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číslo
předkladatel, sídlo
jméno, e-mail, I Č

název a popis projektu/ termín a 
místo konání

celk. náklady 
v Kč

požadovaná 
částka v K č

využití prost ředků přínos pro ob čany Prahy 1
Schválená částka 

v Kč

1

FotoGrafic- ob čanské sdružení 
pro sou časné um ění
Stříbrná 212/2, P1
Martin Fojtek
info@fotografic.cz
IČ: 22672419

GALERIE FOTOGRAFIC - 
celoro ční výstavní činnost
- galerie se dlouhodobě zaměřuje 
na fotografii s přesahy do dalších 
uměleckých disciplín
- březen až prosinec 2015
- Stříbrná 2 735 000,00 100 000,00

produkční náklady (nájem, 
technické zabezpečení), 
propagace (tisk programů, 
letáků, plakátů, propagace v 
médiích)

zvýšení estetického cítění 
místních obyvatel, galerie je 
místem občanských a 
sousedských aktivit, výstavy i 
vernisáže jsou pro občany P1 
zcela zdarma, 0,00

2

Eugen Brikcius, f.o.
Na poříčí 46, P1
zuzana.brikcius@gmail.com

FRANZ WERFEL SLOVEM I 
OBRAZEM
- sloupová výstava ke kulatému 
výročí umělce bude výhradně na 
území P1
- 10. - 21.9.2015
- plakátovací sloupy na různých 
místech P1 291 000,00 60 000,00

pronájem sloupů a panelů, 
námět, scénář, poradci, 
realizace, propagace

pouliční galerie formou plakátů 
umístěných na sloupech nabídne 
pohled na působení 
světoznámého pražského rodáka 20 000,00

3

Eugen Brikcius, f.o.
Na poříčí 46, P1
zuzana.brikcius@gmail.com

LITERÁRNÍ VÝLET 20 aneb 
přítel sv ěta Franz Werfel
- múzicky pojatý projekt k 
70.výročí úmrtí umělce se 
zvláštním zřetelem na jeho vztah k 
P1
- 26.5. 2015
- zastavení se konají na různých 
místech Prahy 1 270 000,00 60 000,00

divadlo, kulisy a rekvizity, 
kostýmy, hudba a tanec, 
hrané vstupy, režie, 
dramaturgie, námět, scénář, 
moderování

pokračování tradice literárních 
výletů, při kterých mají občané 
možnost se netradičně seznámit 
s historií P1 20 000,00

Přidělení finan čních prost ředků -  "Granty v oblasti kultury pro rok 2015"
rozpočet = 4.100.000 Kč

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
25.3.2015 1
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České doteky hudby s.r.o.
Karlovo nám ěstí 23/1
Bc. Miroslav Matějka
matejka@ceskedotekyhudby.cz

IČ: 01546066 0,00

5

Společnost pro duchovní 
hudbu, o.s.
Kolejní 676/4, P6
MUDr. Jaroslav Eliáš
kancelar@sdh.cz
elja@post.cz
IČ: 00409812 

KONCERTY DUCHOVNÍ HUDBY - 
Varhanní nešpory Maltézských 
rytí řů
- pravidelné pořádání koncertů v 
časných odpoledních hodinách,  
určené především pro seniory
- celoročně 1x měsíčně
- kostel Panny Marie pod řetězem 175 000,00 80 000,00

honoráře za 10 koncertů, 
přeladění varhan v den 
koncertu

vokální a varhanní hudba, vstup 
zdarma, bezbariérový přístup, 
koncerty převážně zaměřené na 
seniory P1 40 000,00

6

Společnost Zde ňka Fibicha, 
o.s.
Karmelitská 388/2, P1
PhDr. Věra Šustíková
vera_sustikova@nm.cz
IČ: 27018962

9. MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ 
Zdeňka Fibicha v interpretaci 
melodram ů - české kolo
- soutěž je určena pro amatéry i 
mladé profesionály ve věku 16-35 
let, jedná se o jedinou soutěž v 
tomto mezioborovém žánru na 
světě
- 30.10.-1.11.2015
- Lichtenštejnský palác, HAMU 275 000,00 50 000,00

honoráře (porotné), 
propagace,
 
finanční ceny - neuznatelný 
náklad

jedinečná mezinárodní soutěž, 
která nemá ve světě obdoby, 
aktivně se jí zúčastňují studenti 
DAMU, Pražské konzervatoře i 
ZUŠ z Prahy 1, zvýhodněné 
abonmá pro občany P1 10 000,00

7

Společnost Zde ňka Fibicha, 
o.s.
Karmelitská 388/2, P1
PhDr. Věra Šustíková
vera_sustikova@nm.cz
IČ: 27018962

XVIII. MF KONCERTNÍHO 
MELODRAMU Praha
- festival melodramu v podání 
profesionálních umělců
- 18.10.-13.12.2015
- Lichtenštejnský palác, 
Pálffyovský palác 730 000,00 100 000,00

náklady na umělce, produkční 
náklady

mimořádná příležitost 
seznamovat se s umělecky a 
kulturně náročnějším oborem, 
který propojuje umění hudební a 
dramatické, jedná se vždy o 
premiérové pořady 20 000,00

8

Židovské muzeum v Praze, o.s.
U Staré školy 1,3, P1
Leo Pavlát
office@jewishmuseum.cz
IČ: 60459263

ZMAŘENÉ NADĚJE - výstava v 
Židovském muzeu v Praze
- poválečné Československo jako 
křižovatka židovských osudů
- 26.2.-23.8.2015
- Galerie Roberta Gutmanna,
U Staré školy 1 540 000,00 50 000,00

propagační grafika+výroba, 
skládačka pro návštěvníky, 
inzerce

výstava unikátního tématu, které 
dosud nebylo zpracováno, 
občané P1 volný vstup na 
výstavu 0,00

nesprávně označená obálka, nejedná se o žádost o grant, ale o vyhodnocení grantu v oblasti kultury pro rok 2014

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
25.3.2015 2
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Pražský smíšený sbor, o.s.
Lužická 1792/34, P2
Helena Bulvasová
helena.bulvasova@psschoir.cz

IČ: 00565296

Slavnostní koncert k 70. výro čí 
založení PRAŽSKÉHO 
SMÍŠENÉHO SBORU
- na koncertě zazní vrcholná díla 
našich největších skladatelů
- 19.4.2015
- Rudolfinum, Dvořákova síň 365 000,00 100 000,00

pronájem Rudolfina, honoráře 
sólistům a dirigentovi

oslava jubilea významného 
pražského sboru na vysoké 
úrovni, DPS Prahy 1 - volné 
vstupenky 0,00

10

MUZIKA JUDAIKA, o.s.
Voron ěžská 23/330
Blanka Vogelová
blani212@seznam.cz
IČ: 22836357

MAŽIF IV. (malý židovský 
festival)
- seznámení s židovskou kulturou, 
připomenutí výročí konce 2. 
světové války, podpora boje proti 
rasismu
- 22. - 27.4.2015
- Betlémská kaple, Jeruzalémská 
synagoga, Španělská synagoga 1 000 000,00 100 000,00

umělecké honoráře, sólisté, 
dirigent, korepetitor, 
moderátor, výtvarník

oživení zájmu občanů o 
židovskou hudbu a kulturu, 
apelovat a podpořit boj proti 
rasismu, zvýhodněné vstupné 
pro seniory, studenty a 
handicapované občany P1 20 000,00

11

Svátky hudby, o.s.
Ke Krči 39, P4
Mgr. Radek Hrabě
hrabe@musiccom.cz
IČ: 22745106

SVÁTKY HUDBY V PRAZE, 
Václav Hude ček a jeho hosté
- 23./24. ročník, 7 koncertů,  
kvalitní přehlídka komorní hudby 
za účasti renomovaných umělců z 
ČR i zahraničí
- 27.1.- 22.12.2015 
- Sál Pražské konzervatoře, Kostel 
sv. Šimona a Judy, Rudolfinum, 
Palác Žofín          4 250 000,00 100 000,00

honoráře umělců, pronájem 
prostor, propagace

podpora začínajících umělců 
formou vytváření příležitostí pro 
jejich koncertní vystoupení, 
příležitost navštívit koncerty za 
přijatelné vstupné, zvýhodněné 
abonmá pro občany P1 50 000,00

12

AGENTURA SCHOK, s.r.o.
Ji řská 6, P1
Michal Rychlý
michalrychly@shakespeare.cz
IČ: 25657623

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ 
SLAVNOSTI 2015
- divadelní přehlídka zaměřená 
výhradně na dílo W.S. na letní 
scéně, 80 představení
- 25.6.-5.9.2015
- Nejvyšší purkrabství Pražského 
hradu, Lichtenštejnský palác 35 300 000,00 100 000,00 honoráře

výjimečná plenérová divadelní 
přehlídka, produkce kvalitních 
činoherních představení, soutěž 
pro občany P1 o volné vstupenky 30 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
25.3.2015 3
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Římskokatolická farnost u 
kostela sv. Tomáše Praha-Malá 
Strana
Josefská 28/8, P1, 
Mgr. Antonio Francisco Rivas-
Gonzáles 
juan@augustiniani.cz
IČ: 48136760

XVII. AUGUSTINIÁNSKÝ TÝDEN 
2015
- přednášky, kulturní akce, 
bohoslužby a koncert zaměřený 
na dílo sv. Augustina
- 20. - 25.4.2015
- Klášter sv. Tomáše 100 000,00 70 000,00

kancelářské potřeby, reklama, 
honoráře celkem, kniha XIV. 
Augustiánský týden

rozšíření kulturního a 
duchovního pohledu, snaha 
hlouběji poznat vejvýznaměnší 
postavu západních církevních 
Otců, sv. Augustina jako 
nadčasově moderního člověka, 
projekt zdarma 10 000,00

14

Římskokatolická farnost u 
kostela sv. Tomáše Praha-Malá 
Strana
Josefská 28/8, P1, 
Mgr. Antonio Francisco Rivas-
Gonzáles 
juan@augustiniani.cz
IČ: 48136760

12. FARNÍ SLAVNOSTI kostela 
sv. Tomáše, Praha 1
- výtvarné dílny, koncerty nejen 
pro pravidelné návštěvníky 
Malostranského kostela sv. 
Tomáše
- 6.6. 2015
- park Kampa 42 000,00 29 400,00

kancelářské potřeby, reklama, 
honoráře účinkujících, 
pronájem podia, materiál pro 
dílny, propagační materiály

kulturní nabídka pro rodiny s 
dětmi, schopnost "slavit, radovat 
se a sdílet radost" 10 000,00

15

Římskokatolická farnost u 
kostela sv. Tomáše Praha-Malá 
Strana
Josefská 28/8, P1, 
Mgr. Antonio Francisco Rivas-
Gonzáles 
juan@augustiniani.cz
IČ: 48136760

HUDBA V PRŮBĚHU 
CÍRKEVNÍHO ROKU
- 9. ročník, festival duchovní 
hudby v barokních kostelech
- celoročně
- Kostel sv. Tomáše a sv. Josefa 120 000,00 84 000,00

kancelářské potřeby, reklama, 
honoráře celkem,  pronájem 
prostor

přiblížit duchovní hudbu různých 
liturgických období během roku 
širší veřejnosti, Svatotomášský 
sbor i zahraniční sbory 10 000,00

16

ProArt, o.s.
Patočkova 1434/51, P6
Martin Dvořák
mmartin.dvorak@gmail.com
IČ: 26677075

BÁSNÍCI MĚSTA
- nadžánrový dvoudílný projekt 
divadla, hudby a tance věnovaný 
českým umělcům s tragickým 
osudem - Vítky Kaprálové a Ivana 
Blatnému
- duben až prosinec 2015
- České Muzeum Hudby, NoD 
Dlouhá 429 000,00 80 000,00

honoráře, provozní náklady, 
propagace, nájmy

propojování uměleckých 
disciplín, oslava dvou geniálních 
umělců, projekt zaměřen na 
domácí diváky, občané P1 
výrazné slevy ze vstupného 0,00

17

ProArt, o.s.
Patočkova 1434/51, P6
Martin Dvořák
mmartin.dvorak@gmail.com
IČ: 26677075

ProART FESTIVAL 2015
- 12. ročník, dvoutýdenní 
mezinárodní multižánrový festival
- 25.7.-2.8.2015
- Státní opera ND, NoD Dlouhá 1 264 000,00 90 000,00

honoráře, provozní náklady, 
propagace

festival nabízí amatérům i 
profesionálům výuku v 
disciplínách performing arts, 
občané P1 výrazné slevy ze 
vstupného 0,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
25.3.2015 4
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MgA. Irena Ch řibková
U Libeňského pivovaru 
1334/5,P8
info@auditeorganum.cz
IČ: 67772129

20.  MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ 
FESTIVAL 
- přehlídka světového varhanního 
umění
- 6.8.-24.9.2015
- Bazilika sv. Jakuba 479 256,00 90 000,00

ladění varhan, náklady na 
propagaci, náklady na umělce

koncerty na svatojakubských 
varhanech, které jsou největším 
nástrojem v Praze i Čechách, 
zvýhodněné vstupné pro seniory 
a občany P1 0,00

19

Slovo 21, z.s.
Štěpánská 1, P2
Jelena Silajdžič
slovo21@centrum.cz
IČ: 69343951

Světový romský festival 
KHAMORO 2015
- jeden z nejvýznamnějších 
romských festivalů v Evropě i na 
světě, podpoření soužití majority a 
romské komunity
- 24. - 30. 5. 2015
- Lucerna Music Bar, Club Roxy 2 070 000,00 100 000,00

honoráře účinkujících, PR, 
propagace
cestovné - neuznatelný 
náklad

P1 se prezentuje jako 
multikulturní a tolerantní 
evropské prostředí, venkovní 
akce a výstavy zdarma, pro 
seniory a studenty z P1 omezený 
počet volných vstupenek 20 000,00

20

Roman Korda, f.o.,
Vojtěšská 217/12, P1 
divadelkoromaneto@seznam.cz

RČ: 630605/2379

Divadélko Romaneto - 
NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA Z 
KAMPY
- vytvoření nové loutkové pohádky 
dějově zasazené na Kampu
- březen - prosinec 2015
- ZŠ, MŠ Prahy 1 150 000,00 100 000,00

kulisy, scéna, loutky, kostýmy, 
převleky, produkční náklady, 
zvukové studiové práce, 
propagační video, grafické a 
ilustrační práce

určeno pro děti MŠ a 1. stupně 
ZŠ z Prahy 1, seznámení 
zábavnou formou s historií 
centra Prahy 30 000,00

21

Muzeum hl.m. Prahy
Kožná 1, P1
PhDr. Zuzana Strnadová
muzeumprahy@muzeumprahy.cz
IČ: 00064432

