kč (GR.KUL. - 95.000,-), 2012 - 165.000 Kč (GR.KUL. - 155.000,- z toho na Malostranská setkávání 55.000,-), 2013 - 110.000 Kč (GR.KUL. - 100.000,-). 

Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Galerie Josefa Kalouska se stala centrem setkávání místních obyvatel. Jednotlivé projekty 

galerie nabízejí velmi kvalitní kulturní i společenské vyţití, ale především stmelení obyvatel této části Prahy 1.

Popis projektu:  Projekt galerie organizuje uţ třetím rokem. V prvním ročníku - Jiří Trnka, ve druhém ročníku Emma Srncová, ve třetím ročníku je připravováno setkání s 

malířem a grafikem Adolfem Bornem  Přínos pro občany Praha 1: Nové místo zábavy pro děti, odpočinku, také pro jejich rodiče, kteří získávají pro své ratolesti nejenom 

zábavu, ale rozvíjejí jejich tvořivost a účast na uměleckém procesu. Děti nejenom shlédnou výstavu, ale i sami tvoří a získávají zkušenosti s výstavou a jejím vlivem na ně. 

Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 95.000 Kč (GR.KUL. - 95.000,-), 2012 - 165.000 Kč (GR.KUL. - 155.000,-), 2013 - 110.000 Kč (GR.KUL. - 100.000,- z toho na 

Výtvarné hradčany 55.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Galerie Josefa Kalouska se stala centrem setkávání místních 

obyvatel. Jednotlivé projekty galerie nabízejí velmi kvalitní kulturní i společenské vyţití, ale především stmelení obyvatel této části Prahy 1.
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AGENTURA SCHOK, spol. 

s.r.o.                                 

Jiřská 6, P1, 

schok@shakespeare.cz,                                            

IČO: 25657623

LETNÍ 

SHAKESPEAROVSKÉ 

SLAVNOSTI 37 298 000 Kč 150 000 Kč honorářové náklady 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč

74

Společnost českých 

skladatelů,                  

Radlická 99, P5, 

db.ahuv@seznam.cz,                                                                             

IČO: 67778836

Koncerty jubilantů SČS 

roku 2014 142 000 Kč 40 000 Kč

pronájem sálu, 

hud.nástrojů, sluţby, 

propagace a inzerce, 

provozní náklady, 

poplatky OSA 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč

75

Gaspar, s.r.o.              Celetná 

17, P1, 

celetna@divadlovceletne.cz,                                 

IČO: 64575624 Loutky v Celetné 305 000 Kč 150 000 Kč

propagace, provozní 

a produkční náklady 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč

Popis projektu:  Hradčanské letní hudební večery jsou dlouhodobějším projektem, který chce v oblasti Praţského Hradu a okolí vytvořit místo odpočinku a estetického 

záţitku, spojení hudby a umění v galerii. Jedná se o nocturna v galerii, spojené s koncertem, ale i jednotlivé koncerty a delší vystoupení v rámci vernisáţe. Přínos pro 

občany Praha 1:   Přispět do letní kulturní nabídky na Hradčanech a zároveň osvěţit vztah umění a hudby v galerii, a protoţe galerie Josefa Kalouska má i nádvoří, můţe 

vyuţívat toto nádvoří pro koncerty. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 95.000 Kč (GR.KUL. - 95.000,-), 2012 - 165.000 Kč (GR.KUL. - 155.000,-), 2013 - 110.000 

Kč (GR.KUL. - 100.000,- z toho na hudebně-výtvarné večery 45.000,-).  Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Galerie Josefa 

Kalouska se stala centrem setkávání místních obyvatel. Jednotlivé projekty galerie nabízejí velmi kvalitní kulturní i společenské vyţití, ale především stmelení obyvatel této 

části Prahy 1.

Popis projektu:  Letní shakespearovské slavnosti, divadelní open-air přehlídka zaměřená na dílo Williama Shakespeara, jsou neodmyslitelně spojeny s Prahou 1 jiţ od 

počátku 90. let, kdy se datuje jejich vznik. Přínos pro občany Praha 1:  Přiblíţit obyvatelům Prahy 1 výjimečná činoherní představení nastudovaná exkluzivně pro slavnosti. 

Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 50.000 Kč (GR.KUL. - 50.000,-), 2012 - 60.000 Kč (GR.KUL. - 60.000,- z toho na Sh. slavnosti 60.000,-), 2013 - 30.000 Kč 

(GR.KUL. - 30.000,- z toho na SH. slavnosti 30.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Tato akce patří neodmyslitelně k letní 

nabídce kulturního vyţití. Pro občany Prahy 1 jsou připravovány soutěţe o vstupenky na představení.

Popis projektu:  Od vzniku v r. 1990 se SČS snaţí pořádat kaţdoročně několik autorských večerů pro ţijící české hud.skladatele, své členy, kteří v příslušném roce slaví 

význ. ţiv. jubileum (70, 75 - 90 a více let) a kteří se mimořádně zaslouţili o chod SČS a českou soudobou hudbu. Přínos pro občany Praha 1:  Na území MČ P1 probíhá 

řada koncertů nejrůznějšího zaměření, domníváme se, ţe kvalitní soudobá váţná hudba s díly ověřenými uţ i časem jsou těmi, která obecenstvo věku seniorského i naopak  

studentského vyhledává - dochází zde k tolik vítanému a nepříliš častému setkávání lidí všech generací, které spojuje společný umělecký záţitek. Obdrţené fin. 

prostředky od MČ P1: 2011 - 70.000 Kč (GR.KUL. - 70.000,-), 2012 - 75.000 Kč (GR.KUL. - 75.000,- z toho na koncerty jubilantům 20.000,-), 2013 - 90.000 Kč (GR.KUL. - 

50.000,- ; GR:SPOL: - 40.000,- z toho na koncerty jubilantům 25.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Tyto koncerty jsou 

jedinečné svým zaměřením na ţijící české hudební skladatele.
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FOIBOS BOOKS s.r.o., 

Bartoškova 26, Praha č, 

l.jiratova@foibos.cz,                                                       

IČO: 25053728

Za slavnými vilami Prahy 1 

v rámci projektu Slavné vily 

metropolí střední Evropy 142 000 Kč 45 000 Kč

redakční práce a 

korektury, autorské 

zpracování projektu, 

textů, práce na 

webových stránkách, 

organizační zajištění 55 000 Kč 55 000 Kč 55 000 Kč

79

Filip Jan Zvolský,                  

U Zvonařky 11, P2, 

fjz@seznam.cz,                 IČO: 

780517/0175 Divadlo v Kotcích 2014 101 000 Kč 101 000 Kč

propagace, 

pronájem podia atp., 

výzdoba a výstavka, 

místní a jiné poplatky 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč

Popis projektu:   Cílem projektu je zařadit významné vily na území Prahy 1 do projektu výstavy Slavných vil metropolí střední Evropy a uskutečnit v rámci tohoto projektu 

samostaný program pro MČ Praha 1. Vilová architektura a architektura individuálního rodinného bydlení je významnou součástí architektonické tvorby minulosti i aktuálním 

předmětem zájmu architektů a obcí současné doby, měla by se představovat a dostávat do povědomí obyvatel jednotlivých území. Přínos pro občany Praha 1:  Upozornit 

Praţany, domácí i zahraniční návštěvníky Prahy na další architektonické skvosty Prahy 1, vzniklé díky tvobě mnoha významných osobností české architektonické scény. 

Architoulky (vycházky) po stavbách těchto architektů na území MČ P1 budou pořádány nejen pro obyvatele MČ P1, od ţáků ZŠ po seniory, ale i pro ostatní domácí i 

zahraniční návštěvníky Prahy. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 0.00 Kč, 2012 - 52.000 Kč (SP. - 40.000,-), 2013 - 0.00 Kč.   Zdůvodnění rozhodnutí komise: 

Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Pořádání architektonických vycházek získalo mezi obyvateli Prahy 1 velkou oblibu, neboť rozšiřuje jejich znalosti o městě, ve 

kterém ţijí.

Popis projektu: Jednodenní minifestival pouličního divadla má vrátit divadlo tam, kde má své historické místo - do dnešní ulice V Kotcích, kde bylo jedno z nejslavnějších 

divadel v historii české kultury. Přínos pro občany Praha 1: Obyvatelům Prahy 1 přinese akce další kulturní vyţití přístupné zcela zdarma. Na rozdíl od jiných akcí 

konaných např. na Staroměstském náměstí atp. však tato akce nijak nenaruší běţný chod města, jak pokud jde o uzavírky či nadměrný hluk. Navíc se obyvatelům přiblíţí 

historie míst, která jsou v blízkosti jejich bydliště a především děti a mládeţ se tak poutavou formou dozvědí o historii daného místa.  Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 

2011 - 40.000 Kč (GR.KUL. - 40.000,-), 2012 - 0.00 Kč, 2013 - 0.00 Kč. Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Zajímavý projekt, 

který obyvatele Prahy 1 seznámí se zapomenutou historií tohoto místa.