DEN S MÁCHOU 2015
- projekt pro všechny zamilované 
lidi, oslava na Petříně, bohatý 
kulturní program
- 1.5. 2015
- okolí Petřínské rozhledny, 
Petřínské sady 39 500,00 21 000,00

propagační materiály, 
moderátor, koncert, ozvučení, 
fotografování

návštěvníci se mohou 
vyfotografovat s rekvizitou 
K.H.Máchy 10 000,00

22

Jind řišská v ěž, s.r.o.
Na Pankráci 53, P4
Lucie Dolfi
info@jindrisskavez.cz
IČ: 26170736

MARKŮV SEN V JINDŘIŠSKÉ 
VĚŽI
- výstava kartonových 3D modelů 
desetiletého Marka Suchého
- 1.4.-30.9.2015
- Jindřišská věž 402 000,00 100 000,00

zapůjčení modelů a podkladů, 
grafické práce, propagace, 
osvětlení, závěsný systém, 
výstavní skříně

motivace dětí jak širokespektré 
mohou být jejich zájmy, vysoce 
propracované modely, speciální 
slevy pro občany, žáky, studenty 
a seniory P1 50 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
25.3.2015 5
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Pavel Švarc
Na hájku 2456/6, P8
cta@iol.cz
IČ: 16073100

MEZINÁRODNÍ DNY 
AKORDEONU
- festivalový projekt zahrnující 
koncerty, vystoupení, sosutěž pro 
sólisty, komorní soubory i 
orchestry, semináře, workshopy
- 29.10.-1.11.2015
- Koncertní sál Pražské 
konzervatoře 200 000,00 85 000,00

umělecká produkce a 
honoráře umělců, pronájem 
sálů

7 kategorií soutěžících, 
prezentace začínajících umělců i 
zkušených sólistů, program 
vhodný pro rodiče s dětmi i pro 
seniory, všechny koncerty 
zdarma 10 000,00

24

Jednota pro zvelebení hudby v 
Čechách, o.s.
Valdštejnská 158/14, P1
Mgr. Ladislav Horák
jednota@prgcons.cz
horak@prgcons.cz
IČ: 22874895

KULTURA V SRDCI PRAHY
- 3. ročník, 6 koncertů, na kterém 
se představí začínající umělci, 
významní pedagogové a domácí i 
zahraniční hosté
- květen až prosinec 2015
- Koncertní sál Pražské 
konzervatoře, Divadlo na Rejdišti 165 000,00 90 000,00

umělecká produkce a 
honoráře umělců

upozornění na nové kulturní 
prostory P1, program vhodný pro 
rodiče s dětmi i pro seniory, 
všechny koncerty zdarma 35 000,00

25

Ivana Špi čáková, f.o.
Gruzínská 14, P10
info@kuskovu.cz
IČ: 86619616

GALERIE KUSKOVU - celoro ční 
výstavní činnost 
- galerie prezentuje díla 
současných uměleckých kovářů a 
výtvarníků pracujících s kovem, 5 
výstav
- březen - prosinec 2015
- Biskupský dvůr 6 113 000,00 73 000,00

inzerce, grafika, propagace, 
pojištění, stojany, instalační 
materiál, PR služby, honoráře, 
poštovné

doprava pouze na území P1

svým zaměřením ojedinělá 
galerie v Praze 1 - výstava děl 
uměleckých kovářů, šperkařů, 
výtvarníků pracujících s kovem, 
volný vstup, spolupráce se 
školami P1 40 000,00

26

STAMIC CREATIVE, s.r.o.
V Rohožníku 519, P10
MgA. Josef Kekula
josef.kekula@gmail.cz
IČ: 28420721

MF KOMORNÍ HUDBY EuroArt 
Praha
- 15. ročník, cyklus 10 komorních 
koncertů představující novou 
nastupující generaci českých a 
evropských komorních souborů a 
sólistů
- leden - prosinec 2015
- Lichtenštejnský palác, 
Rudolfinum 1 260 000,00 100 000,00

nájem sálu, propagace, 
honoráře umělců

dramaturgie se zaměřuje 
převážně na smyčcová kvarteta 
a sólisty, jediný celoroční 
středoevropský festival komorní 
hudby, cenová dostupnost 
koncertů 40 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
25.3.2015 6
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Galerie Miroslava Kubíka, o.s.
Smetanovo nám ěstí 71, 
Litomyšl
Ing. Martin Kubík
info@galerie
IČ: 22822577

STANISLAV KOLÍBAL 90 
(Stanislav Kolíbal-Francois 
Morellet-Achille Perilly)
- dialog mezi předními 
představiteli geometrické 
abstrakce ČR, Francie a Itálie
- 1.11.-30.11.2015
- Galerie Mánes 720 000,00 100 000,00

pronájem galerie, tisk 
katalogu

pro občany P1 bude připraven 
doprovodný program ve formě 
přednášek, komentovaných 
prohlídek a projekcí, zvýhodněné 
vstupné i volné vstupenky 0,00

28

Galerie 1. patro, o.s. 
Myslíkova 1922/9, P1
MgA. Barbora Štědrá Futerová
info@galerie1patro.cz
IČ: 22882693

GALERIE 1. PATRO - celoro ční 
výstavní činnost 
- prezentace a popularizace 
současného českého i 
zahraničního nekomerčního 
umění, 10 výstav
- leden - prosinec 2015
- Myslíkova 9 1 180 000,00 100 000,00 nájem prostor galerie

výstavní program přitažlivý 
hlavně pro mladou generaci, 
komentované prohlídky, besedy 
s autory, vstupné dobrovolné, 
doprovodné programy výhradně 
pro školy P1, výtvarné dílny pro 
občany P1 zdarma 10 000,00

29

Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, s.r.o .
Kardinála Berana 1157/32, 
Plzeň
JUDr. Aleš Čeněk
alescenek@seznam.cz
26367530

LITERÁRNÍ KAVÁRNA s galerií 
obrazů
- literární podvečery, setkávání 
významných umělců s veřejností v 
centru Prahy, projekt ve spolupráci 
s PrF UK
- únor až prosinec 2015
- nám. Curieových 7 250 000,00 70 000,00

honoráře, propagace, 
produkce, pronájem 
výstavních panelů, pronájem, 
instalace obrazů, focení

setkání se zajímavými 
osobnostmi a křty knih 
významných autorů z oblasti 
akademické i odborné praxe, 
občané P1 zvýhodněné vstupné, 
MČ P1 vždy 5 volných vstupenek 
na jednotlivé akce 40 000,00

30

Katerina Bohac Linares, f.o.
Jungmannova 17/3, P1
katerina.bohac@latin-art.com
IČ: 87970546

Kulturn ě-vzdělávací kurzy a 
workshopy v LATIN ART 
GALLERY
- kurzy zaměřené na výtvarné 
umění, ART-terapii, 
latinskoamerické rytmy, tance, 
gastronomii a výuku jazyků
-  leden - prosinec 2015
- Jungmannova 17/3 164 140,00 100 000,00

lektoři, materiál, technické 
vybavení

kroužky výtvarného umění pro 
děti i dospělé, taneční kurzy, 
semináře, přínosné a smysluplné 
trávení volného času v centru 
města 20 000,00

31

Katerina Bohac Linares, f.o.
Jungmannova 17/3, P1
katerina.bohac@latin-art.com
IČ: 87970546

LATINSKOAMERICKÁ KULTURA 
v Praze
- prezentace kultury 
hispanofonních zemí 
prostřednictvím koncertů, výstav a 
performance
-  leden - prosinec 2015
- Jungmannova 17/3 247 000,00 100 000,00

propagace, honoráře, tiskový 
materiál

určeno pro všechny věkové 
generace, sbližování kultur, 
široká nabídka workshopů, 
výstav, koncertů a tanečních 
vystoupení 20 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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Svět a divadlo, o.s.
Celetná 17/595, P1
Karel Král
karelkral@email.cz
svet@divadlo.cz
IČ: 26613239

OHROMNÉ MALIČKOSTI 2015 - 
9. ročník p řehlídky scénických 
miniatur
- mezinárodní festival, 10-15 
špičkových malých produkcí 
různého druhu pro děti i dospělé
- 31.5.2015
- různé prostory Divadla Na 
zábradlí 200 000,00 55 000,00

honoráře umělců, produkční a 
propagační náklady

festival určený všem věkovým 
kategoriím, dopoledne pro děti 
"dětské hřiště", večer pro 
dospělé "herna pro dospělé" 20 000,00

33

Sbor dobrovolných hasi čů 
Praha 1, o.s.
U Milosrdných 14, P1
Mgr. Jakub Vaculín
info@hasicipraha1.cz
jakub.vaculin@seznam.cz
IČ: 22875409

KULTURNÍ ČINNOST SDH Praha 
1 v roce 2015
- Den dobrovolných hasičů, 
Hasičský bál, účast na dalších 
spolkových akcích
- březen až září 2015
- Malostranská beseda, území P1 160 000,00 100 000,00

pozvánky, plakáty, PR, 
propagace, distribuce, 
ozvučení, moderátoři, 
umělecké honoráře, technické 
zajištění akcí

spoluvytváření kulturního a 
společenského života P1, 
spolupráce s ostatními spolky 
P1, akce cílené přímo na 
obyvatele P1, možnost 
neformálních setkání 75 000,00

34

PaedDr. Olga Černohorská - 
Anaháta
Ve Smečkách 594/26, P1
olga.cernohorska@seznam.cz
IČ: 14935902

LÉTO PLNÉ HVĚZD
- výstava víceúčelových hraček a 
výukových kapsářů pro zdravé i 
zdravotně postižené děti s 
doprovodným programem pro 
seniory P1
- 1.7.-28.8.2015
- Školní jídelna Dražického nám. 
65/10 635 140,00 100 000,00

honoráře účinkujících, 
ozvučení a osvětlení koncertů, 
nájemné a energie, ladění 
piana

prázdninová náplň pro rodiče a 
děti z P1, volnočasové aktivity 
matek, doprovodný program pro 
seniory - koncerty, autorská 
čtení a setkání s umělci, vstup 
zdarma 50 000,00

35

Dětská opera Praha, o.s.
Týnská 627/7, P1
Lubomír Krystlík
info@detskaoperapraha.cz
IČ: 70108161

ŠIMONE, TAK TO NE!
- nastudování hudební pohádky 
Marie Fucimanové pro rodiny s 
dětmi
- 30.5.2015
- Stavovské divadlo 260 000,00 100 000,00 umělecké honoráře, dekorace

kvalitní představení pro rodiny s 
dětmi ve věku 6-15 let, veselé 
pohádkové a melodické 
představení 30 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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Klášter dominikán ů Praha
Husova 234/8, P1
Štěpán Boháč
praha@op.cz
filip@op.cz
IČ: 49629891

HUDEBNÍ JARO U DOMINIKÁN Ů

- festival duchovní a světské 
hudby prezentované domácími i 
zahraničními interprety v duchu 
tzv. autentické interpretace
- 28. -31.5.2015
- Husova 234/8 200 000,00 40 000,00

umělecké honoráře, 
propagace

nabídka špičkové hudební 
produkce za zvýhodněné 
vstupné, prezentace duchovní i 
světské hudby zkomponované v 
souvislosti s významnými 
evropskými setkáními panovníků 
a diplomatů, jejichž výsledkem 
bylo mírové ujednání 20 000,00

37

Miloš Wichterle, f.o.
Uruguayská 437/4, P2
Miloš Wichterle
milos.wichterle@seznam.cz
IČ: 71791604

HRAJEME A POVÍDÁME S 
HUDBOU 
- hudebně výchovný projekt pro 
mateřské a základní školy
- květen až prosinec 2015
- MŠ a ZŠ Prahy 1 65 000,00 65 000,00 honoráře účinkujících

projekt určený dětem MŠ a ZŠ 
P1, vyprávění o hudbě v 
kombinaci s hudebními 
ukázkami, přímé zapojení dětí 20 000,00

38

Musica Poetica, o.s.
Vojtova 767/1, Brno
Jana Janků
musica.poetica@seznam.cz
janajanku@seznam.cz
IČ: 27008550

BAROKO V EVROPSKÝCH 
ZEMÍCH
- cyklus 5 koncertů ve spojení 
barokní hudby a poezie (na území 
P1 je plánován 1 koncert)
- říjen 2015
- Zrcadlová síň Klementina 160 000,00 20 000,00 umělecké honoráře

spolupráce s Francouzským a 
Ukrajinským Institutem, uvedení 
neznámé a málo hrané hudby z 
archivů za dostupné vstupné 10 000,00

39

Společnost českých skladatel ů, 
o.s.
Radlická 2487/99, P5
Mgr. Daniela Bělohradská
db.ahuv@seznam.cz
IČ: 67778836

KONCERTY 11 JUBILANT Ů 

Společnosti českých skladatel ů 
roku 2015
- 7 koncertů, autorské večery pro 
žijící české hudební skladatele
- březen až prosinec 2015
- HAMU, Konzervatoř J.Deyla, 
Muzeum B.Smetany 334 000,00 70 000,00

umělecké honoráře, pronájem 
sálů, nástrojů, služby, 
propagace, inzerce

cestovné - neuznatelný 
náklad

kvalitní soudobá vážná hudba, 
koncerty umělců, kteří většinu 
času strávili na P1; pro širokou 
veřejnost, občané P1 
zvýhodněné vstupné 20 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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Společnost českých skladatel ů, 
o.s.
Radlická 2487/99, P5
Mgr. Daniela Bělohradská
db.ahuv@seznam.cz
IČ: 67778836

FESTIVAL DNY SOUDOBÉ 
HUDBY - 26. ročník
- festival současné tvorby 
českých, moravských a slezských 
hudebních skladatelů
- 1.11.-30.11.2015
- HAMU, kostel sv. Klimenta, 
Konzervatoř J.Deyla, Muzeum 
B.Smetany 705 000,00 100 000,00

umělecké honoráře, pronájem 
sálů, nástrojů, služby, 
propagace, inzerce

cestovné - neuznatelný 
náklad

jediněčná, nesouměřitelná 
ucelená přehlídka novinek 
soudobé vážné hudby, setkávání 
všech generací, občané P1 
zvýhodněné vstupné 50 000,00

41

Eva Heřmanská, f.o.
Fr. Křížka 1314/21, P7
eva.hermanska@volny.cz
IČ:15932672

Nový design a tvorba webových 
stránek, z řízení e-shopu a 
podpora výstav GALERIE 
ART+UM na území M Č Praha 1
- galerie je zaměřena na spojení 
užitého a volného umění převážně 
českých profesionálních umělců
- březen až prosinec 2015
- Galerie ART+UM, Ostrovní 22 61 500,00 56 500,00

webové stránky, tvorba a 
programování e-shopu, 
inzerce

setkávání na vernisážích, 
diskuse s autory, živé hudební 
produkce, sousedská atmosféra, 
snaha přivést do galerie mladší 
generaci, vstup zdarma 0,00

42

YMCA Praha, o.s.
Na poříčí 1041/12, P1
Hana Šormová
praha@ymca.cz
IČ: 26529122

KULTURNÍ AKTIVITY 
RODINNÉHO CENTRA YMCA v 
roce 2015
- nekomerční akce pro rodiny s 
dětmi
- únor až prosinec 2015
- Haštalská 21, hřiště u Haštala, 
Kampa, Karlův most 75 500,00 30 500,00

spotřební materiál, 
propagace, výtvarné 
materiály, divadelní 
představení, telefon, internet, 
provozní náklady, nájem

rozšíření kulturní nabídky pro 
rodiny s dětmi z P1, výtvarné 
dílny, karneval, Mikulášská 
besídka, divadelní představení 20 000,00

43

Zpěvácký spolek HLAHOL v 
Praze, o.s.
Masarykovo náb ř. 248/16, P1
PhDr. Pavel Boháč
info@hlahol.cz
IČ: 45249385

HLAHOL - celoro ční kontinuální 
činnost
- provozování celoroční koncertní 
činnosti pěveckého sboru
-  leden - prosinec 2015
- Masarykovo nábř. 16 323 000,00 100 000,00

propagace, technické 
zabezpečení koncertů, notový 
materiál, pronájem prostor

podpora činnosti jednoho z 
nejstarších zpěváckých spolků, 
kvalitní koncerty za nízké 
vstupné, pořádání výchovných 
koncertů pro školy P1, děti vstup 
zdarma 40 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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KYTICE, o.s.
Chlebovická 495, P9
Jozef Harčarik
harcarik@surao.cz
IČ: 45773335

Hudební folklorní festival - 
SETKÁNÍ LIDOVÝCH MUZIK
- představení lidových muzik z ČR, 
SR, Polska a Maďarska
- 6. - 8.11.2015
- Městská knihovna Praha 915 000,00 200 000,00

provozní a produkční náklady, 
umělecké honoráře, 
propagace

ubytování a stravování - 
neuznatelné náklady

prezentace bohatství národní 
kultury ve zvycích a obyčejích 
prostřednictvím lidových muzik, 
udržení tradiční lidové kultury, 
výchovný aspekt městské 
mládeže 30 000,00

45

Iva Lokají čková, f.o.
Fügnerova 1318, Tachov
iva.lokajickova@gmail.com
IČ: 46803246

Koncerty se SOUDOBOU 
HUDBOU na BAROKNÍ 
NÁSTROJE
- 2 komorní koncerty, méně 
známý repertoár pro zobcovou 
flétnu a jiné historické nástroje
- květen až prosinec 2015
- České muzeum hudby 96 700,00 83 700,00

pronájem sálu, honoráře 
umělců

letenky - neuznatelný náklad
doprava cembala - pouze na 
území P1

propojení hudby vytvořené před 
400 lety s hudbou 
zkomponovanou nedávno, pestrý 
program, nízké vstupné 10 000,00

46

MILLENNIUM, o.s.
Tržišt ě 5/370, P1
Mgr. Adam Hoffmeister
gallerymillennium@centrum.cz
adam.hoffmeister@email.cz
IČ: 67981305

MILLENIUM - celoro ční výstavní 
činnost
- autorské a tematické výstavy děl 
moderní a soudobé tvorby české, 
slovenské i mezinárodní výtvarné 
scény
-  leden - prosinec 2015
- Tržiště 5 594 750,00 100 000,00

spotřeba energie, propagace, 
technické zabezpečení, spoje

vstup zdarma, pořádání 
pravidelných Art-talks, 
prezentace děl významných 
výtvarníků, důraz na estetickou, 
lidskou i sociální dimenzi tvorby 
kulturního zázemí P1 20 000,00

47

ELPIDA,o.p.s.
Na Strži 1683/40, P4
Jiří Hrabě
jiri.hrabe@elpida.cz
IČ: 27948706

OLD´S COOL ReFestival 2015
- festival výstav, koncertů, 
divadelních představení a diskusí, 
které oslovují obecenstvo napříč 
generacemi
- 28.9. - 4.10.2015
- Divadlo Archa, Nová scéna ND, 
Klementinum, Galerie Školská, 
Světozor, České centrum 891 000,00 100 000,00

pronájmy, honoráře 
účinkujících, propagace, 
koordinace, provozní náklady 
kanceláře, materiál

program určený především pro 
seniory, ale nejen pro ně, 
vyvrcholení programu 
seniorcyklojízdou 0,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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Alfa Beta Production,s.r.o.
Velichovská 1701/9, P5
Lubomír Brabec
alfabetaproduction@seznam.cz
IČ: 27870766

PRAŽSKÉ HUDEBNÍ VEČERY ve 
Španělské synagoze
- 15. ročník, cyklus 7 koncertů 
uvádí Lubomír Brabec, vystoupení 
špičkových umělců s mladými 
hudebníky, studenty
-  leden - prosinec 2015
- Španělská synagoga, Židovské 
muzeum, Kostel sv. Šimona a 
Judy 493 000,00 100 000,00

pronájem sálu, tisk programů 
a grafická příprava, umělecké 
honoráře

vystoupení špičkových interpretů 
ve spojení smladými hudebníky - 
studenty, kteří již získali nějaké 
ocenění, abonentní vstupenky, 
studenti škol na P1 vstup 
zdarma 20 000,00

49

Celé Česko čte dětem,o.p.s.
Janáčkova 1426/10, Ostrava
Mgr. Eva Katrušáková
info@ctemedetem.cz
katrusakova@ctemedetem.cz
IČ: 27767612

Kampaň CELÉ ČESKO ČTE 
DĚTEM v Praze 1
- zvyšování čtenářské gramotnosti 
dětí, školení dobrovolníků
- duben až prosinec 2015
- Národní knihovna, Městská 
knihovna, zapojené instituce P1 100 000,00 100 000,00

kancelářské potřeby, 
propagační materiály, knihy

propagace hodnotné literatury, 
zapojení všech generací, 
pravidelné čtení dítěti je 
nejúčinnější metodou výchovy 
čtenáře 10 000,00

50

Komunitní centrum 
KAMPA,o.s.
Hroznová 493/5, P1
Alena Kopecká
info@kckampa.eu
alena.kopecka@seznam.cz
IČ: 27008355

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE v období 
adventu
- tradiční akce jako Mikulášská, 
svátek Svaté Lucie-Plavení světel, 
tvořivé dílny a vázání adventních 
věnců
- 20.11.-31.12.2015
- U Sovových Mlýnů 3 a 5 51 000,00 40 000,00

dětské divadlo, dílny na sv. 
Lucii, kostýmy a zajištění 
mikulášského týmu, 
propagace, produkční 
zajištění, doprovodný program

cukroví pro děti - neuznatelný 
náklad

zachování pospolitosti místní 
komunity a rozvíjení sociálních 
kontaktů, prohloubení 
sousedských vztahů 30 000,00

51

Komunitní centrum 
KAMPA,o.s.
Hroznová 493/5, P1
Alena Kopecká
info@kckampa.eu
alena.kopecka@seznam.cz
IČ: 27008355

Divadelní p ředstavení a filmové 
projekce KC Kampa
- pravidelné sobotní odpolední 
divadelní představení pro děti a 
pravidelné večerní promítání
-  leden - prosinec 2015
- U Sovových Mlýnů 3 a 5 190 000,00 100 000,00

platby za divadla a filmy, 
propagace, produkční a 
organizační zajištění

rozšíření kulturní nabídky pro 
děti a jejich rodiče, divadélka pro 
děti - pravidelné sobotní odpo 2x 
měsíčně, filmový klub - 
pravidelné večerní promítání 2x 
měsíčně 40 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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Linda Straub, f.o. (studující)
Jaselská 3, P6
linda.straub.mail@gmail.com

BUSKING = ASKING Diskusní 
maraton
- diskusní maraton věnující se 
tematice pouličního umění
- část projektu 
BUSKING=ASKING
- 1.4.-31.12.2015 
- Staroměstské náměstí 84 040,00 74 040,00

honoráře hostů, pronájem 
stanu, produkce, vedení 
diskuze, propagace, 
dokumentace, kancelářské 
potřeby

doprava pouze na území 
Prahy 1

pohled tří zúčastněných stran - 
obyvatel Prahy, turistů a 
samotných pouličních umělců,
obyvatelé P1 dostanou k 
vyplnění dotazníky 0,00

53

Linda Straub, f.o. (studující)
Jaselská 3, P6
linda.straub.mail@gmail.com

BUSKING = ASKING Interaktivní 
audio mapa
- interaktivní audio mapa představí 
12 pražských pouličních umělců
- část projektu 
BUSKING=ASKING
- 1.4.-31.12.2015 
- Praha 1 (okolí místa konání 4+4 
Dny v pohybu) 100 520,00 51 720,00

grafik, tisk map, střihač, 
produkce, audiotechnika, 
dokumentace

anketa a dotazníky pro občany 
P1, které budou zásadním 
vstupním bodem k tématice 0,00

54

Linda Straub, f.o. (studující)
Jaselská 3, P6
linda.straub.mail@gmail.com

BUSKING = ASKING 
Dokumentární divadelní 
představení
- podkladem k vzniku inscenace 
budou zdokumentované rozhovory 
se 12 pražskými pouličními umělci
- část projektu 
BUSKING=ASKING
- 1.4.-31.12.2015 
-Divadlo Archa 126 000,00 96 000,00

kostýmy, scénografie, 
propagace, umělecké 
honoráře, kameraman, 
fotograf, produkce, režie

podkladem pro vznik budou 
výstupy z anket a dotazníků pro 
občany P1 0,00

55

Italia Arte Fest, s.r.o.
Čelakovského sady 1580/4,P1
Valter Attanasi
italiaartefest@gmail.com
IČ: 24226769

CLASIC & JAZZ PRAHA 2015
- spojení klasické a jazzové 
hudby, 25 umělců
- 26.3.2015
- Rudolfinum 272 000,00 100 000,00

pronájem prostor Rudolfina, 
umělecké honoráře

10 volných vstupenek pro 
rezidenty P1, sjednocení dvou 
různých druhů publika v jediném 
večeru, garance kvality 
provedení 40 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
25.3.2015 13
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CINEMASPOT,z.s.
Štěpařská 1098/22, P5
Gabriela Duchoňová
info@cinemaspot.cz
gabriela@cinemaspot.cz
IČ: 02858428

KLENOTY ČESKÉ 
KINEMATOGRAFIE  - 70 let/70 
film ů

- představení dvou archivních 
snímků vybraných odbornou 
porotou
- květen až říjen 2015
- kino Lucerna, Kino Ponrepo 188 500,00 90 000,00

sken filmu, DCP master, 
pronájem prostor kina 
Lucerna, produkční náklady, 
propagace

doprava, ubytování, 
pohoštění - neuznatelné 
náklady

celá událost i s doprovodným 
programem bude zdarma, 
snímky vytvořené předními 
českými filmovými tvůrci 
doplněné o doprovodný program - 
besedy s autory 0,00

57

CINEMASPOT,z.s.
Štěpařská 1098/22, P5
Gabriela Duchoňová
info@cinemaspot.cz
gabriela@cinemaspot.cz
IČ: 02858428

CINEMASPOT WORKSHOP
- projekt, který má pomoci 
začínajícím filmařům; 
masterclass, kterou provádí 
oslovený host
- prosinec 2015
- Kino Ponrepo 100 000,00 70 000,00

pronájem kina Ponrepo, 
produkční náklady, propagace

doprava, ubytování, 
pohoštění - neuznatelné 
náklady

pro občany P1 bude volný vstup 
na úvodní masterclass i na 
závěrečné promítání 0,00

58

Ing. Ivana Pechá čková, f.o.
Zubatého 269/1, P5
nakladatelství@meander.cz
IČ: 62563386

DĚTI, ČTETE?
- 6.ročník mezinárodního literárně-
dramatického festivalu ke dni dětí
- 1.6. 2015
- Ústřední knihovna, KC Kampa 
(Salla Terrena) 496 000,00 80 000,00

produkce, honoráře umělců, 
propagace

na obě akce je vstup zdarma, 
občané P1 budou mít 30% slevu 
ve festivalovém knihkupectví, 
spolupráce s KC Kampa a 
SOPMSH 20 000,00

59

Fresh Films, s.r.o.
Magistr ů 2/168, P4
Helena Pekkala Jonášová
info@freshfilms.cz
IČ: 27131548

Umělecký VIDEOMAPPING na 
Michn ův palác v rámci Festivalu 
SIGNAL 2015
- 2. ročník pražského festivalu 
světla
- 15.-18.10.2015
- Michnův palác 594 000,00 100 000,00 projekční technika

jedinečný audiovizuální zážitek, 
zdarma 0,00

60

Cinemart plus, s.r.o.
Národní 60/28, P1
Prof.Mgr. Aleš Danielis
ales.danielis@cinemart.cz
evald@cinemart.cz
IČ: 28371267

Provozování KINA EVALD v 
roce 2015
- komorní kino v centru Prahy, 
změřené na nekomerční a artovou 
produkci
- leden - prosinec 2015
- Národní 28 3 352 000,00 100 000,00

služby související s nájmem

mzdy - neuznatelný náklad

pravidelná představení pro školy 
P1 a seniory, zvýhodněné 
vstupné, na některé projekce 
vstup zdarma 20 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
25.3.2015 14
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Komorní p ěvecký sbor 
Canticorum iubilo, spolek
Staňkova 269/26, P4
Aleš Špičák
als@ig.cas.cz
IČ: 43754759

CANTICORUM IUBILO - 
celoro ční činnost komorního 
pěveckého sboru
- přední amatérský sbor 
opakovaně vystupující v P1
- 5 koncertů v měsících březnu, 
dubnu, květnu a prosinci 2015
- Klementinum, kostel sv. Šimona 
a Judy, chrám sv. Salvátora 229 000,00 94 000,00

honoráře umělců, propagace, 
pronájem sálů

uvedení stěžejního díla barokní 
hudby, Pašijí podle sv. Jana 
BWV 245 nabízí prožít 
neopakovatelnou atmosféru 
biblického pašijového příběhu 
spolu s Bachovou hudbou, 
kvalitní koncerty v nádherných 
prostorách za nízké vstupné 10 000,00

62

Fitnesskotva, s.r.o.
nám. Republiky 656/8, P1
Petr Osten
info@fitnesskotva.cz
p.osten@fitnesskotva.cz
IČ: 24776513

PODPORA GALERIÍ UMĚNÍ 
- prohloubení nabídky v oblasti 
dalšího vzdělávání pro občany P1, 
zpracování metodiky propagace 
začínajících umělců
- leden - prosinec 2015
- Fitnesskotva, nám. Republiky 145 000,00 100 000,00

propagace, technika, 
pronájem místa, nákup prvků 
pro instalaci

podpora tvůrčí činnosti a 
seznámení s další alternativou 
kulturního dědictví, nabídka 
výukových modulů, osobní 
konzultace s umělci s 
autogramiádou a věnováním 20 000,00

63

Činoherní klub, o.p.s.
Ve Smečkách 26, P1
PhDr. Vladimír Procházka
jiri.pokorny@cinoherniklub.cz
vladimir.prochazka@cinoherniklu
b.cz
IČ: 26713187

Činnost divadla ČINOHERNÍ 
KLUB
- jedna z nejvýznamnějších a 
nejkvalitnějších divadelních scén 
působících na P1 již od roku 1965
- leden - prosinec 2015
- Ve Smečkách 26 28 800 000,00 100 000,00 propagace