Popis projektu:   Loutky v Celetné je průběţný loutkový festival, který se pořádá v listopadu v Divadle v Celetné pro děti. Festival navazuje na tradici nedělních pohádek, 

které se pravidelně uvádějí. Přínos pro občany Praha 1:    Kvalitní program, účast souborů, které v Praze hrají zřídka, sníţené vstupné, 4 představení zdarma pro školky a 

první stupen ZŠ z Prahy 1. Nezvykle bohatá nabídka představení pro rodiče s dětmi za niţší vstupné v období, kdy jsou díky nepřízni počasí sníţeny venkovní aktivity. 

Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 50.000 Kč (GR.KUL. - 50.000,-), 2012 - 70.000 Kč (GR.KUL. - 70.000,- z toho na Loutky 70.000,-), 2013 - 40.000 Kč 

(GR.KUL. - 40.000,- z toho na Loutky 40.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Rozšíření kulturní nabídky pro nejmenší 

diváky. Pravidelná speciální představení pro děti MŠ a ZŠ P1.
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CZ PLUS s.r.o.,         

Mostecká 46/18, P1, 

fjz@seznam.cz,                 IČO: 

47543582

6. Průvod praţských 

strašidel 118 500 Kč 113 500 Kč

propagace, 

pronájem podií a 

ozvučovací techniky, 

zapůčení kostýmů, 

výroba nových 

kostýmů, pronájem 

mobilní zvonkohry 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč

81

Divadlo Bez zábradlí s.r.o., 

Spojovací 293, 281 66 Jevany, 

produkce@bezzabradli.cz,                      

IČO: 25102699

Provoz Divadla Bez 

zábradlí v období 1.4. - 

31.12.2014 27 500 000 Kč 150 000 Kč spotřeba energií 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč

82

CZ Kelley s.r.o.,        

Mostecká 46/18, Praha 1, 

muzeumalchymistu@email.cz                                          

IČO: 60464917

Sen svatojánského vršku 

2014 97 000 Kč 92 000 Kč

propagace, autorské 

poplatky, pronájem 

podia a reproduční 

techniky, místní a 

správní poplatky 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč

Popis projektu:  Průvod praţských strašidel se pořádá kaţdoročně 1.11., tedy v předvečer Památky zesnulých. Průvod vţdy začíná v 18 hodin  Prašné brány a prochází 

Starým Městem a přes Karlův most a vede vţdy k nějakému jinému cíli. Na cestu Prahou se vydává zhruba 40 - 50  kostýmovaných strašidel, která mají připravené krátké 

scénky inspirované pověstmi, ale i samostatné vyprávění pověstí. Přínos pro občany Praha 1:  Průvod praţských strašidel přináší zdarma zajímavý záţitek pro rodiny s 

dětmi i ostatní obyvatele, kteří se navíc dozvědí více o místech, kde ţijí, kudy chodí. Vzhledem k délce průvodu mnohým obyvatelům je kultura doslova přivedena aţ pod 

okna, aniţ by se dlouhodobě rušili ti, kteří o akci nemají zájem. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 0.00 Kč, 2012 . 0.00 Kč, 2013 - 50.000 Kč (GR.KUL. - 50.000,- 

z toho na průvod strašidel 50.000,-)  Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Oblíbená akce určená především pro rodiny s dětmi.

Popis projektu:   Divadlo Bez zábradlí působí 16 let na adrese Jungmannova 31, P1   Přínos pro občany Praha 1:   Divadlo Bez zábradlí má za sebou jiţ dvacetiletou 

kontinální činnosti v oblasti divadla, z čehoţ jiţ 16 let působí na území   MČ P1. Za tuto dobu si vydobylo mezi ostatními divadly v Praze své nezastupitelné místo, o čemţ 

svědčí především stálý zájem diváků. Konkrétní přínost pro MČ P1: přestavení pro seniory z Prahy 1, přestavení pro tělesně postiţené z P1 se slevou na základě předloţení 

průkazu ZTP, představení pro postiţené děti v rámci pravidelných benefičních akcí, které pořádáme ve spolupráci s nadačním fondem Slunce pro všechny  Obdrţené fin. 

prostředky od MČ P1: 2011 - 0.00 Kč, 2012 - 90.000 Kč (SP. - 30.000,- ; GR.KUL. - 60.000,-), 2013 - 50.000 Kč (GR.KUL. - 50.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí komise: 

Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Kvalitní divadelní scéna, která aktivně spolupracuje s MČ P1. Pořádání divadelních představení pro seniory, tělesně postiţené, 

děti i zaměstnance MČ P1.

Popis projektu:  Sen svatojánského vršku je tradiční happening, který přináší zdarma obyvatelům Prahy 1 i dalším Praţanům i náhodným kolemjdoucím osmihodinový sled 

hudebních i divadelních představení pro děti i dospělé, performancí, autorských čtení atd., tento minifest má dvě podia s tím, ţe první je přímo na ulici na Jánském vršku, 

tam kde svah se schody končí, druhé pak je ve dvoře domu U osla v kolébce. Přínos pro občany Praha 1:  Kaţdá novodová tradice, která navazuje na tradice dřívější a 

přispívá k rozvoji volné dostupné kultury pro praţany je dobrá a přínosná. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 0.00 Kč, 2012 - 0.00 Kč, 2013 - 50.000 Kč 

(GR.KUL. - 50.000,- z toho na Sen svat. vršku 50.000,-) Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Tato akce se stala jiţ nedílnou 

nabídkou kulturního vyţití především pro obyvatele Prahy 1.
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Tereza Brdečková, Sněmovní 

175/5, P1, 

brdečkova@volny.cz

Jiří Brdečka a jeho Bratři v 

triku 324 000 Kč 135 000 Kč

grafické zpracování, 

rešerše, překlady, 

redakce, skeny 

dalších scénářů JB, 

tiskárna 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč

84

Jiří Dědeček,            

Sněmovní 175/5, P1, 

jirí@dedeček.cz

Audiokniha Ţivot a cesta 

hrocha Obludvíka 235 000 Kč 114 000 Kč

pronájem studia, 

náhrání pěti písní, 

zvuková reţie, 

leterárně - 

dramatická reţie, 

grafický návrh 

bukletu s ilustrací P. 

Nikla, tisk a lisování 

dvojalba, mastering, 

hudební reţie 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč

Popis projektu: Autorské natočení (načtení) a poté uvádění audioknihy "Ţivot a cesta hrocha Obludvíka" (podle vlastního stejnojmenného díla, které vydalo nakladatelství 

Limonádový Joe koncem roku 2013). Jedná se o 160 stránek textu, i při rozumném krácení bude věc vyţadovat 3 -4 CD cca po sedmdesáti minutách čtení. Kaţdá deska 

bude jako bonus oproti literární podobě obsahovat písničku o hroších. Přínos pro občany Praha 1: Audiokniha Ţivot a cesta hrocha Obludvíka bude prezentována 

především na ZŠ Prahy 1. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 0.00 Kč, 2012 - 0.00 Kč, 2013 - 50.000 Kč (GR.KUL. - 50.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí 

komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Podpora vzniku audioknihy oblíbeného spisovatele, občana Prahy 1. Plánovány besedy v ZŠ P1.

Popis projektu:     Dvojjazyčná publikace (navazující na reprezentativní knihu Svět J. Brdečky a jeho přátel vydanou nakl. Arbor Vitae v r. 2013) se bude tentokrát 

koncentrovat na - Bratři v Triku i Jiří Trnka, jsou téměř symboly Malé Strany a Prahy 1. Připravovaná kniha bude vizuálně bohatá, bude obsahovat kvalitní reprodukce děl 

výtvarníků, kteří se na filmech podíleli, vzpomínky pamětníků studia Bratři v triku na svéráznou výrobu i kolektiv, rozhovory a studie zahraničních odborníků. Přínos pro 

občany Praha 1:    V knize bude přitaţlivým způsobem zpracována jedna významná a slavná kapitola z dějin obvodu, totiţ kapitola studia Bratří v triku a světově proslulého 

československého animovaného filmu. Tato kniha bude k dispozici nejen v knihkupetvích, jichţ je na P1 mnoho, ale i v turistických a informačních centrech, její dvojjazyčná 

verze dovolí šířit slávu obvodu dál. Na Praze 1 se uskuteční besedy, které budou spojeny s promítáním v knihovnách a na školách. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 

2011 -0.00 Kč, 2012 - 0.00 Kč, 2013 - 36.000 Kč (GR.KUL. - 36.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Podpora vzniku 

publikace o významném symbolu Malé Strany - studiu Jiřího Trnky Bratři v triku.
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Sbor dobrovolných hasičů 

Praha 1, o.s.,                    

Nové mlýny 3A, P1 

info@hasicipraha1.cz,                                 

IČO: 22875409

Kulturní činnost SDH Praha 

1 v roce 2014 190 000 Kč 147 200 Kč

pozvánky, plakáty, 

PR, propagace, 

distribuce pozvánek 

a vstupenek, 

ozvučení, 

moderátoři, orchestr, 

, OSA, pohonné 

hmoty, platby 

účinkujícím sborům, 

výprava akcí, 

technické zajištění 

akcí, komunikační 

náklady, pojištění 

akcí, zajištění 

interaktivních 

součástí programů 130 000 Kč 130 000 Kč 130 000 Kč

86

ČESKÉ DOTEKY HUDBY 

s.r.o.,                              

Karlovo náměstí 1/23, P2, 

polakova@ceskedoterkyhudby.