50 let na pražské divadelní 
scéně, uvedení tří premiér v 
letošním roce,mimořádná 
představení pro seniory P1, 
spolupráce se středními školami 
P1, volné vstupenky pro ÚMČ 50 000,00

64

Občanské sdružení KOMBA
Spojovací 2609/40, P3
Mgr. Lucie Němečková
hulcovi@volny.cz
IČ: 27043851

NAD PRAHOU PŮLMĚSÍC - 7. 
ročník festivalu kultur Blízkého 
východu
- seznámení s blízkovýchodními 
kulturami, autory, styly a žánry, 
tradičním i moderním divadlem
- 6. - 15.11.2015
- Divadlo na Prádle, Kampa, Na 
Zábradlí, Viola, FF UK 431 000,00 70 000,00

nájem a technika, honoráře 
umělců, propagace

tento ročník je zaměřen na  
divadlo-identita-imigrace, festival 
otevřený všem věkovým 
kategoriím, snadná dostupnost 
netradičních kvalitních kulturních 
zážitků, vstřícné vstupné, 
některé akce zcela zdarma 0,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
25.3.2015 15
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Viola, o.p.s.
Národní 7, P1
PhDr. Miluše Viklická
info@divadloviola.cz
miluse.viklicka@seznam.cz
IČ: 25109979

DIVADLO VIOLA - kontinuální 
kulturní a  um ělecká činnost
- komorní nekomerční projekty 
určené pro všechny věkové 
kategorie, umělecky náročný 
repertoár s předními umělci
- leden - prosinec 2015
- Národní 7 4 570 000,00 100 000,00 umělecké honoráře

53 let na pražské divadelní séně, 
poskytnutí alternativního 
uměleckého a kulturního vyžití 
pro náročnější diváky i děti,
spolupráce s Klubem seniorů P1, 
poetickým klubem TÝNKA z 
DPS Týnská a Klubem mladého 
diváka, víkendová rodinná 
představení 50 000,00

66

Jan Rybá ř, f.o.
Jugoslávských partyzán ů 
955/46, P6
honza.rybar@seznam.cz
IČ: 03472965

NĚMÝ FILM A HUDEBNÍ 
SOUČASNOST
- minifestival zaměřený na 
projekce unikátních němých filmů 
s živým hudebním doprovodem
- 3 dny, listopad 2015
- Kino Ponrepo 181 000,00 30 000,00

propagace, technické 
zabezpečení  

osobní náklady - neuznatelný 
náklad

netradiční kulturní událost, která 
nabízí nejen filmovou klasiku, ale 
také současný a nový hudební 
pohled na ni 0,00

67

Karel Kerlický, f.o.
Kladenská 282/29, P6
kant@kant-books.com
IČ: 15100120

MONOGRAFIE - STANISLAV 
TŮMA
- kniha k 10. výročí úmrtí 
významného malostranského 
fotografa
- říjen - prosinec 2015
- Malá Strana ve fotografiích 216 000,00 100 000,00 tisk a knihařské zpracování

ve fotografiích je zachyceno 
mnoho míst, která byla běžným 
kolemjdoucím nepřípustná, kniha 
by měla vyjít současně s věma 
výstavami, které se k výročí 
připravují v síni Ars Pragensis a 
Art in Box 30 000,00

68

MgA. Martin Sochor, PhD
Svahová 49, Horom ěřice
jitka@galeriehavelka.cz
IČ: 66482577

GALERIE HAVELKA 2015 - 
celoro ční výstavní program, 
"LEGENDY Gr2" - výstavní 
projekt ateliéru Grafika 2, AVU 
- výjimečné a osobité autorské 
výstavy současných českých 
umělců - 6 výstav
- duben až prosinec 2015
- Galerie Havelka, Martinská 4 296 300,00 96 300,00

provozní a produkční náklady, 
propagace, instalace, 
deinstalace, umělecké 
honoráře

jednotlivá představení za účasti 
autorů - na každé "legendě" 
bude, aby přišla s vlastním 
nápadem jak sloučit intimní 
proces tvorby s interakcí s 
návštěvníky, autorské čtení, 
beseda s umělci, projekt pro celé 
rodiny 40 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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Renée Nachtigallová, f.o.
Podle lomu 27/6, P5
ohdp@volny.cz
IČ: 41765958

Festival se sout ěží pro mladé 
mozartovské p ěvce - AD 
HONOREM MOZART MMXV 
Certamen iuvenum opera 
Mozartiana canentium sollemne 
- 10. ročník
- mozartovský festival s 
mezinárodní soutěží pro mladé 
pěvce, 7 koncertů, soutěž, 
pěvecké kurzy
- 20. - 29.8.2015
 - Stavovské divadlo, Konzervatoř 
J.Deyla, České muzeum hudby, 
Loreta, kostel sv. Václava 792 000,00 100 000,00

produkční náklady, umělecké 
honoráře, propagace

pomoc mladým mozartovským 
pěvcům nastartovat profesionální 
kariéru a umožnit jim srovnání 
jejich kvalit v mezinárodním 
měřítku, možnost mladým 
pěvcům zdokonalit se v pěvecké 
a stylové interpretaci, symbolické 
vstupné, děti a senioři vstup 
zdarma, některé koncerty 
zdarma pro všechny 20 000,00

70

Adolf Loos Apartment and 
Gallery, s.r.o.
U Starého h řbitova 40/6, P1
Ing. Vladimír Lekeš
loos@aloos.cz
IČ: 28519213

ADOLF LOOS APARTMENT AND 
GALLERY v Mánesu - celoro ční 
výstavní činnost
- organizování kvalitních výstav 
výtvarného umění v Mánesu
- leden - prosinec 2015
- výstavní síň Mánes, Masarykovo 
nábř. 1 891 000,00 100 000,00

nájemné výstavního prostoru, 
úhrady služeb a energií, 
materiály potřebné pro 
realizaci výstav, služby 
fotografa

přeprava uměleckých děl 
pouze na území P1

prezentace výtvarné kultury v té 
nejvyšší kvalitě (návaznost na 
SVU Mánes) představující 
hodnotový systém občanské 
zodpovědnosti, produkce 
angažované kultury, 
komentované prohlídky, 
spolupráce s výtvarnými školami 
na území P1 10 000,00

71

ARCHITECTURA, o.s.
Betlémské nám. 169/5a, P1
Dan Merta
gjf@gjf.cz
IČ: 27017923

OPEN AIR ARENA Betlémské 
náměstí 2015
- 4. ročník, rozšíření aktivity 
Galerie Jaroslava Fragnera do 
veřejného prostoru Betlémského 
náměstí
- květen až říjen 2015
- Betlémské náměstí, dvorní trakt 
Betlémské kaple 700 000,00 150 000,00 honoráře, realizace projektu

oživení dané lokality, vytvoření 
kulturní atmosféry pro rezidenty, 
oslovení mladé generace, 
zvýhodněné vstupné, některé 
akce zdarma 0,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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ARCHITECTURA, o.s.
Betlémské nám. 169/5a, P1
Dan Merta
gjf@gjf.cz
IČ: 27017923

GALERIE JAROSLAVA 
FRAGNERA  - celoro ční výstavní 
program
- prezentace moderní a současné 
architektury
-  leden - prosinec 2015
- Galerie JF - Betlémské nám. 5a 4 600 000,00 100 000,00 honoráře, realizace výstav

zvýšení informovanosti obyvatel 
P1 o architektonickém dědictví i 
současné architektuře, volné 
vstupné pro žáky a studenty ZŠ 
a SŠ P1 20 000,00

73

Luděk Ji řík, f.o.
"Divadlo Minaret"
Lipenecká 1566, P5
info@divadlominaret.cz
IČ: 67773869

Nová inscenace DIVADLA 
MINARET pro mládež (Démoni 
současnosti)
- autorské zpracování tématu 
závislostí, kombinace hraného a 
audiovizuálního pojetí, spolupráce 
se studenty FAMU,
- duben až prosinec 2015
- Reduta, Národní 20 170 600,00 60 000,00

výprava a kostýmy, zvukový a 
audiovizuální doprovod, 
propagace, pronájem prostor, 
autorská práva na hudbu a 
autora

působivý vhled do problematiky 
závislostí (alkohol, drogy, sekty, 
gamblerství), stálý divácký okruh 
z řad škol i veřejnosti na P1, žáci 
a studenti škol P1 snížené 
vstupné 20 000,00

74

Luděk Ji řík, f.o.
"Divadlo Minaret"
Lipenecká 1566, P5
info@divadlominaret.cz
IČ: 67773869

DIVADLO MINARET - činnost 
divadla v roce 2015
- uvádění třinácti inscenací 
Divadla Minaret pro rodiče s 
dětmi, ZŠ i MŠ v Redutě
-  leden - prosinec 2015
- Reduta, Národní 20 962 000,00 100 000,00

propagace, produkce, náklady 
na umělce

pravidelné uvádění kvalitních 
činoherních incenací pro 
nejmenší diváky, zejména z P1, 
zapojení do charitativních i 
dalších akcí na P1, žáci a 
studenti škol P1 snížené vstupné 30 000,00

75

Spolek výtvarných um ělců 
Mánes, o.s.
Spálená 82/4, P1
Lucie Gočárová
svumanes@seznam.cz
IČ: 00269824

KRAJINA V DÍLECH sou časných 
členů S.V.U.MÁNES
- výstavy zaměřené na českou 
krajinomalbu
- srpen, říjen 2015
- Jízdárna Pražského hradu, 
Galerie S.V.U.Mánes Diamant 75 000,00 55 000,00

nájemné galerie, ostraha, 
instalace, demontáž, 
poštovné, telefony, internet, 
pozvánky

mimořádný výstavní projekt, 
kterého se zúčastní malíři, 
sochaři, sklářští výtvarníci a 
architekti, zabývající se krajinnou 
tvorbou a zahradní architekturou 20 000,00

76

Mgr. Michaela Kindlová, f.o.
Tomášská 10, P1
michaela.kindlova@volny.cz
IČ: 63936852

WORLD PRESS PHOTO 
- výstava žurnalistické reportážní 
fotografie - 58. ročník, v Praze od 
roku 1990
- 10.9. - 4.10.2015
- Karolinum - Křížová chodba 810 500,00 100 000,00

reklamní kampaň CLV, 
katalog, QS folie JCD

nejprestižnější soutěž svého 
druhu na světě, udělování Ceny 
Prahy, slevy pro školy, 
spolupráce se zájmovými spolky, 
specielní akce pro studenty s 
novináři 25 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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Jan Švankmajer, f.o.
Černínská 97/5, P1
jansvankmajer@seznam.cz
stanislav.tuma@email.cz
DIČ: 340904088

EVA ŠVANKMAJEROVÁ - obrazy 
a kresby
- výstava k výročí nedožitých 
75.narozenin a k 10.výročí jejího 
úmrtí
- březen až listopad 2015
- Křížová chodba a Rytířský sál 
Staroměstské radnice 229 000,00 70 000,00

propagace+katalog, instalace 
a deinstalace výstavy, 
rámování, služby, režijní 
náklady

nezaměnitelná tvorba výrazné 
pražské osobnosti, průřez 
celožitovního díla autorky - 
obrazy, mediumní kresby, 
grafické listy, práce pro film a 
divadlo, možný volný vstup 20 000,00

78

Česko-korejská spole čnost, 
o.s.
Celetná 562/20, P1
Mgr. Jana Hajzlerová
jana.hajzlerova@cks-korea.cz
info@cks-korea.cz
IČ: 00548251

KOREJSKÉ DNY na Praze 1
- hlavním cílem je informovat o 
působivé orientální kultuře Koreje, 
výstavy, workshopy, přednášky, 
umělecká vystoupení
- 26. - 27.9.2015
- Národní galerie, Palác Kinských, 
Staroměstské náměstí 80 000,00 50 000,00

honoráře účinkujících a 
lektorů, organizační a 
propagační náklady

aktivní posílení vazeb mezi 
českou a korejskou kulturou, 
narušování zakořeněných 
stereotypů, otevírání nových 
horizontů, slevy pro občany P1 20 000,00

79

Hudební informa ční st ředisko, 
o.p.s.
Besední 3, P1
PhDr. Miroslav Pudlák
his@musica.cz
pudlak@musica.cz
IČ: 25091328

Festival CONTEMPULS
- 8. ročník, mezinárodní hudební 
festival soudobé vážné hudby v 
podání špičkových zahraničních 
souborů
- 3 dny, listopad 2015
- Kostel sv. Vavřince 907 000,00 97 000,00

umělecké honoráře, 
propagace

cestovné - neuznatelný 
náklad

vytvoření stálé platformy 
posluchačů pro mezinárodní 
konfrontaci v oblasti soudobé 
vážné hudby, cílovou skupinou 
jsou především mladí lidé 0,00

80

OUTDOOR FILMS, s.r.o.
Smetanovo nám. 1180/7, 
Ostrava
Mgr. Jiří Kráčalík
info@autdoorfilms.cz
j.kracalik@outdoorfilms.cz
IČ: 28614593

MF OUTDOOROVÝCH FILMŮ - 
13. ročník
- projekce cestovatelských a 
sportovních dokumentárních filmů 
s doprovodnými programy ve 
formě výstav a besed
- 30.11.-12.12.2015
- Kino Lucerna 440 000,00 130 000,00

kancelářské potřeby, 
propagace, překlady filmů

ceny vítězům - neuznatelný 
náklad

nabídka kulturního žánru, který 
je ve filmové podobě obtížně 
dostupný, zvýhodněné vstupné 
pro žáky, studenty a seniory, 
slevenky, vouchery 0,00

81

Divadlo Bez zábradlí, s.r.o.
Spojovací 293, Jevany
Hana Heřmánková
info@bezzabradli.cz
IČ: 25102699

20. ročník festivalu 
SLOVENSKÉ DIVADLO v Praze
-  5 představení současného 
slovenského divadla
- 22.5.-19.6.2015
- Divadlo Bez zábradlí 1 250 000,00 100 000,00 umělecké honoráře

tradiční součást pražského 
divadelního života, představení 
pro seniory P1, tělesně 
postižené P1, čestné vstupenky 
pro MČ P1, spolupráce s MČ P1 40 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
25.3.2015 19
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Divadlo Bez zábradlí, s.r.o.
Spojovací 293, Jevany
Hana Heřmánková
info@bezzabradli.cz
IČ: 25102699

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ 
- kvalitní a pestrý repertoár ve 
spolupráci se špičkovými českými 
i zahraničními umělci
- 1.4.-31.12.2015
- Divadlo Bez zábradlí 27 050 000,00 100 000,00 umělecké honoráře

17 let DBZ na pražské divadelní 
scéně, benefiční akce pro 
handicapované děti, představení 
pro seniory P1, tělesně 
postižené P1, čestné vstupenky 
pro MČ P1, spolupráce s MČ P1 80 000,00