cz,                                      IČO: 

01546066

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 

FESTIVAL ČESKÉ DOTEKY 

HUDBY - 16. ROČNÍK 13 234 500 Kč 150 000 Kč honoráře umělců 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč

Popis projektu: Kulturní program SDH Praha 1 v roce 2014: Hasičský bál v MB, Den dětí na Ţofíně, Den dobrovolných hasičů na Ţofíně  Přínos pro občany Praha 1: 

Akce jsou zaměřeny na občany Prahy 1, kteří jsou hlavní cílovou skupinou Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 150.000 Kč (SP. - 150.000,-), 2012 - 50.000 Kč 

(GR.SPOL. - 50.000,-), 2013 - 100.000 Kč (GR.KUL. - 50.000,- ; GR. SPOL. - 50.000,- z toho na kul. činnost 50.000,-) Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt 

s přínosem pro MČ P1. Sdruţení se aktivně účastní všech akcí pořádaných MČ P1, ale také pořádá vlatní kulturní projekty oblíbené zdejšími rezidenty.

Popis projektu: Festival začne 6.12.2014 jiţ ve svém 16. ročníku, je členem Asociace hudebních festivlů ČR a svým rozsahem se stal nejrozsáhlejším a ojedinělým 

praţským festivalem zaměřeným na klasickou hudbu v zimním období a na přelomu roku. Cílem festivalu je nábídnou vrcholnou klasickou hudbu v oblasti orchestrální, 

komorní a recitálové tvorby prostřednictvím adventních, vánočních, novoročních a tříkrálových koncertů. Přínos pro občany Praha 1: Během 14 let své existence získal 

cca 6 tisíc abonentů a pravidelných návštěvníků z řad občanů bydlících či pracujících na území MČ P1, a to ze všech věkových skupin. Rostoucí podíl zejména na 

vánočních koncertech získává mladé publikum, coţ společnosti povaţuje za svůj úspěch. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 200.000 Kč (SP. - 200.000,-), 2012 - 

200.000 Kč (SP. - 200.000,-), 2013 - 150.000 Kč (SP. - 30.000,- GR.KUL. - 120.000,- z toho na festival 150.000,-).  Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s 

přínosem pro MČ P1. Nabídkou špičkové komorní hudby festival pravidelně přispívá k adventní pohodě obyvatel i návštěvníků Prahy. Spolupráce s MČ P1, nabídka volných 

vstupenek pro seniory.
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PaedDr. Olga Černohorská - 

Anaháta,                               

Ve Smečkách 26/594, P1, 

olga.cernohorska@seznam.cz                                          

IČO: 14935902

Léto plné hvězd - Výstava 

hračky a kapsáře pro 

zdravé i zdravotně 

postiţené děti s 

doprovodným programem 

pro seniory MČ 1 501 680 Kč 150 000 Kč

ozvučení a osvětlení 

koncertů, piano - 

stěhování (pouze po 

Praze 1) a ladění 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč

90

občanské sdruţení TAP,    

Na Pankráci 13, P3, 

dan@studeo.cz,                 

IČO: 26517213 The Tap Tap na černo 400 000 Kč 150 000 Kč

pronájem panelů, 

výroba desek, PR, 

reklama, tisk, 

vystoupení The Tap 

Tap 85 000 Kč 85 000 Kč 85 000 Kč

92

Společnost českých 

skladatelů,                      

Radlická 99, P5, 

db.ahuv@seznam.cz,                                                                             

IČO: 67778836

Festival DNY SOUDOBÉ 

HUDBY -jubilejní 25. ročník 

v Roce české hudby 2014 766 000 Kč 100 000 Kč

pronájem sálu, 

hud.nástrojů, sluţby, 

propagace a inzerce, 

provozní náklady, 

poplatky OSA 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč

Popis projektu:   Výstava víceúčelových hraček a výukových kapsářů pro zdravé i zdravotně postiţené děti, sblíţení světa zdravých a postiţených dětí, vzájemná integrace. 

Propagace zdravého domova jako prostředí, kde vyrůstají naše děti, výchova k estetičnosti a citu, k přírodním meteriálům, lásce ke zvířatům a přírodě v centru Prahy. 

Smysluplná náplň o prázdninách pro děti ţijící v centru města (prevence kriminality, drog a kouření). Doprovodný program - koncerty, autorská čtení a setkání s umělci pro 

seniory MČ P1. Přínos pro občany Praha 1:  Kvalitní náplň pro děti ţijící na P1 v době prázdnin a pro návštěvníky centra města s dětmi - všechny exponáty je moţné si 

vyzkoušet, zahrát si společenské hry. Smysluplné vyuţití prostor školní jídelny v době prázdnin. Doprovodný program pro seniory MČ P1 - koncerty, autorská čtení, besedy s 

umělci, společenské hry pro seniory. Reprezentace původními českými výrobky ohodnocenými prestiţním oceněním "Správná hračka" na Salonu hraček, reprezentace MČ 

P1 autorkou ţijící na P1. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 30.000 Kč (SP. - 30.000,-), 2012 - 30.000 Kč (SP. - 30.000,-), 2013 - 30.000 Kč. (GR.KUL. - 30.000,- 

z toho na Léto plné hvězd 30.000,-) Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Projekt se stal tradičním kulturním oţivením pro děti a 

občany Prahy 1 v období letních prázdnin.

Popis projektu:  Cílem projektu je uspořádat venkovní výstavu vtipů černého humoru poukazujících na hendikepované občany. Nejdrsnějším černým humorem chtějí 

přimět lidi k zamyšlení nad situací lidí s hendikepem v české společnosti. Přínos pro občany Praha 1:  Chtějí vstup na koncert zdarma, lidé budou mít moţnost seznámit 

se s kapelou tělesně postiţených studentů z Jedličkova ústavu a pochopit tak, ţe i oni jsou společně na stejné lodi. Občané budou mít moţnost přispět na dostavbu 

Jedličkova ústavu a škol a podpořit tak osoby s tělesným postiţením v jejch dalším vzdělávání a případném dalším uplatnění na trhu práce. Obdrţené fin. prostředky od 

MČ P1: 2011 - 160.000 Kč (SP. - 40.000,- ; Gr.KUL. - 50.000,-), 2012 - 70.000 Kč (GR.KUL. - 70.000,-), 2013 - 75.000 Kč (GR.KUL. - 75.000,-)  Zdůvodnění rozhodnutí 

komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. MČ Praha 1 pravidelně podporuje projekty o.s. Tap, neboť jsou zárukou kvalitní kulturní nabídky a zároveň mají i silný 

sociální dopad.
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Česko-korejská společnost, 

o.s.                                

Celetná 562/20,P1             Mgr. 

Jana Hejzlerová   

cks_korea@yahoo.com Korejský den na Praze 1 36 000 Kč 23 000 Kč

nájem prostor;  

lektoři; realizace 

(materiál); 

propagace 23 000 Kč 23 000 Kč 23 000 Kč

95

JAZZ UNGELT, s.r.o.

Týn 2/640, P1

Ing. Václav Jandera

info@jazzungelt.cz

Mladý jazz na Starém Městě 

- VI.ročník 3 490 000 Kč 150 000 Kč

pronájem, energie, 

sluţby; provozní 

náklady, produkce;  

OSA 85 000 Kč 85 000 Kč 85 000 Kč

96

Malostranské noviny, o.s.

Sarajevská 16, P2

Ing. Ondřej Höppner

redakce@staromestskenoviny.

eu

Propagace umělců a 

kulturních akcí na Starém a 

Novém Městě ve 

Staroměstských novinách 158 000 Kč 62 000 Kč

fotografie a grafické 

zpracování; psaní 

článků a rozhovorů; 

tisk, distribuce, 

korektury 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč

Popis projektu:  Festival DSH (v letošním Roce české hudby jubilejní 25. ročník) je kaţdoročně pořádán v P1 jako akce s celostátním významem. V průběhu se uskuteční 

8 koncertů, které přinesou přehled o současné tvorbě českých hud. sklad. všech věkových kategorií z celé ČR i ze zahraničí v oblasti komorní vokální i instumentální hudby 

za léta 2011 - 2013. Přínos pro občany Praha 1:  Třebaţe na území P1 probíhá řada koncertů nejrůznějšího zaměření, dochází zde k tolik vítanému a nepříliš častému 

setkávání lidí všech generací, které spojuje společný umělecký záţitek. Slevy na vstupném. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 70.000 Kč (GR.KUL. - 70.000,-), 

2012 - 75.000 Kč (GR.KUL. - 75.000,- z toho na Festival 55.000,- ), 2013 - 90.000 Kč (SP. - 40.000,- GR.KUL. - 50.000,- z toho na Festival 65.000,-). Zdůvodnění 

rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Jde o projekt, který si získal za mnohaletou dobu svého trvání oblibu nejen mezi obyvateli Prahy 1.