83

Sdružení ob čanů a přátel Malé 
Strany a Hrad čan, o.s.
Malostranské nám. 27, P1
Jiřina Borkovcová
sopmsh@cmail.cz
IČ: 00409278

AUTORSKÉ PODVEČERY 2015
- 4 výstavy českých fotografů a 
umělců s doprovodným 
programem
- duben až prosinec 2015
- Malostranské nám. 27 108 000,00 80 000,00

propagace, rámování, 
instalace, deinstalace, 
kancelářské a výtvarné 
potřeby

doprava pouze na území P1

dlouholetá spolupráce s MČ P1,  
mapování tvorby českých 
umělců zaměřených na P1, 
kultivace mladé generace, vstup 
volný 30 000,00

84

Sdružení ob čanů a přátel Malé 
Strany a Hrad čan, o.s.
Malostranské nám. 27, P1
Jiřina Borkovcová
sopmsh@cmail.cz
IČ: 00409278

7. MALOSTRANSKÝ CANDRBÁL 
2015
- kulturně společenská akce 
pořádaná ve spolupráci MČ P1, 
OŘ MP P1, SDH P1, SVKM a MB
- 7.11.2015
- Malostranská beseda 241 000,00 120 000,00

propagace, hudební a 
divadelní produkce,dramatický 
program večera, technické 
zázemí, ozvučení, režijní 
náklady, produkce

zapojení dalších místních spolků 
a organizací, přátelská 
sousedská atmosféra 50 000,00

85

Sdružení ob čanů a přátel Malé 
Strany a Hrad čan, o.s.
Malostranské nám. 27, P1
Jiřina Borkovcová
sopmsh@cmail.cz
IČ: 00409278

ROZSVĚCENÍ 
MALOSTRANSKÉHO 
VÁNOČNÍHO STROMU S 
MIKULÁŠSKOU 2015
- tradiční kulturně společenská 
akce
- 5.12.2015
- náměstí na Kampě 160 700,00 126 500,00

propagace, honoráře 
účinkujících, rekvizity, 
kostýmy, masky, výzdoba, 
strom, betlém, podium, stan

doprava pouze na území P1

akce každoročně pořádaná ve 
spolupráci s MČ P1, vytvoření 
adventní atmosféry jako 
protikladu komerčnímu 
vánočnímu šílenství, spolupráce 
se ZŠ P1 50 000,00

86

Sdružení ob čanů a přátel Malé 
Strany a Hrad čan, o.s.
Malostranské nám. 27, P1
Jiřina Borkovcová
sopmsh@cmail.cz
IČ: 00409278

MALOSTRANSKÉ 
ČARODĚJNICE 2015
- tradiční kulturně společenská 
akce
- 30.4.2015
- park Kampa 130 000,00 108 500,00

propagace, honoráře 
účinkujících, rekvizity, 
technické zázemí, energie

doprava pouze na území P1

akce každoročně pořádaná ve 
spolupráci s MČ P1, připomenutí 
starého lidového zvyku, 
spolupráce se ZŠ P1 50 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
25.3.2015 20
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ARBOS - sdružení pro novou 
hudbu, o.s.
Svatý Jan 191/18, Ún ětice
Miroslav Pudlák
mpudlak@seznam.cz
IČ: 63837269

Koncertní řada souboru MoEns 
2015
- soubor specializovaný na 
interpretaci soudobé vážné hudby, 
spojení instrumentální hry s živou 
elektroakustickou složkou
- 22. 11. 2015
- Lichtenštejnský palác 151 000,00 20 000,00

umělecké honoráře, nájem 
prostor

premiéry nových děl se tradičně 
konají na území P1, 5 nových 
českých skladeb, nekomerčně 
zaměřené koncerty 0,00

88

Umění pro d ěti, o.p.s. 
Na Maninách 1092/20, P7
Kateřina Samková
ksamkova@galeriegud.cz
IČ: 24157881

GUD - GALERIE UMĚNÍ PRO 
DĚTI
- galerie nabízí dětem 
prostřednictvím renomovaných 
umělců možnost vnímat současný 
svět umění, podporuje jejich 
fantazii
- leden - prosinec 2015
- Galerie GUD, nám. F.Kafky 24/3 1 549 000,00 99 000,00

výtvarný materiál, produkce 
výstav

4. rok, cílová skupina děti 2 - 15 
let, edukativní charakter, 
odkrývání vnějšího světa skrze 
dospělé autory, víkendové 
aktivity, program se vztahuje na 
všechny MŠ a ZŠ P1 20 000,00

89

Pohoda - spole čnost pro 
normální život lidí s 
postižením, o.p.s.
Dlouhá 705/16, P1
Šárka Petrášová
fundraising@pohoda-help.cz
IČ: 68380216

MOMENTÁLNÍ SCÉNA
- projekt umožňuje lidem se 
znevýhodněním, aby se 
prostřednictvím některé z 
uměleckých forem vyjádřili a 
předvedli veřejnosti
- květen až prosinec 2015
- Kavárna Bílá Vrána, Ve 
Smečkách 604/5 150 000,00 100 000,00

propagace, produkce, náklady 
na mýdlové vstupenky, 
materiál, tisk fotografií, 
umělecké honoráře, osvětlení 
výstav

15 výstav, 36 koncertů, 36 
divadelních představení, 12 
promítání, "mýdlové vstupné", 
snaha o změnu vnímání lidí s 
postižením, otevření prostoru pro 
znevýhodněné občany P1 20 000,00

90

LEICA GALLERY PRAGUE, 
o.p.s.
Školská 28, P1
Ing. Milena Dubská
md@lgp.cz
IČ: 24668460

Celoro ční výstavní program 
LEICA GALLERY PRAGUE
- prezentace tuzemské a 
zahraniční špičky v oblasti 
fotografie
- leden - prosinec 2015
- LGP, Školská 28 2 035 000,00 96 000,00

autorské a kurátorské 
honoráře, propagace, grafické 
a fotografické práce,materiál a 
organizační zařízení výstav

cestovné a transport - pouze 
na území P1

vstřícná otevírací doba až do 21 
hod., možnost využívat 
bezplatně účast na odborných 
besedách a přednáškách, či na 
výtvarných dílnách pro děti a 
mládež 10 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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Mezinárodní český klub, o.s.
Sokolovská 1996/179, P9
Ing. Martina Fialková
cesky-dialog@seznam.cz
m.fialkova@centrum.cz
IČ: 26529017

HOVORY BEZ HRANIC A 
HUDBA BEZ HRANIC
- 5 pořadů, koncertů a besed s 
osobnostmi z řad českých krajanů 
ze zahraničí
- září až prosinec 2015
- České centrum Praha, Rytířská 
31, Zrcadlová kaple Klementina 134 000,00 84 000,00

umělecké honoráře, grafické 
práce a tisk pozvánek a 
plakátů, administrativa a 
organizace, nájem prostor

seznámení nejširší veřejnosti se 
zajímavými činnostmi krajanů, 
zachovávání kontaktů s krajany 
ve světě, odstraňování 
předsudků, všechny vstupy na 
akce zdarma, vyjma Městské 
knihovny 0,00

92

Daria Sláde čková, f.o.
nakladatelství Jalna
Mickiewiczova 242/17, P6
jalna@jalna.cz
IČ: 41825845

LISTY PRAHY 1
- vydávání měsíčníku, který 
informuje občany P1 o kulturním a 
společenském dění zejména v P1
- leden - prosinec 2015
- území obvodu P1 488 450,00 47 800,00 distribuce Česká pošta

stálá rubrika vycházek, kulturní 
programy, rozsáhlé rozhovory s 
výjimečnými osobnostmi, 
praktické rady (ekorubrika, 
zdraví), distribuce do všech 
domácností zdarma 20 000,00

93

Muzeum Karla Zemana, z.ú.
Saská 520/3, P1
Jakub Matějka
jakub.matejka@muzeumkarlaze
mana.cz
IČ: 03440524

KONCERTY NA ČERTOVCE - 
Ozvěny z plamene 2015
- 2 koncerty pojaté jako jedinečný 
audiovizuální zážitek pod širým 
nebem na hladině vodního kanálu 
Čertovka
- září až říjen 2015
- Muzeum Karla Zemana 347 000,00 99 000,00

osvětlovací technika, zvuková 
aparatura,pronájem projekční 
techniky, autorské honoráře, 
technici, produkce, 
propagace, distribuce letáků, 
grafické práce, poplatky OSA

kvalitní kulturní zážitek, po 
ukončení koncertu je k dispozici 
večerní prohlídka expozice, vše 
zdarma 50 000,00

94

Bc. Alena Jahnová, f.o.
Letohradská 939/7b, P7
prazske.galerie@seznam.cz
IČ: 70346968

PRAŽSKÉ GALERIE A GALERIE 
ČESKÉ REPUBLIKY
- program výstav - informační 
leták, který vychází každé dva 
měsíce již 16 let
- celoročně
- galerie, informační centra, 
literární kavárny 207 000,00 99 000,00 tisk, redakce

nejvíce galerií je právě na území 
P1, proto je zde také přehled 
nejdříve rozebrán 0,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
25.3.2015 22
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Prague Pride, z.s.
Opatovická 166/12, P1
Czeslaw Walek
czeslav@praguepride.com
IČ: 22842730

PRAGUE PRIDE 2015 na P1
- cílem projektu je zvýšit formou 
kulturních aktivit povědomí o 
problému šikany ve společnosti 
včetně homofobní šikany, 
celotýdenní kulturní a debatní 
centrum, výstava 
velkoformátových fotografií
-  10. - 16. 8. 2015
- Containall, Cihelná 4 a horní část 
Václavského náměstí 280 000,00 100 000,00

pronájem techniky, honoráře 
účinkujícím, poplatky OSA, 
licence k fotografiím, tisk 
výstavy, pronájem fundusu 
pro outdoor výstavu, grafika, 
produkce

nabídka zajímavých kulturních 
akcí v období léta, upozornění, 
že šikana obecně je špatná 
(šikana ve školách, v rodině, v 
práci, i v širším okolí), všechny 
akce jsou zdarma 0,00

96

CZECHDESIGN CZ, z.s.
Vojtěšská 244/3, P1
Jana Vinšová
jana.vinsova@czechdesign.cz
IČ: 26633191

DESIGN HRAČEK
- výstavní projekt zaměřený na 
design předmětů a věnovaný 
nejen nejmenším dětem, ale i 
jejich rodičům, doprovodný 
program
- 1.6.-20.9.2015
- Galerie Czechdesign, Vojtěšská 
3 252 000,00 80 000,00

instalace výstavy, návrh 
instalace výstavy, tisky, 
kustodi, produkce a PR, 
grafické práce k výstavě, 
propagace

zaměření výstavy především na 
matky s dětmi, výstavy zdarma, 
snaha představit a srovnat vedle 
sebe autorské tvorby designérů 
a užitých umělců se zajímavými 
úspěšnými počiny tradičních 
českých firem, občané P1 sleva 
na doprovodné workshopy 20 000,00

97

Centrum české historie, o.p.s.
Banskobystrická 2080/11, P6
Ing. Jaroslav Houška
jhouska@anlet.cz
info@centrumceskehistorie.cz
IČ: 02522250

časopis HISTORICKÝ 
KALEIDOSKOP - konec 2. 
světové války v ulicích P1
- vydání speciální přílohy časopisu 
(8-12 stran) věnované k 70. výročí 
Pražského povstání a ukončení 2. 
světové války na území Prahy 1
- 1.5.-31.12.2015 73 400,00 51 000,00

autorské zpracování, 
obrazové přílohy, tisk, 
distribuce

distribude do všech škol, úřadů a 
informačních center na území 
P1,
odpovídající množství časopisu 
bude zdarma k dispozici na MČ 
P1 20 000,00

98

Centrum české historie, o.p.s.
Banskobystrická 2080/11, P6
Ing. Jaroslav Houška
jhouska@anlet.cz
info@centrumceskehistorie.cz
IČ: 02522250

1945 - KONEČNĚ SVOBODA - 
výstava k 70. výro čí ukon čení 2. 
světové války
- tištěná publikace, katalog 
výstavy
- 27.4.-30.6.2015
- dle dohody s MČ P1, nejlépe 
školní budova 196 500,00 100 000,00

autorské zpracování výstavy, 
grafické zpracování, tisk 
panelů, propagace, montáž a 
demontáž výstavy, katalog

určeno široké veřejnosti, k 
výstavě budou zpracovány 
pracovní listy pro žáky škol 20 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
25.3.2015 23
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A studio Rubín, o.p.s.
Malostranské nám. 9, P1
PhDr. Ondřej Glazar
astudiorubin@seznam.cz, 
ondra.glazar@seznam.cz
IČ: 25089501

A STUDIO RUBÍN 2015
- profesionální česká scéna s 
výlučně autorskou dramaturgií
- leden - prosinec 2015
- Malostranské nám. 9 4 660 000,00 100 000,00 náklady na umělce

7 let na pražské scéně, 
umělecky náročnější 
inscenace,známé a oblíbené 
autorské divadlo, oživení Malé 
Strany kvalitní kulturou, 30 000,00

100

Umělecká beseda, o.s.
Besední 487/3, P1
Jaroslav Rybář
rybar.jaroslav@volny.cz
IČ: 48546780

ÚTERKY UMĚLECKÉ BESEDY 
2015 (cyklus sedmi koncert ů)
- tvorba českých skladatelů všech 
generací a všech estetických 
orientací
- 3.2.-1.12.2015
- kostel sv. Vavřince 84 000,00 80 000,00

umělecké honoráře, nájem, 
propagace, služby

prezentace soudobé hudby 
doplněná ukázkami výtvarného a 
slovesného umění, představení 
české hudby v evropském a 
světovém kontextu v konfrontaci 
s hudbou zahraniční, dobrovolné 
vstupné 20 000,00

101

Hospitální nadace F.A. hrab ěte 
Sporcka v Kuksu
Kuks 76/I
Ing.arch. Igor Krčmář
statkar@atlas.cz
zdenka-zemanova@email.cz
IČ: 65715398

Pocta ob ětem druhé sv ětové 
války SRDCE EVROPY TEPE 
PRO MÍR - MISSION OF MUSIC
- prezentace klasického umění v 
kontextu celospolečenské 
tématiky, koncert v interpretaci 
Národní filharmonie Moldavské 
republiky
- 9.5. 2015
- Rudolfinum 445 000,00 100 000,00 honoráře umělců

Praha 1 se stane součástí 
nadnárodního projektu - plánem 
je postup po demarkační čáře 
osvobození 0,00

102

Jazykový Institut Praha, s.r.o.
28.pluku 914/15, P10
Mgr. Martina Nováková
martina.novakova@jipka.cz
IČ: 27385906

PRAHA 1 PERSPEKTIVOU 
CIZÍCH JAZYK Ů

- cílem projektu je umožnit dětem 
školního věku strávit volný čas 
rozvojem svých znalostí 
zaměřených především na kulturní 
dědictví P1 perspektivou cizího 
jazyka
- červen až červenec 2015
- Národní 37 1 539 225,00 100 000,00

honoráře lektorům, materiál, 
učebnice

vstupné - neuznatelný náklad

v dopoledních hodinách budou 
děti se svými lektory připravovat 
různé projekty v cizím jazyce a 
odpoledne si je vyzkouší při 
procházkách P1 0,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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Malostranská beseda, a.s.
Malostranské nám. 21/35,P1
David Pešek Dvořák
dvorak@malostranska-beseda.cz
IČ: 27953921