Popis projektu: Cílem projektu je přiblíţit Praţanům málo známou, ale působivou orientální kulturu Koreje. Přínos pro občany Praha 1: Zajímavá moţnost pro občany P1 

na zpestření volnočasového vyţití. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: Ţadatel nezískal na svou činnost podporu v oblasti kultury v posledních třech letech. Zdůvodnění 

rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1, který přispěje k obohacení ţivota Prahy 1 o netradiční kulturu pro zdejší obyvatele zatím málo známou.

Popis projektu: Projekt je zaměřen na podporu mladých a začínajících hudebních těles a sólistů v oblasti jazzu, bluesu, funky a swingu. Přínos pro občany Praha 1: Akce 

je určena širokému spektru návštěvníků především z P1, jde především o podchycení mladé generace v jejích volnočasových aktivitách. Obdrţené fin. prostředky od MČ 

P1: 2011 - 45.000,- Kč (GR.KUL. - 45.000,-), 2012 - 70.000,- Kč (GR.KUL. - 70.000,- z toho na Mladý jazz 70.000,-), 2013 - 85.000,- Kč (GR.KUL. - 85.000,- z toho na 

Mladý jazz 85.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Jde o podporu mladých jazzových umělců. Předchozí úspěšné ročníky 

zaručují kvalitní přehlídku jejich tvorby.

Popis projektu: Hlavním cílem je informovat veřejnost o ojedinělých uměleckých počinech, mladých talentovaných umělcích, divadlech pro děti atd. Přínos pro občany 

Praha 1: Staroměstské noviny se staly tradiční součástí ţivota v regionu a opakovaně jim vyjádřili podporu umělci, místní občané, spolky i zastupitelé.  Obdrţené fin. 

prostředky od MČ P1: 2011 - 40.000,- Kč (GR.SPOL. - 40.000,-), 2012 - 60.000,- Kč (GR.SPOL. - 60.000,-), 2013 - 40.000,- Kč (GR.KUL. - 20.000,- ; GR.SPOL. - 20.000,- 

z toho na propagace umělců 10.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Noviny jsou zdarma dodávány do domácností na 

Praze 1 a jsou téţ k vyzvednutí v informačních centrech MČ P1. Mimo jiné informují i o aktivitách MČ P1.
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Malostranské noviny, o.s.

Sarajevská 16, P2

Ing. Ondřej Höppner

redakce@staromestskenoviny.

eu

"Propagace umělců a 

kulturních akcí na Malé 

Straně a Hradčanech v 

Malostranských noviny" 158 000 Kč 62 000 Kč

fotografie a grafické 

zpracování; psaní 

článků a rozhovorů; 

tisk, distribuce, 

korektury 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč

102

Občanské sdruţení 

Millenium              

Trţiště 5/370,P1        

Mgr. Adam Hoffmeister  

adam.hottmeister@email.cz

1914 - 2014 - sto let od 

vypuknutí 1. světové války 70 000 Kč 30 000 Kč

inzerce; energie; 

spoje; nájem; 17 000 Kč 17 000 Kč 17 000 Kč

103

Lukáš Machalický

Galerie SPZ

Pštrossova 8, P1

lukamachalicky@centrum.cz Roční program Galerie SPZ 291 401 Kč 117 500 Kč

provozní náklady 

energie; produkční 

náklady; náklady na 

propagaci; tisk 

katalogu 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč

119

Malostranská beseda, a.s.

Malostranské nám. 21/35,P1

David Pešek Dvořák

dvorak@malostranska-

beseda.cz Letňák 2014 1 127 000 Kč 150 000 Kč

propagace; OSA; 

pronájem techniky 75 000 Kč 75 000 Kč 75 000 Kč

Popis projektu: Hlavním cílem je informovat veřejnost o ojedinělých uměleckých počinech, mladých talentovaných umělcích, divadlech pro děti atd. Přínos pro občany 

Praha 1: Staroměstské noviny se staly tradiční součástí ţivota v regionu a opakovaně jim vyjádřili podporu umělci, místní občané, spolky i zastupitelé.  Obdrţené fin. 

prostředky od MČ P1: 2011 - 40.000,- Kč (GR.SPOL. - 40.000,-), 2012 - 60.000,- Kč (GR.SPOL. - 60.000,-), 2013 - 40.000,- Kč (GR.KUL. - 20.000,- ; GR.SPOL. - 20.000,- 

z toho na propagace umělců 10.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Noviny jsou zdarma dodávány do domácností na 

Praze 1 a jsou téţ k vyzvednutí v informačních centrech MČ P1. Mimo jiné informují i o aktivitách MČ P1.

Popis projektu: Výstava bude prezentovat díla přímých aktérů bojů nebo domácí situace. Budou to především grafická dílá a kresby z francouzských kolbišť. Přínos pro 

občany Praha 1: Připomenutí významného historického mezníku.  Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 0,- Kč, 2012 - 30.000,- Kč (GR.KUL. - 30.000,-), 2013 - 0,- 

Kč. Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Zajímavý projekt ke 100. výročí 1. světové války.

Popis projektu: Kromě celoročního uměleckého programu připravujeme kurátorský okruh, který vyuţívá vlajkového stoţáru nad osou galerie. Kaţdé tři měsíce vybereme 

autora, který bude prezentovat projekt na velkoformátové vlajce nad vstupem. Přínos pro občany Praha 1: Obyvatelé P1 se mohou seznámit nenucenou formou se 

současným uměním, MČ P1 je důleţitým bodem z hlediska polohy, neziskové projekty jsou vytlačovány na periferii, snadná dostupnost a traktivita místa se podepisuje i na 

vysoké návštěvnosti Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 0,- Kč, 2012 - 0,- Kč, 2013 - 30.000,- Kč (GR.KUL. - 30.000,- z toho na čoční program 30.000,-).  

Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Originální galerie vybudovaná z bývalé garáţe je přístupná všem přímo z ulice a umoţňuje 

seznámení se současným výtvarným uměním.
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Komorní orchestr BERG,o.s.

Bílinská 3, P9

Eva Kesslová

eva@berg.cz BERG2014: CITY 1 848 600 Kč 80 000 Kč

technika; nástroje; 

pronájem prostor 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč

127

Mgr. Michaela Kindlová  

Tomášská 10, P1  

michaela.kindlova@volny.cz WORLD PRESS PHOTO 746 000 Kč 150 000 Kč

tisk QS folií; tisk 

katalogu; reklamní 

kampaň; pronájem 

Karolina 85 000 Kč 85 000 Kč 85 000 Kč

130

Viola, o.p.s.

Národní 7, P1

PhDr. Miluše Viklická

info@divadloviola.cz

miluse.viklicka@seznam.cz

Kontinuální kulturní a 

umělecká činnost 4 530 000 Kč 150 000 Kč umělecké honoráře 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč

131

NERUDNÝ FEST.CZ, o.s.

Sadová 12, P6

Jan Gregar, 

honza@mladiladijazz.cz Mladí Ladí Jazz 389 000 Kč 89 000 Kč

pronájmy prostor; 

pronájem techniky 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč

Popis projektu: Jedná se o letní scénu Malostranské besedy na Střeleckém ostrově. Vznikne zde letní kino a podium pro koncerty a divadlo. Bude vytvořen prostor pro 

společné setkávání lidí, bude zde půjčovna společenských her a jednoduchého sportovního náčiní. Přínos pro občany Praha 1: Vizí je obohatit kulturní dění na Praze 1 a 

nabídnout další alternativu trávení volného času v letních měsících. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 5.000,- Kč (SP. - 5.000,-), 2012 - 60.000 ,- Kč (GR.KUL. - 

60.000,-), 2013 - 145.000,- Kč (SP. - 75.000,- ; GR.KUL. - 70.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Velice oblíbené letní kino 

obohatí letní kulturní vyţití obyvatel Prahy 1. Zajímavé doprovodné akce.

Popis projektu: Orchestr BERG představí sérii originálních projektů. Všechny představují hudbu v netradičních kombinacích - hudba a divadlo, hudba a film, orchestr a 

beatbox.  Přínos pro občany Praha 1: Nabídka bohatého kulturního programu pro občany P1. Edukativní projekt bude přednostně nabídnut pěti základním školám 

zřizovaným MČ P1. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 55.000,- Kč (GR.KUL. - 55.000,-), 2012 - 60.000,- Kč (GR.KUL. - 60.000,-), 2013 - 40.000,- Kč (GR.KUL. - 

40.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Orchestr BERG je originálním špičkovým souborem, který seznamuje netradiční 

formou návštěvníky se svojí tvorbou. Spolupráce se ZŠ P1.

Popis projektu: Jedná se o komorní nekomerční projekty určené pro všechny věkové kategorie, umělecky náročný repertoár s předními umělci. Přínos pro občany Praha 

1: Poskytnutí alternativního uměleckého a kulturního vyţití pro náročnější diváky i děti, spolupráce s DPS P1 a Klubem mladého diváka, víkendová rodinná představení. 

Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 283.000,- Kč (GR.KUL. - 70.000,-), 2012 - 155.000,- Kč (GR.KUL. - 75.000,- z toho kontinuální činnost 75.000,-), 2013 - 

159.000,- Kč (GR.KUL. - 120.000,- z toho kontinuální činnost 120.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Divadlo patří k 

nejvýznamnějším kulturním scénám Prahy 1 s nezaměnitelným repertoárem, který si oblíbila široká obec návštěvníků, především z Prahy 1. Pravidelná spolupráce s domy 

pro seniory a školami  P1.

Popis projektu: Soutěţ WPP je nejprestiţnější soutěţí na světě v oblasti fotografické a multimediální ţurnalistiky. Přínos pro občany Praha 1: Výstava je určena pro 

širokou veřejnost. Reklamní kampaň je zaměřena především na studenty a ţáky základních a středních škol. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: Ţadatel nezískal na 

svou činnost podporu v oblasti kultury v posledních třech letech. Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Podpora výstavy vítězů 

prestiţní světové fotografické soutěţe.
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FEBIOFEST, s.r.o.

Růţová 13, P1

Ing. Jarmila Záhorová

zahorova@febio.cz, 

21.mezinárodní filmový 

festival Praha - 

FEBIOFEST2013 39 880 000 Kč 150 000 Kč

provozní náklady; 

produkční náklady; 

náklady na 

propagaci; autorská 

práva 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč

134

Praţská komorní 

filharmonie, o.p.s.

Husova 7, P1

Radim Otépka

pkf@pkf.cz, otepka@pkf.cz

"Koncerty pro rodiče s 

dětmi v Rudolfinu - 2014" 1 963 000 Kč 150 000 Kč

nájem prostor; 

náklady na 

propagaci; ostatní 

náklady 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč

136

Centrum české historie, 

o.p.s.              Banskobystrická 

2080/11,P6 Ing.Jaroslav 

Houška jhouska@anlet.cz  

Českoslováci v 1.světové 

válce - 100.výročí 

vypuknutí 1.světové války 172 750 Kč 118 000 Kč

materiální náklady, 

tisk panelů výstavy; 

grafické zpracování 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč

Popis projektu: Mezinárodní festival zaměřený na mladé publikum a podporu mladých umělců. Kvalitní kulturní program pro mladé rezidenty.          Přínos pro občany 

Praha 1: Festival oslovuje zejména mladé lidi a studenty VŠ a SŠ a to zejména na Praze 1, kde naše sdruţení pořádá kulturní akce pro tuto cílovou skupinu jiţ několik let. 

Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 0,- Kč, 2012 - 0,- Kč, 2013 - 20.000,- Kč (GR.KUL. - 20.000,- z toho na Mladí ladí jazz 20.000,-).  Zdůvodnění rozhodnutí 

komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1, který svým zaměřením oslovuje především mladé lidi a studenty zejména z Prahy 1.

Popis projektu: Febiofest je jediným a největším všeobecným soutěţním filmovým festivalem v dějinách hl. města Prahy a svým rozsahem se řadí k největším akcím v ČR. 

Přínos pro občany Praha 1: Festival významně podporuje propagaci hl. m. ve světě, zprostředkování přímého kontaktu českých diváků s nejvýznamějšími s 

nejinspirativnějšími světovými tvůrci, dopolední program pro děti a mládeţ Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 0,- Kč, 2012 - 50.000,- Kč (GR.KUL. - 50.000,- z 

toho na Febiofest 50.000,-), 2013 - 50.000,- Kč (GR.KUL. - 50.000,- z toho na Febiofest 50.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ 

P1. Festival je jedním z největších filmových festivalů u nás a umoţňuje obyvatelům Prahy zhlédnout to nejlepší, co bylo ve filmovém umění vytvořeno.

Popis projektu: Jedná se o cyklus koncertů pro rodiče s dětmi. Koncerty jsou provázeny soutěţemi a na kaţdém z nich jsou představeni mladí talentovaní sólisté. Přínos 

pro občany Praha 1: Tyto koncerty přinášejí občanům moţnosti poznání, sebevzdělávání a kvalitní trávení volného času. Projekt dává pocit rodinné sounáleţitosti, rozvoj 

etických hodnot. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 90.000,- Kč (GR.KUL. - 90.000,-), 2012 - 70.000,- Kč (GR.KUL. - 70.000,- z toho koncerty pro rodiče 70.000,-

), 2013 - 50.000,- Kč (GR.KUL. - 50.000,- z toho koncerty pro rodiče 50.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Projekt 

přibliţuje nenásilnou formu váţnou hudbu nejmladší generaci. Zároveň jsou koncerty přehlídkou tvorby mladých talentovaných dětí. Jedná se o oblíbenou akci pro celou 

rodinu.

Popis projektu: Cílem projektu je připomenout 100. výročí rozpoutání první světové války, která do té doby neměla ve světě obdoby. Přínos pro občany Praha 1: Výstava 

přispěje ke zvýšení vzdělanosti v oblasti novodobé historie České republiky, upevnění v mladých lidech pocitu hrdosti na předky, kteří bojovali za svobodu a demokracii 

vlasti. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: Ţadatel nezískal na svou činnost podporu v oblasti kultury v posledních třech letech.. Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná 

se o projekt s přínosem pro MČ P1. Výstava je dalším projektem věnovaným ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války a přispívá k poznání těchto dějin.
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Ţivot 90, o.s.

Karolíny Světlé 18/286, P1

Jan Lorman

jan.lorman@zivot90.cz

sekretariat@zivot90.cz

"Divadlo U Valšů - 

celoroční činnost" 1 983 000 Kč 142 600 Kč

energie, produkční 

náklady, propagace 70 000 Kč 70 000 Kč 70 000 Kč

141

Tomato Production, spol. 

s.r.o.                           

Varšavská 516/19,P2          

Martin Pošta   

info@tomatoproduction.cz

Umělecký videomapping na 

Michnův palác v rámci 

festivalu SIGNAL 2014 594 000 Kč 150 000 Kč

supervize projektu; 

koordinace projektu; 

asistenti projektu 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč

144

Česká unie neslyšících 

Dlouhá 729/37,P1   

ng.Martin Novák  

martin.novakvcun.cz  

petra.cizkova@cun.cz Mluvící ruce 150 000 Kč 40 000 Kč

propagace; ostatní 

náklady; video 

projekce; 

audioprojekce 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč

145

Kašpar o.s.               

Celetná 17,P1             

Jakub Špalek   

spalek@divadlovceletne.cz

Podpora činnosti spolku 

Kašpar a vznik nových 

inscenací 11 150 000 Kč 150 000 Kč

nájem; materiálové 

náklady; náklady na 

sluţby; propagace 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč

Popis projektu: Jediné vskutku seniorské divadlo v Praze. Je dílnou umělců zralého věku a představení jsou určena především seniorským publikem. Přínos pro občany 

Praha 1: Kvalitní nabídka divadelních produkcí pro občany P1. Integrace starších lidí a zapojování je do aktivního kulturního ţivota. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 

2011 - 283.000,- Kč (GR.KUL. - 70.000,- ; GR.SPOL. - 40.000,-), 2012 - 155.000,- Kč (GR. KUL. - 75.000,- ; GR.SPOL. - 30.000,- z toho na divadlo 75.000,-), 2013 - 

159.000,- Kč (GR:KUL. - 70.000,- ; GR.SPOL. - 25.000,- z toho na divadlo 70.000,-).  Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. 

Sdruţení Ţivot90 je jedním z mála, které je zaměřeno na starší generaci. Divadlo U Valšů je určeno právě pro seniory a je velmi oblíbeným místem nabízejícím kvalitní 

kulturní záţitky a moţnost osobního setkávání s vystupujícími umělci.

Popis projektu: Cílem projektu je vytvořit a prezentovat široké veřejnosti umělecký videomapping na fasádu Michnova paláce. Přínos pro občany Praha 1: Vzhledem k 

začlenění programu do festivalu SIGNAL, projekci navštíví desítky aţ stovky tisíc obyvatel nejen z Prahy. Jde o vyjímečnou kulturní událost, která MČ P1 zvyditelní v 

lokálním i nadnárodním měřítku. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: Ţadatel nezískal na svou činnost podporu v oblasti kultury v posledních třech letech. Zdůvodnění 

rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Loňský úspěch festivalu SIGNAL zaručuje opět kvalitní netradiční projekci uměleckého videomappingu na 

budovách Prahy 1.

Popis projektu: Jedná se o přehlídku tvorby ve znakovém jazyce. Smyslem projektu je přiblíţit většinové společnosti kulturu, jazyk a komunikaci menšinové společnosti 

neslyšících. Přínos pro občany Praha 1: Moţnost seznámení s kulturou sluchově postiţených. Akce by měla zvýšit informovanost a přispět k integraci neslyšících do 

společnosti. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 70.000,- Kč (GR.SPOL.- 10.000,-), 2012 - 70.000,- Kč (GR.KUL. - 30.000,- ; GR. SPOL. - 10.000,- z toho na 

Mluvící ruce 30.000,-), 2013 - 50.000,- Kč (SP. - 20.000,- z toho na Mluvící ruce 20.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí komise:  Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1.. 