80. narozeniny V ĚRY 
NERUŠILOVÉ
-  koncert české herečky a 
šansoniérky k významnému 
životnímu jubileu
- 21. 4. 2015
- Malostranská beseda 55 000,00 45 000,00

umělecké honoráře, autorská 
práva, provozní náklady

důstojná oslava významného 
životního jubilea, možnost 
zazpívat si staropražské písně a 
šansony spjaté s P1, na pódiu se 
objeví řada významných hostů a 
umělců 10 000,00

104

Malostranská beseda, a.s.
Malostranské nám. 21/35,P1
David Pešek Dvořák
dvorak@malostranska-beseda.cz
IČ: 27953921

5. narozeniny MALOSTRANSKÉ 
BESEDY
-  nadstandardní kulturní program 
z klasické nabídky klubu ve všech 
3 podlažích MB
- 27. 2. 2015
- Malostranská beseda 85 000,00 65 000,00

umělecké honoráře, autorská 
práva, produkce, pronájem 
techniky

na pódiu se objeví řada 
významných hostů a umělců, 
program zacílen na občany P1 20 000,00

105

Malostranská beseda, a.s.
Malostranské nám. 21/35,P1
David Pešek Dvořák
dvorak@malostranska-beseda.cz
IČ: 27953921

Celoro ční činnost v 
MALOSTRANSKÉ BESED Ě
- tradiční hudební, divadelní, 
filmové kulturní centrum P1
- leden - prosinec 2015
- Malostranská beseda 5 415 000,00 100 000,00

umělecké honoráře, OSA, 
propagace

spolupráce se spolky P1, 
nabídka kvalitního kulturního 
zážitku za rozumné ceny v 
nezaměnitelné atmosféře, 
neoddělitelně spjaté s P1 50 000,00

106

Malostranská beseda, a.s.
Malostranské nám. 21/35,P1
David Pešek Dvořák
dvorak@malostranska-beseda.cz
IČ: 27953921

Celoro ční činnost v 
TRICKBARU
- pravidelné projekce filmů a 
besedy s tvůrci, studentské 
projekty FAMU, autorská čtení
- leden - prosinec 2015
- Malostranská beseda 172 000,00 80 000,00

umělecké honoráře, autorská 
práva

spolupráce s osvědčenými 
autory, improvizační představení 
pro nečesky mluvící publikum 
nebo večery s poezií, objevování 
nových divadelních a literárních 
textů 20 000,00

107

Malostranská beseda, a.s.
Malostranské nám. 21/35,P1
David Pešek Dvořák
dvorak@malostranska-beseda.cz
IČ: 27953921

LETŇÁK 2015 - Léto pro 
Pražany
- pravidelné čtvrteční koncerty 
věhlasných českých kapel a 
interpretů, letní kino, festivaly
- květen - září 2015
- Střelecký ostrov 1 509 000,00 100 000,00

umělecké honoráře, autorská 
práva

spolupráce se spolky P1, 
tématické festivaly P1, nabídka 
kvalitního letního kulturního 
programu, návrat letního kina v 
nezaměnitelné atmosféře, 
neoddělitelně spjaté s P1 50 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
25.3.2015 25
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Malostranské noviny, o.s.
Sarajevská 16, P2
Ing. Ondřej Höppner
redakce@malostranskenoviny.eu
, ondrej@hoppner.cz
IČ: 22820892

Propagace um ělců a kulturních 
akcí na Malé Stran ě a 
Hradčanech v 
MALOSTRANSKÝCH NOVINÁCH
- 6 let pravidelné informování 
veřejnosti na str. 10, kulturní 
nabídka, rozhovory podpora 
mladých umělců z dané lokality
- leden - prosinec 2015
- odběrní místa na P1 134 000,00 70 000,00

fotografie, grafické 
zpracování, psaní článků a 
rozhovorů, tisk, distribuce a 
korektury

informování veřejnosti o 
ojedinělých počinech, mladých 
talentovaných umělcích, divadle 
pro děti, alternativních kulturních 
projektech a netradičních 
výstavách v dané lokalitě, 
zdarma na odběrných místech 0,00
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Malostranské noviny, o.s.
Sarajevská 16, P2
Ing. Ondřej Höppner
redakce@malostranskenoviny.eu
, ondrej@hoppner.cz
IČ: 22820892

Propagace um ělců a kulturních 
akcí na Starém M ěstě ve 
STAROMĚSTSKÝCH NOVINÁCH
- 5 let pravidelné informování 
veřejnosti na str. 10 a 11, kulturní 
nabídka, rozhovory podpora 
mladých umělců z dané lokality
- leden - prosinec 2015
- odběrní místa na P1 134 000,00 70 000,00

fotografie, grafické 
zpracování, psaní článků a 
rozhovorů, tisk, distribuce a 
korektury

informování veřejnosti o 
ojedinělých počinech, mladých 
talentovaných umělcích, divadle 
pro děti, alternativních kulturních 
projektech a netradičních 
výstavách v dané lokalitě, 
zdarma na odběrných místech 0,00
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Malostranské noviny, o.s.
Sarajevská 16, P2
Ing. Ondřej Höppner
redakce@malostranskenoviny.eu
, ondrej@hoppner.cz
IČ: 22820892

Propagace um ělců a kulturních 
akcí na Novém M ěstě v 
NOVOMĚSTSKÝCH NOVINÁCH
- 2 roky pravidelné informování 
veřejnosti na str. 10 a 11, kulturní 
nabídka, rozhovory podpora 
mladých umělců z dané lokality
- leden - prosinec 2015
- odběrní místa na P1 134 000,00 70 000,00

fotografie, grafické 
zpracování, psaní článků a 
rozhovorů, tisk, distribuce a 
korektury

informování veřejnosti o 
ojedinělých počinech, mladých 
talentovaných umělcích, divadle 
pro děti, alternativních kulturních 
projektech a netradičních 
výstavách v dané lokalitě, 
zdarma na odběrných místech 0,00
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ArtMap, z.s.
Školská 693/28, P1
Tomáš Hrůza 
info@artmap.cz
tomas@artmap.cz
IČ: 22906339

ARTMAP 
- periodická tiskovina informující 
od roku 2008  o dění v 
etablovaných pražských galeriích 
a muzeích
-  leden - prosinec 2015
- Školská 28 1 167 000,00 90 000,00

autorské smlouvy, honoráře 
OSVČ, spoje, internet, tisk a 
distribuce, náklady na 
propagaci, ostatní služby 
(programování, grafické 
práce)

přehledné mapování galerijní a 
umělecké scény, prezentace 
utajených výstavních prostor, 
denní aktualizace informací, 
distribuce zdarma 20 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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Fotograf 07, z.s.
Školská 693/28, P1
Tomáš Hrůza 
hruza@fotografnet.cz
IČ: 28561236

FOTOGRAF GALLERY - 
celoro ční výstavní činnost
- 11 výstav, 10-15 přednášek, 
galerie se dlouhodobě zaměřuje 
na představení umělců čerstvě 
etablované fotografické a výtvarné 
scény
- leden až prosinec 2015
- Školská 28 1 170 000,00 100 000,00

nájem na realizaci projektu, 
autorské smlouvy, OSVČ, 
propagace, nákup materiálu, 
technické zabezpečení 

výstavy, přednášky a setkávání 
odborné i laické veřejnosti, 
připomínka osobností starší 
generace, které stojí 
nedopatřením kunsthistorického 
zacílení mimo nebo ve stínu 
jiných autorů své doby 20 000,00
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Studio Oáza, o.s.
Říční 440/6, P1
Mgr. Jana Vítková
janavitkova@volny.cz
IČ: 45248290

ROZVOJ KULTURNÍCH A 
UMĚLECKÝCH AKTIVIT LIDÍ S 
MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
- výtvarné, fotografické, hudební a 
pohybové aktivity a jejich veřejná 
prezentace  
- leden až prosinec 2015
- Říční 6 240 000,00 100 000,00

materiál, kancelářské potřeby, 
poštovné, telefon, 
paspartování obrazů, tisk 
fotografií, odborné a 
metodické služby - organizace 
aktivit a akcí, výpal keramiky, 
choreografie jihočeských 
tanců 

pořádání pravidelných 
zájmových aktivit lidí s 
mentálním postižením, veřejné 
vystoupení hudebně pohybových 
vystoupení a baletního souboru, 
výstavy prací v KC Kampa, 
rozšíření nabídky sociálně-
kulturních aktivit na P1 20 000,00
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P&J Music, s.r.o.
Ječná 516/28, P2
Ing. Petr Pylypov
pjmusic@pjmusic.cz
IČ: 45790221

MF JAZZOVÉHO PIANA - sólové 
recitály
- 5 koncertů v rámci 20. ročníku 
MHF jazzových pianistů
-  4. 5. a 7. - 28. 11. 2015
- Rudolfinum, kostel sv. Vavřince 629 490,00 100 000,00

nájmy sálů, propagace, 
honoráře

doprava, daně, ubytování - 
neuznatelné náklady

představení světově uznávaných 
osobností jazzového piana, 
ojedinělá možnost seznámení s 
různými přístupy k jazzu 
obohacenými o národní prvky 
interpreta, snížené vstupné 20 000,00
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P&J Music, s.r.o.
Ječná 516/28, P2
Ing. Petr Pylypov
pjmusic@pjmusic.cz
IČ: 45790221

JAZZ MEETS WORLD 2015
- 10 koncertů v rámci festivalu 
jazzu, etnické a world music 
-  4. 5. a 7. - 28. 11. 2015
- Rudolfinum, Lucerna Music bar, 
Divadlo Hybernia, Jazz Time 1 926 475,00 100 000,00 technika, propagace

možnost srovnání přístupů 
významných zahraničních 
hudebníků a trendů světové 
jazzové, etnické a world music, 
snížené vstupné 20 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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Art Prague Centrum, s.r.o.
Římská 1317/32, P2
Doc. Milan Jaroš, akad.mal.
info@artpraguefoto.cz
jarosdesign@seznam.cz
IČ: 27238881

PRAGUE PHOTO FESTIVAL 
2015
- 8. ročník přehlídky současné a 
historické české a slovenské 
fotografie
-  20. 4. - 31. 5. 2015
- Kafkův dům, Rudolfinum, Galerie 
Leica, Galerie Fotografic, Art in 
Box, Fotograf, IndigoSpace, 
Galerie V. Špály, 950 000,00 95 000,00

propagace, provozní náklady, 
produkční náklady

vytvoření kultivované nabídky 
širokého spektra výtvarné 
fotografie, zařazení Prahy na 
mapu kulturní Evropy v kontextu 
fotografické tvorby, doprovodné 
programy, prostor pro studenty 
VUŠ, programy pro děti, odborná 
setkání, snížené vstupné 20 000,00
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Art Prague Centrum, s.r.o.
Římská 1317/32, P2
Doc. Milan Jaroš, akad.mal.
info@artpraguefoto.cz
jarosdesign@seznam.cz
IČ: 27238881

ART PRAGUE 2015
- 14. ročník přehlídky současného 
výtvarného umění
-  23. - 29. 3. 2015
- Kafkův dům, nám. Fr. Kafky 3 980 000,00 98 000,00

propagace, provozní náklady, 
produkční náklady

nově koncept propojování ČR se 
zahraniční uměleckou scénou, 
letos scénou německou; 
vzájemná podpora uměleckých 
projektů, diskusní panely, 
speciální dětské workshopy, 
snížené vstupné 40 000,00
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CZ KELLEY, s.r.o.
Mostecká 46/18, P1
Filip Jan Zvolský
mysteriapragensia@gmail.com
fjz@seznam.czI
IČ: 60464917

SEN SVATOJÁNSKÉHO VRŠKU 
2015
- 4. ročník tradičního happeningu 
pouličního divadelního umění "na 
radnických schodech" 
-  20. 6. 2015
- Jánský vršek (ulice + dvůr č.p. 8) 116 500,00 100 000,00

propagace, ozvučení, pódium, 
honoráře účinkujících 

jednodenní happening, který 
přináší sled koncertů, 
představení, performací, 
autorského čtení zdarma s cílem 
upozornit na historii a 
současnost daného místa 30 000,00
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CZ PLUS, s.r.o.
Mostecká 46/18, P1
Filip Jan Zvolský
mysteriapragensia@gmail.com
fjz@seznam.cz
IČ: 47543582

PRŮVOD PRAŽSKÝCH 
STRAŠIDEL 2015
- 7. ročník tradičního průvodu, 
který děti zábavnou formou 
seznamuje s pověstmi v okolí 
jejich bydliště
- 1. 11. 2015
- trasa nám. Republiky-Kampa 133 000,00 100 000,00

propagace, ozvučení, pódium, 
honoráře účinkujících a 
účastníků průvodu, zapůjčení 
a výroba rekvizit, kostýmů, 
mobilní zvonkohra

připomenutí bohatství pražských 
pověstí spjatých s konkrétními 
místy P1, vnesení volně 
přístupné kultury do ulic Prahy 30 000,00
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Filip Jan Zvolský, f.o.
U Zvona řky 1415/11, P2
fjz@seznam.cz
IČ: 67809006

Divadlo V KOTCÍCH 
-  2. ročník minifestivalu pouličního 
divadla spjatý s konkrétním 
místem
- 1. 11. 2015
- ul. V Kotcích 101 500,00 100 000,00

propagace, honoráře 
účinkujících

připomenutí historie a místa, kdy 
V Kotcích stávaly Kotce a jejich 
nedílnou součástí bylo i Divadlo 
V Kotcích, volně přístupný 
pouliční festival 20 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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Miroslav Trejtnar, f.o.
Křížkovského 1492/7, P3
info@kidpraha.cz
IČ: 12599158

Festival TEATROTO Č 2015
- 14. ročník festivalu loutkového 
divadla s výtvarnými dílnami, 
průvodem, výstavou, seminářem 
pro loutkáře
- 21. - 22. 6. a 30. 8. 2015
- KC Kampa 207 000,00 80 000,00

nájem KC Kampa, technická 
podpora, aparatura, materiál 
pro dětskou dílnu a lektory, 
náklady na účinkující umělce, 
propagace, tisk letáčků, 
programu a katalogu

nabídka široké škály loutkových 
představení, průvode masek a 
loutek, výroba loutek, výtvarné 
dílny pro děti, část představení 
zdarma 20 000,00
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Občanské sdružení "Eduarda 
Nápravníka a Mezinárodní 
hudební festival Eduarda 
Nápravníka"
Severní 243, Čestlice
MgA. Vjačeslav Grokhovkiy, PhD.
lenka@pixa-pro.cz
IČ: 22707689