Tato akce je území Prahy 1 ojedinělá a velice přínosná pro poznání světa zdravotně postiţených spoluobčanů.
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ArtMap, o.s.

Terronská 698/40, P6    Tomáš 

Hrůza, info@artmap.cz ArtMap 950 000 Kč 100 000 Kč

tisk a distribuce; 

spoje; produkční a 

marketingové práce; 

náklady na 

propagaci 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč

147

Fotograf 07, o.s. 

Školská 28, P1

MgA. Tomáš Hrůza

info@fotografnet.cz

Fotograf Gallery - Celoroční 

výstavní činnost 1 090 000 Kč 120 000 Kč

nájem a realizace 

projektu; spoje; 

propagace; nákup 

materiálu; technické 

zabezpečení; 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč

148

Společnost Koncertních 

umělců

Radlická 2487/99, P5

Prof. Lubomír Malý                       

avuh@seznam.cz

"Praţské klarinetové dny 

2014" 398 009 Kč 80 000 Kč

náklady na koncerty; 

grafické sluţby; tisk 

propagačních 

materiálů 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč

Popis projektu: Spolek má nekomerční repertoár a dlouhodobě působí na Praze 1 a oţivuje tak tuto městskou část svou kulturní tvorbou. Přínos pro občany Praha 1: 

Uchování vstupného v dostupné cenové hladině zejména pro důchodce na P1. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 55.000,- Kč (GR.KUL. - 55.000,-), 2012 - 0,- 

Kč, 2013 - 0,- Kč. Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Divadelní soubor nabízí kvalitní nekomerční divadelní představení uváděná 

v renomovaném Divadle v Celetné. 

Popis projektu: ArtMap je pravidelně vydávaná tiskovina informující o dění na praţské a brněnské výtvarné scéně. Přínos pro občany Praha 1: Projekt rozšiřuje nabídku 

kulturních zastávek v centru města. Praha 1 získá kvalitního průvodce po galeriích zaměřených na současné umění. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 0,- Kč, 

2012 - 0,- Kč, 2013 - 57.000,- Kč (GR.KUL. - 57.000,- z toho na ArtMap 57.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Vydávaná 

tiskovina je významným pomocníkem pro zájemce o kulturní dění v Praze.

Popis projektu: Cílem projektu je veřejná prezentace zajímavých uměleckých projektů formou výstav, autorských prezentací, přednášek, teoretických setkání a dalších 

doprovodných vzdělávacích aktivit a kulturních akcí. Přínos pro občany Praha 1: Rozšíření kulturní nabídky na území P1. Příleţitost k volnočasovému vyţití a vzdělávání v 

oblasti kultury a výtvarného umění. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 0,- Kč, 2012 - 60.000,- Kč (GR.KUL. - 60.000,- u toho na ceroční činnost 60.000,-), 2013 - 

0,- Kč. Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Podpora celoroční činnosti galerie výtvarného umění a vizuální kultury se zaměřením 

na fotografii. Galerie má bezbariérový přístup a vstupné je dobrovolné.

Popis projektu: Jedná se jiţ o třetí ročník projektu. V rámci projektu proběhne výstava hudebních nástrojů, řada teoretických přednášek, koncertů pedagogů a dalších 

umělců působících v rámci projektu. Přínos pro občany Praha 1: Akce bude otevřena široké veřejnosti. Projekt si klade za cíl svým mezinárodním přesahem napomoci 

rozvoji koncertního umění a kulturního prostředí samotného centra české republiky. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 0,- Kč, 2012 - 60.000,- Kč (GR.KUL. - 

60.000,- z toho na klarinetové dny 60.000,-), 2013 - 20.000,- Kč (GR.KUL. - 20.000,- z toho na klarinetové dny 20.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o 

projekt s přínosem pro MČ P1. Projekt byl v předchozích letech velmi úspěšný a získal si své stálé návštěvníky.
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Jindřišská věţ, s.r.o.

Na Pankráci 53,P4

Lucie Dolfi, 

info@jindrisskavez.cz

Balonem do výšin 

Jindřiţské věţe 428 500 Kč 150 000 Kč

autorská výstava; 

grafické práce; 

výroba výstavních 

panelů; propagační 

materiály; osvětlen, 

elektroinstalace, 

závěsný systém 90 000 Kč 90 000 Kč 90 000 Kč

151

Femancipation, o.s.

Vlašská 2, P1

Michal Bouzek

femancipation@seznam.cz

Loukamosaic v Galerii 1 - 

střípky pro štěstí (vánoční 

interaktivní výstava pro 

děti a dospělé) 384 630 Kč 70 000 Kč

materiál na tvorbu 

mozaik, materiál pro 

nevidomé, produkční 

náklady, tisk letáků 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč

152

Nemocnice Milosrdných 

sester sv.Karla 

Boromejského

Vlašská 36, P1

MUDr. Ivana Doleţalová, MBA

nmskb@nmskb.cz

Dětský den (v Nemocnici) 

pod Petřínem 2014 58 000 Kč 39 000 Kč

propagace, tisk 

plakátů, divadelní 

představení, 

pomůcky k zajištění 

her pro děti, 

malování na obličej, 

vystoupení klauna 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč

Popis projektu: Jedná se o výstavu , která by měla návštěvníkům přiblíţit historii vzduchoplavby a balonového létání nad Prahou a v regionu Českých zemí. Zároveň se 

pokusí provést návštěvníky touto tématikou od historických počátků do současnosti. Přínos pro občany Praha 1: Ojedinělá moţnost pro veřejnost poznat historii 

balonového létání. Pro občany P1 bude vytvořena speciální sleva a budou poskytnuty komentované prohlídky.  Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 50.000,- Kč 

(GR.KUL. - 50.000,-), 2012 - 60.000,- Kč (GR.KUL. - 60.000,-), 2013 - 75.000,- Kč (GR.KUL. - 75.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem 

pro MČ P1. Výstavy v Jindřišské věţi se vţdy setkaly s velkým úspěchem a jsou zárukou kvalitní přehlídky. Výstava o historii balonového létání nad Prahou je originální 

sondou do historie tohoto města.

Popis projektu: Kulturně vzdělávací výstava s uměleckými dílnami pro školy a veřejnost v Galerii 1. Účastníci tvoří z barevných keramických střípků mozaikové květy. 

Umělecké dílny pro rodiny s dětmi, třídy dětí, dětské domovy, seniory a nevidomé; přednášky na téma propojení ţivé přírody s architekturou; soutěţ na téma stromů v Praze 

1 a architektury Prahy 1. Přínos pro občany Prahy 1:  Výstava bude probíhat v předvánočním čase a prostor se stane komunikační platformou a místem setkávání.   

Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 35.000 Kč (GR.KUL. - 35.000,-), 2012 - 0,-Kč, 2013 - 0,- Kč. Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s 

přínosem pro MČ P1. Výstava zaměřená na široké spektrum návštěvníků všech věkových skupin obohatí předvánoční čas obyvatel Prahy 1.

Popis projektu:  Na zahradě nemocnice se v sobotu 7.6.2014 uskuteční další ročník akce Dětský den v nemocnici pod Petřínem 2014. Pro děti i rodiče je připraven bohatý 

kulturně-vzdělávací program. Zaměření akce přiblíţí dětem práci pomáhajících profesí a buduje morální zodpovědnost vůči svému okolí. Vystoupí Hasičský záhranný sbor 

hl.m.Prahy, Městská policie P1, Zdravotnická záchranná sluţba h.m.Prahy a další rozšíření akce o koně v sluţbách policie a psí záchranáře. Účastníky akce jsou především 

občané Prahy 1. Přínos pro občany Prahy 1: Vytvoření příznivé atmosféry prostřednictvím vzájemných přátelských vztahů mezi občany P1, zaměstnanci nemocnice, 

pacienty a jejich blízkými. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 80.000 Kč (GR.KUL. - 80.000,- z toho na Dětský den 40.000,-), 2012 - 101.400 Kč (GR.KUL. - 

101.400,- z toho na Dětský den 49.400,- ), 2013 - 35.000 Kč (GR.KUL. - 35.000,- z toho na Dětský den 15.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s 

přínosem pro MČ P1. Akce pořádané NMSKB jsou jiţ tradičním místem setkávání místních obyvatel. Akce jsou zaměřené především na rodiny s dětmi a staly se vítaným 

obohacením ţivota MČ P1.
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Nemocnice Milosrdných 

sester sv.Karla 

Boromejského

Vlašská 36, P1

MUDr. Ivana Doleţalová, MBA

nmskb@nmskb.cz

Drakiáda (v Nemocnici) pod 

Petřínem 2014 66 000 Kč 48 000 Kč

propagace, tisk 

plakátů, nákup draků 

a materiálu na 

výrobu draků, 

vystoupení klauna, 

malování na obličej, 

vystoupení s dravci, 

divadelní vystoupení 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč

154

Nemocnice Milosrdných 

sester sv.Karla 

Boromejského

Vlašská 36, P1

MUDr. Ivana Doleţalová, MBA

nmskb@nmskb.cz

Předvánoční těšení (v 

Nemocnici) pod Petřínem 

2014 53 000 Kč 37 000 Kč

propagace, tisk 

plakátů, koncert 

pěveckého souboru, 

nákup pomůcek k 

zajištění dílniček pro 

děti, vystoupení 

moderátora a dalších 

hudebniků 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč

156

FOX GALLERY, s.r.o.

Křemencova 6, P1

Jana Opatrná

info@foxgallery.cz

Volnočasové aktivity v 

rámci projektu FOX - Ţivot 

je umění 369 000 Kč 106 500 Kč

nájem, lektoři, 

administrativa, 

letáky, PR, materiál 

pro tvorbu 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč

Popis projektu:  Na zahradě nemocnice se v sobotu 4.10.2014 uskuteční další ročník akce Drakiáda v nemocnici pod Petřínem 2014. Cílem akce je oslava podzimu a 

setkání občanů a přátel Prahy 1, kteří ţijí nejen v okolí nemocnice. Děti mají moţnost vytvoření vlastního draka. Bohatý kulturní program.       Přínos pro občany Prahy 1: 

Odpoutání dětí od pasivních aktivit a snaha ukázat jim jiné moţnosti trávení volného času. Občané Prahy 1 dostanou zdarma los do tomtoly. Obdrţené fin. prostředky od 

MČ P1: 2011 - 80.000 Kč (GR.KUL. - 80.000,- z toho na Drakiáda 40.000,-), 2012 - 101.400 Kč (GR.KUL. - 101.400,- z toho na Drakiáda 52.000,-), 2013 - 35.000 Kč 

(GR.KUL. - 35.000,- z toho na Drakiáda 20.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí komise:  Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Akce pořádané NMSKB jsou jiţ tradičním 

místem setkávání místních obyvatel. Akce jsou zaměřené především na rodiny s dětmi a staly se vítaným obohacením ţivota MČ P1.

Popis projektu:  V prostorách nemocnice se v sobotu 13.12.2014 uskuteční třetí ročník akce Předvánoční těšení. Cílem akce je oslava adventu a setkání občanů a přátel 

Prahy 1, kteří ţijí nejen v okolí nemocnice. Bohatý kulturní program. Přínos pro občany Praha 1: Vytvoření příznivé atmosféry prostřednictvím vzájemných přátelských 

vztahů mezi občany P1, zaměstnanci nemocnice, pacienty a jejich blízkými. Občané Prahy 1 dostanou zdarma los do tomtoly. Obdrţené fin. prostředky: 2011 - 80.000 Kč 

(GR.KUL. - 80.000,-), 2012 - 101.400 Kč (GR.KUL. - 101.400,-), 2013 - 35.000 Kč (GR.KUL. - 35.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem 

pro MČ P1. Akce pořádané NMSKB jsou jiţ tradičním místem setkávání místních obyvatel. Akce jsou zaměřené především na rodiny s dětmi a staly se vítaným obohacením 

ţivota MČ P1.

Popis projektu: Cílem Fox Gallery je přiblíţit umění nejen v rámci výstav především českých autorů. Staví se do role průvodce na cestě mezi tvůrci umění, designu a 

veřejností. Pořádá workshopy a setkání s umělci a designéry. Projekt Ţivot je umění je nabídka volnočasových aktivit v odpoledních i večerních hodinách a o víkendu pro 

všechny věkové kategorie. Přínos pro občany Prahy 1: Přiblíţení programu nejen obyvatelům Prahy 1, ale i vzdělávacím institucím v tomto resortu (MŠ, ZŠ i SŠ) , které by 

rádi oslovili a připravili pro ně krátkodobé či dlouhodobé programy tak zvaně šité na míru. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: Ţadatel nezískal na svou činnost podporu v 

oblasti kultury v posledních třech letech. Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Galerie nabízí různé kulturní aktivity pro občany 

Prahy 1, které rozšiřuje o spolupráci se školami P1.
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FOX GALLERY, s.r.o.

Křemencova 6, P1

Jana Opatrná

info@foxgallery.cz

Činnost projektu FOX 

Gallery - expozice Life i art - 

Ţivot je umění 1 863 000 Kč 150 000 Kč

nájem a energie, 

marketing, PR, 

administrativa, 

letáky, produkční 

náklady na 

vernisáře, ediční 

činnost 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč

162

ARTINBOX, s.r.o.

Perlová 3, P1

Mgr. Nadia Rovderová

nadiarovderova@seznam.cz

Celoroční výstavní 

program Artinbox galerie 745 000 Kč 150 000 Kč

propagace, materiál, 

produkce a PR, tisk 

propagačních 

materiálů 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč

164

Sdruţení přátel Václavského 

náměstí,o.s.

Štěpánská 61, P1

Tomáš Mikeska

t.mikeska@volny.cz

Svatováclavské duchovní 

zastavení 2014 227 000 Kč 150 000 Kč

pronájem pódia, 

ozvučení, výzdoba, 

osvětlení pódia, 

praţský katedrální 

sbor, kulturní 

program 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč

Popis projektu: Cílem Fox Gallery je přiblíţit umění nejen v rámci výstav především českých autorů. Staví se do role průvodce na cestě mezi tvůrci umění, designu a 

veřejností. Stěţejním záměrem je podpora mladých převáţně českých autorů, umělců, designérů a českých firem. První patro galerie je věnováno umělcům, suterén je 

propojením v kaţdodenním ţivotě. V celoročním plánu je zahrnuto 7 výstav, které schvaluje umělecká rada FOX. Přínos pro občany Praha 1: Přiblíţení programu nejen 

obyvatelům Prahy 1, ale i vzdělávacím institucím v tomto resortu (MŠ, ZŠ i SŠ) , které by rádi oslovili a připravili pro ně krátkodobé či dlouhodobé programy tak zvaně šité na 

míru. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: Ţadatel nezískal na svou činnost podporu v oblasti kultury v posledních třech letech. Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná 

se o projekt s přínosem pro MČ P1. Galerie nabízí různé kulturní aktivity pro občany Prahy 1, které rozšiřuje o spolupráci se školami P1.

Popis projektu: Galerie vznikla v roce 2010 a věnuje se výstavním projektům spojeným převáţně s fotografií a výstavám art brut. Výstavní program 2014 je připraven tak, 

aby uspokojil jak milovníky osvědčených hvězd české fotografie, tak příznivce a podporovatele mladých talentů. Kaţdý měsíc nová výstava s komentovanou prohlídkou s 

autorem. Přínos pro občany Prahy 1: Výstavy pravidelně navštěvované MŠ, ZŠ a SŠ z Prahy 1. Speciální komentovaná prohlídka s umělci a kurátory na vybranou výstavu 

určená jen pro Prahu 1 a její hosty. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: Ţadatel nezískal na svou činnost podporu v oblasti kultury v posledních třech letech. Zdůvodnění 

rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Galerie nabízí originální výstavní program. Pravidelná spolupráce se školami P1.

Popis projektu: 7. ročník proběhne dne 27.9.2014 tradičně v horní části Václavského náměstí. Duchovní část povedou dominikáni od sv. Jiljí, uctění památky sv. Václava 

jako světce a panovníka, číst se bude legenda o sv. Václavovi. Dalším programem budou středověcí muzikanti, gotické a středověké taneční skupiny, šermířská skupina a 

další folklórní a country soubory. Stánky s tradičním českým zboţím.Přínos pro občany Prahy 1:  Připomenutí významu a důleţitosti Václavského náměstí jako útočistě 

pro národ u sochy sv. Václava. Představení středověkých lidových tradic. Zdarma. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: Ţadatel nezískal na svou činnost podporu v oblasti 

kultury v posledních třech letech. Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Podpora tradičního projektu, který je důstojným duchovním 

zastavením a připomenutím významné osobnosti našich národních dějin.
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CZECHDESIGN, o.s.

K Safině 562, P4

Jana Vinšová

jana.vinsova@czechdesign.cz

Celoroční výstavní 

program GALERIE 

CZECHDESIGN 2014 903 500 Kč 140 000 Kč

materiál, instalace 

výstav, propagace, 

odborné zajištění 

projektu, produkce 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč

171

Roman Korda, f.o.

Vojtěšská 12, P1 

divadelkoromaneto@seznam.c

z

Divadélko Romaneto - 

VTIPNÁ DĚCKA 147 180 Kč 147 180 Kč

mikrofony, kamera, 

pořízení kostýmů, 

zvukové studiové 

práce, filmové a 

kamerové práce, 

grafické a ilustrační 

práce, zvukové 

efekty 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč

178

Zpěvácký spolek HLAHOL v 

Praze, o.s.