Mezinárodní hudební festival 
Eduarda Nápravníka
- 5 koncertů v rámci 7. ročníku 
MHF vážné hudby děl skladatele a 
dirigenta E.N.
-  srpen - prosinec 2015
- Rudolfinum, Divadlo Hybernia, 
Ambasáda USA 1 100 000,00 100 000,00 honoráře zahraničních umělců

seznámení s hudbou 
významného českého skladatele 
a dirigenta, snížené vstupné 15 000,00
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UNIJAZZ - sdružení pro 
podporu kulturních aktivit
Jind řišská 901/5, P1
Čestnír Huňát
unijazz@unijazz.cz
IČ: 00406724

ALTERNATIVA 2015
- 23. ročník MHF s širokým 
spektrem hudebních žánrů
- listopad 2015
- Malostranská beseda, čítárna 
Unijazzu, Jindřišská 5 2 140 000,00 100 000,00

honoráře, propagace, 
technické zabezpečení, 
dramaturgické a produkční 
náklady

mapování současné světové 
alternativní hudební scény, 
nečekaná spojení, nové počiny, 
možnost zvýhodněného 
vstupného pro občany P1 20 000,00
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Artedu, z.s.
Tesaříkova 1021/3, P10
Bc. Alena Bartková
artedu@artedu.cz
bartkova.a@gmail.com
IČ: 03521532

UČEBNY
- výstava prací 1é-15 studentů SŠ 
a Jiřího Davida a Romana Týce, 
přístupná na hodinu denně 
veřejnosti
- leden - říjen 2015
- Gymnázium Jana Palacha, 
Pštrossova 13; Gymnázium Jana 
Patočky, Jindřišská 36 109 800,00 64 500,00

materiál pro vytvoření 
uměleckého díla a jeho 
instalace, katalo výstav, 
umělecký honorář umělci a 
fotograf, tisk a grafika 
propagačních materiálů, 
mikrofon pro dokumentaci

podpora a rozvoj vzdělávání v 
rámci současného českého 
výtvarného umění a překlenování 
propastí mezi laickou veřejností, 
studenty SŠ a uměleckým 
světem 0,00
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design for us, z.s.
Čílova 89/12, P6
Terezie Tunková
terezie@dyzajnmarket.com
IČ: 03363058

DYZAJN MARKET 2015 - 
doprovodný program
- módní přehlídky, workshopy, 
hudební vystoupení, divadelní 
představení pro děti, dětský 
koutek
- 21. - 22. 3. 2015
- piazzeta Národního divadla 447 000,00 100 000,00

umělecké honoráře kapely, 
loutkové divadlo Buchty a 
loutky, workshopy pro děti, 
dětský koutek, dramaturgie 
doprovodných programů, 
choreografie módních 
přehlídek

možnost zažít část města v nové 
zábavnější a kulturnější 
atmosféře, možnost poznat 
české návrháře, popovídat si s 
nimi, vybrat si z jejich bohaté 
nabídky, akce pro děti 20 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
25.3.2015 29



Příloha k usnesení Zastupitelstva M Č Praha 1 č. UZ15_0069 ze dne 22.04.2015

126

Dekomunizace, o.s.
Školská 691/24, P1
Daniela Krutinová
daniela.krutinova@centrum.cz
IČ: 22673725

STROJ ČASU
- instalace souborů černobílých 
fotografií z období komunismu v 
místě jejich vzniku
- 15. 5. - 31. 12. 2015
- různá místa P1 293 340,00 100 000,00

kurátor, výběr snímků, 
honoráře pro fotografy, PR, 
grafická úprava, příprava 
textů, předtisková příprava, 
výroba fotografií, popisků, 
instalace, zapůjčení panelů

umístění panelů s fotografiemi z 
let 1948 - 1989 k významným 
událostem umožní konfrontaci 
kolemjdoucích s místem a dobou 
vzniku a současným stavem a 
stále se více rozšiřujícím 
názorem, že "dříve bylo lépe" 10 000,00
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Centre for Central European 
Architecture, o.s.
U Půjčovny 953/4, P1
Ing. arch. Igor Kovačević, PhD.
kovacevic@ccea.cz
IČ: 26546370

VELKOMĚSTKÉ PALÁCE
- publikace - slovník daných 
staveb typických pro českou 
modernu v česko-anglické verzi
- květen - prosinec 2015
- Karolíny Světlé 31 368 000,00 100 000,00

odborné texty a grafika, tisk a 
výroba, překlad a korektury do 
aj jazyka, korektury čj jazyka, 

vznik slovníku moderny v české 
architektuře, upozornění na 
typus městského paláce jako 
alternativy k současné globální 
architektonické produkci 20 000,00
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Centre for Central European 
Architecture, o.s.
U Půjčovny 953/4, P1
Ing. arch. Igor Kovačević, PhD.
kovacevic@ccea.cz
IČ: 26546370

PRAHA 1 S ARCHITEKTEM
- 2x5 prázdninových dní tvořivé 
dílny spojené s architekturou, 
městem a navrhováním pro děti 
pomocí drobných úkolů a 
vycházek po městě
- 6. - 10. 7. a 24. - 28.8. 2015
- Karolíny Světlé 31 92 000,00 57 000,00

příprava programu 
ateliérových týdnů, honoráře 
umělců a architektů, grafická 
příprava výstavy, výroba a 
instalce výstavy

přiblížení architektury centrální 
části jejím obyvatelům v 
odbornější rovině, nejmladší 
obyvatelé se stanou v rámci 
letních workshopů tvůrci a 
objevovateli architektonických 
témat v centrální části města 25 000,00
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Centre for Central European 
Architecture, o.s.
U Půjčovny 953/4, P1
Ing. arch. Igor Kovačević, PhD.
kovacevic@ccea.cz
IČ: 26546370

PRAHA 1 S ARCHITEKTEM
- 6  sobotních odpoledních toulek 
skupiny středoškoláků po stopách 
moderní architektury P1
- březen - prosinec 2015
- různá místa P1 124 000,00 71 000,00

honorář na přípravu programu 
a textů miniprůvodce, honorář 
pro přednášející architekty, 
grafická příprava 
miniprůvodce, tisk 
miniprůvodce

poznávání Prahy, okolností 
vzniku nových domů, projektů a 
veřejných prostranství, doplnění 
vzělání středoškoláků v 
architektuře a urganismu s 
důrazem na 20. stol. po 
současnost, každý student 
obdrží miniprůvodce 0,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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MgA. Jitka Hosprová
Jihovýchodní III. 60, P4
info@jitkahosprova.com
RČ: 756008/2024

HUDEBNÍ PROCHÁZKY um ěním 
v Museu Kampa -  1. ro čník MHF
- 6 koncertů, které zábavnou 
formou seznamují s aktuální 
výstavou
- únor - prosinec 2015
- Museum Kampa 310 000,00 100 000,00

plakátovací plochy, plakáty, 
letáčky, reklama časopisu, 
produkční činnost, 
fotodokumentace, natáčení, 
hudební doprovod

vytvoření uměleckého centra, 
kde se snoubí světové malířské 
umění s prvotřídním hudebním 
uměním, edukativní program pro 
děti, vstupné do 18-ti let za 50 
Kč 20 000,00
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PKF - Prague Philharmonia, 
o.p.s.
Husova 241/7, P1
Radim Otépka
pkf@pkf.cz
otepka@pkf.cz
IČ: 64947602

KONCERTY PRO RODIČE S 
DĚTMI v Rudolfinu 2015
- kulturní výchova naší nejmladší 
generace, společné sdílení 
kulturního zážitku v rámci rodiny
- leden - prosinec 2015
- Rudolfinum; Unitaria, Anenská 
186/5 1 913 000,00 100 000,00

nájem prostor, honoráře 
účinkujících umělců, náklady 
na propagaci, ostatní náklady 
projektu

ojedinělý zdroj zábavy pro rodiče 
s dětmi, prohlídka vnitřních částí 
Rudolfina, nově kladen důraz na 
funkci hudby jako specifický 
fenomén našeho života a na její 
účinky 50 000,00
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Limonádový Joe, s.r.o.
Sněmovní 175/5, P1
Tereza Brdečková
brdeckova@yahoo.com
tereza@limonadovyjoe.com
IČ: 01408712

SERAFÍNA, pražské dít ě komety
- bohatě ilustrovaný dobrodružný 
fantastický román o pražské dívce 
ze 17. stol. 
- leden - prosinec 2015
- Sněmovní 175/5 206 000,00 96 000,00

původní ilustrace, redakce 
textu, tiskárna, typografická 
úprava studia, propagace, 
drobné výdaje

bohatá barevná publikace,  
ilustrace od Heleny Wernischové 20 000,00
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Limonádový Joe, s.r.o.
Sněmovní 175/5, P1
Jiří Dědeček
jiri@dedecek.cz
IČ: 01408712

ULEŽELÉ ŽELÉ, básni čky pro 
děti
- knížka poezie pro děti od 
předškolního věku po druhý 
stupeň ZŠ
- leden - prosinec 2015
- Sněmovní 175/5 223 000,00 97 000,00

původní ilustrace, redakce 
textu, tiskárna, typografická 
úprava studia, propagace, 
drobné výdaje

bohatá barevná publikace, co 
básnička to ilustrace od Anety 
Žabkové, autorská čtení 0,00
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Open House Praha, z.ú.
Prokopova 197/9, P3
Mgr. Michal Tošovský
michal.tosovsky@ 
openhousepraha.cz
IČ: 03034992

OPEN HOUSE PRAHA 2015
- první ročník mezinárodního 
festivalu o architektuře, veřejném 
prostoru a designu
- 16. - 17. 5. 2015
- různé budovy na P1 650 000,00 99 000,00

tisk plakátů, tisk programu 
festivalu, tisk pohlednic, 
výroba rozlišovacích triček pro 
dobrovolníky, nákup 
reklamního prostoru v metru

zpřístupnění 35-50 zajímavých 
budov zdarma - možnost vidět 
interiéry objektů, které jsou po 
zbytek roku vyhrazeny pouze pro 
jejich uživatele 20 000,00
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Pop Balet, z.s.
Zvonková 3048/2, P10
Martin Piskoř
martin@popbalet.cz
IČ: 70804818

TANEC DOSPÍVÁNÍ
- dvě celovečerní premiérová 
představení tanečních souborů
- 17. 4. a 24. 4. 2015
- Divadlo Komedie 176 000,00 10 000,00 nájem prostor

propagace moderního tance jako 
suverénního uměleckého odvětví 
mezi mladým publikem, 
jednotícím tématem obou 
představení je dospívání a 
problémy mladých lidí, prevence 
proti vzniku rizikového chování 
dětí a mládeže 0,00
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České doteky hudby, s.r.o.
Karlovo nám ěstí 23/1, P2
Bc. Miroslav Matějka
matejka@ceskedotekyhudby.cz

IČ: 01546066

ČESKÉ DOTEKY HUDBY -  17. 
ročník MHF
- nejrozsáhlejší festival zaměřený 
na klasickou hudbu v zimním 
období 
- 16. 12. 2015 - 6. 1. 2016
- Rudolfinum, Obecní dům, 
Lichtenštejnský palác, Dům U 
Kamenného zvonu, Pražský hrad, 
kostel sv. Salvátora 17 420 000,00 150 000,00

honoráře umělců, nájem 
prostor a kanceláře, produkce

nabídka špičkové klasické hudby 
v oblasti orchestrální, komorní a 
recitálové tvorby prostřednictvím 
vánočních, novoročních a 
tříkrálových koncertů 70 000,00
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Kotěrovo centrum architektury, 
o.p.s.
K vápence 425, P5
Oldřich Janota
o.janota@foibos.cz
IČ: 02554062

Putování po stavbách CARLA a 
ANSELMA LURAGA v P1
- architoulky, přednášky, katalog a 
výstava o stavitelích mnoha 
staveb Malé Strany
- únor - prosinec 2015
- Trmalova vila, Vilová 11; Italský 
institut, architoulky po P1 684 000,00 50 000,00

grafická příprava, organizační 
zajištění, práce na webových 
stránkách, honoráře 
přednášejících

architoulky a vycházky po 
významných stavbách P1, snaha 
zařadit nejvýznamnější stavby 
tvůrců pražského baroka do 
celorepublikového projektu 
Slavné stavby 0,00
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Free Cinema Pofiv, o.p.s.
Čihákova 1820/26, P9
Jiří Forejt
jiri.forejt@seznam.cz
IČ: 24275042

PONREPO DĚTEM
- projekce a dílny pro děti od 3 do 
12 let každou neděli
- leden - prosinec 2015
- kino Ponrepo, Bartolomějská 11 396 500,00 63 600,00

organizace a produkce, 
propagace, dramaturgie, letoři 
a promítač, licence, drobné 
výdaje na dílny

děti se seznamují s principy a 
historií kinematografie, tvůrčí 
dílny, vedeno odborníky z NFA, 
dopolední projekce pro MŠ a ZŠ 
, jednorázový volný vstup pro 
rodiny z P1 20 000,00
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Nerudný fest.cz, o.s.
Strakonická 1601, Černošice
Jan Gregar 
jan.gregar@nerudnyfest.cz
IČ: 26578824

STUDENT FEST
- hudební festival, jedna z 
největších studentských akcí v 
ČR, představující mladé 
středoškolské umělce
- 1. 4. 2015
- Vagon, Rock Café, Chapeau 
Rouge 165 440,00 55 400,00

honoráře interpretů, pronájem 
prostor, produkční náklady, 
propagace

podpora mladých umělců, lákavá 
a smysluplná alternativa pro 
trávení volného času, ať už se 
studenti zapojí do festivalu jako 
dobrovolníci nebo jako 
návštěvníci 0,00
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Nerudný fest.cz, o.s.
Strakonická 1601, Černošice
Jan Gregar 
jan.gregar@nerudnyfest.cz
IČ: 26578824

MLADÍ LADÍ JAZZ
- mezinárodní jazzový festival 
zaměřený na mladé publikum, 6 
koncertních večerů
- 3. - 28. 4. 2015
- Roxy, Dlouhá 33 1 460 000,00 90 000,00

honoráře účinkujících, 
pronájem prostor, produkční 
náklady, propagace

cestovné, ubytování - 
neuznatelný náklad

kvalitní kulturní program pro 
mladé rezidenty, originální 
dramaturgie, vzdělávací poslání, 
podpora mladých umělců, 
bohatý doprovodný program, i 
pro děti 5 - 12 let 20 000,00
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Společnost Franze Kafky, o.s.
Široká 65/14, P1
RNDr. Markéta Mališová
mail@franzkafka-soc.cz
IČ: 00570745

SPOLEČNOST FRANZE KAFKY 
v roce 2015 - kulturní činnost
- literární pořady, diskusní večery, 
besedy, odpolední promítání filmů, 
procházky s průvodci, autorská 
čtení
- leden - prosinec 2015
- SFK, Široká 14; Rytířský sál 
Valdštějnského paláce 800 000,00 90 000,00

honoráře účinkujících, služby, 
propagace, produkce

jedinečné literární a kulturní 
projekty, setkávání s význačnými 
spisovateli a inspirativními 
osobnostmi 15 000,00
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BRUNCVÍK, z.s.
Topasová 680/54, Radotín
Lenka Pištěcká
info@bruncvik.eu
IČ: 27024946