Masarykovo nábř. 16, P1

PhDr. Pavel Boháč

info@hlahol.cz

Celoroční kontinuální 

činnost 430 000 Kč 150 000 Kč

propagace, notový 

materiál, technické 

zabezpečení 

koncertů, pronájem 

prostor 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč

Popis projektu: Galerie Czechdesign je jediná nezávislá neprodejní galerie designu v ČR, která seznamuje širokou veřejnost s touto stále výrazněji vnímanou částí české 

kultury. Celoroční výstavní program navazuje na výstavní činnost předchozích let, bude prezentovat převáţně mladé české designéry, studenty či čerstvé absolventy. 

Doprovodné aktivity, přednášky, diskuzní večery, workshopy a kreativní dílny pro veřejnost se zvláštní pozorností na děti a mládeţ. Přínos pro občany Prahy 1: Výstavy 

jsou zdarma, na doprovodné akce se vstupným bude obyvatelům Prahy 1 poskytnuta 20% sleva ze vstupného. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 0.- K4, 2012 - 

60.000 Kč (GR.KUL. - 60.000,-), 2013 - 44.000 Kč (SP. - 30.000,- ; GR.KUL. - 14.000,-  ztoho na výstavní činnost 14.000,-)  Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o 

projekt s přínosem pro MČ P1. Podpora významné galerie designu. Výstavy mají doprovodné akce určené především pro obyvatele Prahy 1. 

Popis projektu: Vytvoření autorského seriálového filmového pořadu pro děti a rodiče, zaloţeného na zfilmovaných vyprávěných dětských vtipech v areálu jejich 

domovských základních škol v Praze 1 - ZŠ Vojtěšská, Jindřišská, Uhelný trh, Josefská a nám. Curieových. Projekt zaznamenal kladný ohlas mezi rodiči i vedením škol. 

Přínos pro občany Prahy 1: historický časový dokument - zábavný záznam z prostředí ZŠ Prahy 1. Po prvotních dílech bude projekt nabídnut MČ P1 k moţnému 

vylisování na DVD s případnou moţností dárkového produktu školám, rodičům a ostatním občanům Prahy 1. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 55.000 Kč 

(GR.KUL. - 55.000,-), 2012 - 60.000 Kč (GR.KUL. - 60.000,- z toho na divadélko Romaneto 60.000,-), 2013 - 70.000 Kč (GR.KUL. - 70.000,- z toho na divadélko Romaneto 

70.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Divadlo je jedním z mála určených pro dětského diváka a působícím především na 

Praze 1. Originální projekt je zaměřen na děti ZŠ P1 a dále je nabízena spolupráce s MČ P1.

Popis projektu: Provozování celoroční koncertní činnosti pěveckého sboru, spolupráce s ostatními sbory z Prahy, mimopraţskými i zahraničními. Jarní a podzimní 

koncerty, v nichţ se představí díla českých skladatelů, kteří v minulosti s Hlaholem úzce spolupracovali. Přínos pro občany Prahy 1: Slevy pro seniory nad 65 let, děti do 

15 let zdarma. Speciální slevy pro ZUŠ. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 100.000 Kč (GR.KUL. - 100.000,-), 2012 - 75.000 Kč (GR.KUL. - 75.000,- z toho na 

činnost 75.000,-), 2013 - 130.000 Kč (GR.KUL. - 130.000,- z toho na činnost 30.000,-). Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Jde o 

podporu činnosti jednoho z nejstarších zpěváckých spolků, kvalitní koncerty za nízké vstupné, pořádání výchovných koncertů pro školy P1.
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Studio Citadela, o.s.

Klimentská 16, P1

MgA. Vendula Kodetová

info@studiocitadela.cz

Studio Citadela - DBS, 

Damaru, divadlo pro děti & 

hosté 930 500 Kč 130 000 Kč

provozní, produkční 

a propagační 

náklady 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč
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Bruncvík, o.s.

Topasová 680/54, Radotín

Lenka Pištěcká

info@bruncvik.eu

8. KONCERTNÍ SEZONA 

CHLAPECKÉHO SBORU 

BRUNCVÍK 245 000 Kč 114 000 Kč

na uspořádání 

koncertů 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč
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MgA. František Brikcius,f.o.

Radhošťská 3, P3

info@Brikcius.com

Festival Brikcius - 3. ročník 

cyklu koncertů komorní 

hudby v Domě U 

Kamenného zvonu v Praze 

(podzim 2014), Rok české 

hudby 2014 485 700 Kč 150 000 Kč

provozní náklady, 

nájem, ostatní 

náklady, propagace, 

tisk 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč
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EUROCONCERT, s.r.o.

U Bulhara 1611/3, P1

PhDr. Alexandr Cach, PhD.

info@redutajazzclub.cz

55 let jazzového klubu 

Reduta 715 000 Kč 150 000 Kč

propagace, tiskové a 

grafické práce 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč

Popis projektu: Studio Citadela je neziskové o.s. zaměřené na experimentální a multikulturní divadelní a taneční tvorbu. Jádrem projektu je taneční divadlo vč. divadla pro 

děti a tzv. sociální divadlo spolu s tvorbou Bohnické divadelní společnosti. Pořádané programy i jednorázové akce jsou otevřené veřejnosti. Přínos pro občany Prahy 1:  

Zlevněné vstupy pro občany Prahy 1 (pokud se nejedná o vstup dobrovolný). Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 80.000,- Kč (GR.KUL. - 40.000.- ; GR.SPOL. - 

30.000,-), 2012 - 110.000,- Kč ( GR.KUL. - 60.000,- ; GR.SPOL. - 30.000,- z toho Studio 60.000,-), 2013 - 75.000,- Kč ( GR.KUL. - 15.000.- ; GR. SPOL. - 30.000,- z toho 

studio15.000,- ). Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1.Podpora dlouhodobého multikulturního projektu, program i akce jsou otevřeny 

široké veřejnosti.

Popis projektu: Chlapecký sbor Bruncvík působí v Praze 1 od svého zaloţení v roce 2006 v budově Hlaholu. Pořádání velkých večerních koncertů i tematických 

výchovných koncertů pro školy, především z Prahy 1. Přínos pro občany Prahy 1: Velké večerní koncerty výhradně na Praze 1, vystupování na akcích MČ P1. Obdrţené 

fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 35.000 Kč (GR.KUL. - 35.000,-), 2012 - 60.000 Kč (GR.KUL. - 60.000,-), 2013 - 70.000 Kč (GR.KUL. - 50.000,- ; GR.SPOL. - 20.000,-). 

Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Chlapecký pěvecký sbor kaţdoročně vystupuje na akcích MČ P1 a pořádá výchovné koncerty 

pro zdejší základní školy.

Popis projektu: Violoncellové koncerty v Domě u Kamenného zvonu, konají se kaţdý 3.čtvrtek v měsíci. Přínos pro občany Prahy 1: čestné vstupenky na koncert, pro 

občany Prahy 1 zlevněné poloviční vstupné. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 0,- Kč, 2012 - 0,- Kč, 2013 - 60.000 Kč (SP. - 40.000,- ; GR.KUL. - 20.000,- z 

toho na Festival 60.000,-) Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Podpora kvalitní přehlídky komorní hudby v samém centru Prahy. 

Zvýhodněné vstupné pro zdejší rezidenty.
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EUROCONCERT, s.r.o.

U Bulhara 1611/3, P1

PhDr. Alexandr Cach, PhD.

info@redutajazzclub.cz Czech Jazz Confest 2014 144 500 Kč 70 000 Kč

propagace, tiskové a 

grafické práce, 

technické 

zabezpečení 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč

Součet 196 717 775 Kč 9 553 980 Kč 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč

Popis projektu: Projekt zaměřen na osobnosti české i mezinárodní umělecké scény, které v Redutě v minulosti vystupovaly. Pořádání jazzových koncertů, besed s 

pamětníky klubu, divadelních představení a dalších akcí pro publikum všech věkových kategorií.Přínos pro občany Prahy 1: Zvýhodněné vstupné pro seniory a studenty, 

vybrané akce pro seniory a studenty zcela zdarma. Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: Ţadatel nezískal na svou činnost podporu v oblasti kultury v posledních třech 

letech. Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Podpora projektu významného jazzového klubu, který sídlí v Praze 1 a stal se její 

nedílnou součástí. Aktivní spolupráce s MČ P1, zvýhodněné vstupné pro rezidenty.

Popis projektu: 3. ročník soutěţe mladých jazzových kapel a sólistů, netradiční hudební klání na pódiu jazzového klubu Reduta. Diváci budou mít moţnost ovlivnit průběh 

finálového večera. Přínos pro občany Prahy 1: Koncept zvýhodněného vstupného.Obdrţené fin. prostředky od MČ P1: Ţadatel nezískal na svou činnost podporu v 

oblasti kultury v posledních třech letech. Zdůvodnění rozhodnutí komise: Jedná se o projekt s přínosem pro MČ P1. Podpora projektu významného jazzového klubu, který 

sídlí v Praze 1 a stal se její nedílnou součástí. Aktivní spolupráce s MČ P1, zvýhodněné vstupné pro rezidenty.
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