9. koncertní sezóna 
CHLAPECKÉHO SBORU 
BRUNCVÍK
- 4 velké koncertní projekty, dále 
výchovné koncerty pro školy P1
- 17. 2. - 20. 12. 2015
- sál Hlaholu, kostel sv. Martina ve 
zdi, Anežský klášter 229 000,00 90 400,00

cyklus 5 výchovných koncertů, 
"Ej, zahrajte mi husličky" 

spojení chlapeckého sboru s 
profesionálními muzikanty, které 
je pro děti nejlepší inspirací a pro 
posluchače zajímavým oživením, 
příprava a produkce pro 
vrstevníky umožňuje hlubší 
pochopení a prožitek různých 
hudebních stylů 30 000,00
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Collegium Marianum -
Týnská vyšší odborná škola, 
s.r.o.
Vodi čkova 700/32, P1
PhDr. Markéta Kahoferová
festival@collegiummarianum.cz
marketa@collegiummarianum.cz
IČ: 25700359

BAROKNÍ PODVEČERY 2015
- 15. ročník, cyklus koncertů staré 
hudby (18. stol.)
- 24. 3. - 28. 12. 2015
- Clam-Gallasův palác, kostel sv. 
Šimona a Judy, Klementinum 
(Zrcadlová kaple), Barokní refektář 
kláštera dominikánů, letní refektář 
Strahovského kláštera 1 350 000,00 100 000,00

umelecké honoráře, náklady 
na propagaci, organizační a 
technické zajištění akcí

unikátní kulturní nabídka, která 
vychází z tradic setkávání 
pražské uměnímilovné 
společnosti, významný umělecký 
a vzdělávací aspekt projektu, 
propojení architektonických 
památek MČ P1 s hudbou 
odpovídajícího uměleckého stylu 20 000,00
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Nadace Collegium Marianum 
při Spole čenství Týnské školy 
Pany Marie v Praze
Vodi čkova 700/32, P1
Vojtěch Semerád 
festival@collegiummarianum.cz
marketa@collegiummarianum.cz
IČ: 44850981

Letní slavnosti staré hudby 
PICCOLI
- 2. ročník dílny staré hudby (18. 
stol.) pro nejmenší plný 
interaktivních dílen, koncertů a 
představení
- 24. 5. 2015
- Clam-Gallasův palác, kostel 
Panny Marie Sněžné a přilehlé 
ambity 155 000,00 55 000,00

umelecké honoráře, náklady 
na propagaci, organizační a 
technické zajištění akcí

hravou formou přiblížit 
nejmenším muzikantům hudbu 
předromatnických stylových 
období za účasti profesionálních 
hudebníků a zkušených 
pedagogů, projení uměleckých 
oborů (hudba, tanec, divadlo, 
výtvarné umění) 20 000,00
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UNION FILM, s.r.o
Vodi čkova 41, P1
Petr Jirásek
info@kinosvetozor.cz
petr.jirasek@kinosvetozor.cz
IČ: 62576631

FILM A SENIOŘI 2015
- filmová představení pro seniory 
každou středu ve 13 hodin za 60 
Kč, harmonogram projekcí již 2 
měsíce dopředu
- leden - prosinec
- kino Světozor 241 000,00 91 000,00

podíl na nákladech na grafika, 
tisk letáků, podíl na tisku 
programové brožury, 
distribuce, propagace, odvody 
distributorům a majitelům práv

projekt přispívá ke kutlurnímu 
vyžití seniorů P1, možnost 
seniorů setkávat se s přáteli, 
přispívá k aktivnímu stáří, snaha 
být komunitním kinem pro P1, do 
kterého si najdou cestu občané 
P1 bez ohledu na  věk, 
ekonomické postavení 20 000,00
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Sdružení Nového M ěsta 
pražského, o.s.
Klimentská 1746/52, P1
Jan Adámek
jan.adamek@century21.cz
katerina.kosanova@sdruzeni-
nmp.cz
IČ: 26986647 

DVĚ TVÁŘE PRAHY 2015
- 8. ročník výstavy vítězných 
fotografií, nezávislé a pravdivé 
zdokumentování života v centru 
Prahy očima veřejnosti  
- duben - prosinec 2015
- Václavské náměstí 307 070,00 100 000,00 tisk a grafika panelů

účastníky letošní fotografické 
soutěže je široká veřejnost, 
poukázání na pozitivní i méně 
pozitivní situace, současní 
výstavy je anketa, jak by si lidé 
představovali ideální centrum 
města 20 000,00
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Sdružení Nového M ěsta 
pražského, o.s.
Klimentská 1746/52, P1
Jan Adámek
jan.adamek@century21.cz
katerina.kosanova@sdruzeni-
nmp.cz
IČ: 26986647 

VÁCLAVSKÉ NÁM ĚSTÍ - 
výkladní sk říň metropole
- výstava mapující podobu a život 
Václavského nám. coby výkladní 
skříně metropole, kterou bývalo a 
opět by se mohlo stát - 4 
tématické okruhy
- duben - červen 2015
- Václavské náměstí 218 000,00 98 000,00 tisk a grafika panelů

snaha ukázat Václavské nám. V 
lepším světle a skrze staré 
fotografie z dob jeho největší 
slávy probudit zájem o 
chystanou revitalizaci náměstí, 
výstava je zdarma, v rámci 
vycházek bude možné 
nahlédnout do vybraných 
interiérů zajímavých staveb 30 000,00
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Slovensko- český klub, o.s.
Anastázova 15/6, P6
Mgr. Naďa Vokušová
klub@czsk.net 
vokusova@czsk.net 
IČ: 65398777

SLOVENSKÉ VÝSTAVY pro 
Prahu 1
- 10 výstav představujících různé 
aspekty slovenského výtvarného 
umění
- leden - prosinec 2015
- Galerie Nová síň, Voršilská 3; 
palác Hybernia, Slovenský dům v 
Praze, Soukenická 3; Slovenský 
institut, Jilská 16 1 700 000,00 100 000,00

nájemné vč. technických 
služeb,(ozvučení,osvětlením 
instalace), honoráře kurátorů, 
účinkujících, překlad, aut. 
práva, tiskové náklady 
(pozvánky, plakáty, katalogy, 
knihy a monografie)

pestrá paleta nejkvalitnějšího 
slovenského výtvarného umění s 
důrazem na školní mládež, vstup 
zdarma 50 000,00
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Slovensko- český klub, o.s.
Anastázova 15/6, P6
Mgr. Naďa Vokušová
klub@czsk.net 
vokusova@czsk.net 
IČ: 65398777

Česko-slovenská prolínání ve 
SLOVENSKÉM DOMĚ v P1
- uspořádání hudebních, 
divadelních, literárních a filmových 
pořadů česko-slovenského 
charakteru
- leden - prosinec 2015
- Soukenická 3 1 630 000,00 10 000,00

tiskové náklady, honoráře 
účinkujících

transport, doprava, cestovné, 
ubytování - neuznatelné 
náklady

možnost kulturně se vyžít v 
novém prostoru, kde je unikátrní 
kulturní nabídka česko-
slovenských pořadů, na většinu 
akcí bude vstup zdarma, pozváni 
budou i studenti SŠ a senioři 0,00
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Slovensko- český klub, o.s.
Anastázova 15/6, P6
Mgr. Naďa Vokušová
klub@czsk.net 
vokusova@czsk.net 
IČ: 65398777

KVARTETO
- komponované literárně-hudební 
večery k výročím 
nejvýznamnějších osobností 
slovenské literatury
- leden - prosinec 2015
- Malostranská beseda, Nosticův 
palác, divadlo Viola 355 000,00 90 000,00

nájemné včetně technických 
služeb (ozvučení, osvětlení), 
honoráře účinkujících, tech. 
personálu, tiskové náklady 
(pozvánky, plakáty)

literární i širší veřejnost i tady 
žijící slovenská komunita budou 
moce ocenit výjimečné literární 
večery, možnost kulturně se 
vyžít na sérii zajímavých akcí, na 
všechny akce je vstup zdarma, 
pozváni budou i studenti SŠ a 
senioři 0,00
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KAŠPAR, o.s.
Celetná 595/17, P1
Jakub Špalek
kaspar@divadlovceletne.cz
spalek@divadlovceletne.cz
IČ: 00549592

PODPORA DOPOLEDNÍCH 
představení spolku Kašpar
- 8 představení s mimořádně 
nízkým vstupným 70/90 Kč
- leden - prosinec 2015
- Divadlo v Celetné 427 000,00 100 000,00

autorské honoráře výkonných 
umělců, služby divadelních 
techniků a brigádníků

zachování vstupného pro 
sociálně slabší část obyvatel P1, 
představení se konají v letních 
měsících, kdy jsou "divadelní 
prázdniny" na mnoha divadelních 
scénách P1 30 000,00
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KAŠPAR, o.s.
Celetná 595/17, P1
Jakub Špalek
kaspar@divadlovceletne.cz
spalek@divadlovceletne.cz
IČ: 00549592

BYTOVÉ DIVADLO spolku 
Kašpar
- 57 představení v neobvyklém 
"divadelním" prostředí Bytového 
divadla Ferdinanda Vaňka
- leden - prosinec 2015
- byt ve Vodičkově ul. 427 000,00 100 000,00

autorské honoráře výkonných 
umělců, služby divadelních 
techniků, produkčních a 
uvaděček, nájemné vč. služeb

Bytové divadlo Ferdinanda 
Vaňka je unikát. Nabízí zcela 
originální, silné divácké zážitky, 
zvedá a oživuje zájem lidí o 
divadlo. Nabízí kvalitní 
dramaturgii. Snížené vstupné pro 
studenty a seniory. 0,00
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GASPAR, s.r.o.
Celetná 17, P1
Jakub Špalek
celetna@divadlovceletne.cz 
spalek@divadlovceletne.cz
IČ: 64575624

LOUTKY V CELETNÉ
- festival profesionálních i 
nezávislých divadelních souborů z 
celé ČR pro rodiny s dětmi
- 7. - 29. 11. 2015
- Divadlo v Celetné 225 000,00 100 000,00

náklady na propagaci, 
provozní náklady, nákup 
představení

1-2 představení pro MŠ a první 
stupeň ZŠ zdarma, nižší 
vstupné, kvalitní program pro 
rodiny s dětmi o listopadových 
víkendech, kdy jsou kvůli počasí 
omezeny venkovní akvitity rodičů 
s dětmi 30 000,00
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ŽIVOT 90, o.s.
Karolíny Sv ětlé 18/286, P1
Mgr. Jan Lorman
jan.lorman@zivot90.cz
sekretariat@zivot90.cz
IČ: 00571709

DIVADLO U VALŠ Ů - celoro ční 
činnost 
- jediné seniorské divadlo v Praze, 
vč. seniorů se zdravotním 
postižením
- leden - prosinec 2015
- Dům Portus, Karolíny Světlé 18 2 596 520,00 97 500,00

energie, produkční náklady, 
propagace

integrace starších lidí a jejich 
zapojování  do aktivního 
kulturního života, bezbariérové 
prostředí, dostupné vstupné, 
odpolední začátky představení 40 000,00
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EUROFILMFEST, s.r.o.
Parléřova 17, P6
Barbora Golatová
info@eurofilmfest.cz
IČ: 25084071

22. DNY EVROPSKÉHO FILMU
- přehlídka současných 
evropských filmů 
- 9. - 26. 4. 2015
- kino Světozor a kino Lucerna 2 750 000,00 100 000,00

překlady filmů, tlumočení, 
náklady na umělce (autorské 
smlouvy, honoráře)

přispění k povědomí o EU, 
projekce v artových kinech na 
P1, pořádání školních projekcí, 
seniorský program, zlevněné 
vstupenky pro seniory 20 000,00
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Česká unie neslyšících, o.s.
Dlouhá 729/37, P1
Ing. Martin Novák
martin.novak@cun.cz
IČ: 00675547

MLUVÍCÍ RUCE
- přehlídka tvorby ve znakovém 
jazyce
- leden - prosinec 2015
- Divadlo v Dlouhé 150 000,00 50 000,00

propagace, fotograf, 
kameraman, video projekce, 
audio projekce, vystupující na 
fakturu, tlumočníci na fakturu

přiblížení neslyšící kultury 
slyšícím, přispění k lepší 
integraci a prolínání kultur 
menšinové neslyšící společnosti 
mezi většinovou slyšící 
společnost, společenská událost 
pro neslyšící komunitu 10 000,00

157

Česká unie neslyšících, o.s.
Dlouhá 729/37, P1
Ing. Martin Novák
martin.novak@cun.cz
IČ: 00675547

25 LET JSME SE NESLYŠELI
- festival umělecké tvorby a kultury 
neslyšících, oslavy 25. výročí 
vzniku ČUN
- leden - prosinec 2015
- Roxy, Rock Café, Vagon 317 000,00 100 000,00

pronájem, propagace, 
fotograf, kameraman, video 
projekce, audio projekce, 
vystupující na fakturu

přiblížení neslyšící kultury 
slyšícím, přispění k lepší 
informovanosti o životě lidí se 
sluchovým handicapem na P1 20 000,00

158

ARTINBOX, s.r.o.
Perlová 370/3, P1
Mgr. Nadia Rovderová
nadiarovderova@seznam.cz
IČ: 24656801

ARTINBOX GALERIE - 
doprovodný program
- fotografické workshopy, 
přednášky, komentované 
prohlídky, tématické večery, 
dětské workshopy
- leden - prosinec 2015
- Dům v Kisně v Perlové ul. 3 167 000,00 60 000,00

autorské smlouvy, spotřeba 
materiálu, náklady na 
produkci a PR

zajímavé možnosti využití 
volného času, zábava, bohatý 
doprovodný program galerie - 
neotřelé hudební produkce, 
fotografické a dětské workshopy, 
komentované prohlídky 20 000,00

159

ARTINBOX, s.r.o.
Perlová 370/3, P1
Mgr. Nadia Rovderová
nadiarovderova@seznam.cz
IČ: 24656801

ARTINBOX GALERIE - celoro ční 
výstavní činnost
- 7 výstav výjimečných osobností 
české a zahraniční fotografie, 
připomínky výročí
- leden - prosinec 2015
- Dům v Kisně v Perlové ul. 3 990 000,00 100 000,00

náklady na propagaci, 
spotřeba materiálu, náklady 
na produkci a PR, tisk 
katalogů a propagačních 
materiálů 

každá výstava je jedinečná a 
ušitá na míru prostor galerie, 
nabídka toho nejlepšího z české 
a zahraniční fotografie 10 000,00

160

ARTINBOX, s.r.o.
Perlová 370/3, P1
Mgr. Nadia Rovderová
nadiarovderova@seznam.cz
IČ: 24656801

ARTINBOX GALERIE - výstava 
Stanislav T ůma: Jiný pohled
- výstava neznámých fotografií 
"evropského fotografa"
- 9. 10. - 17. 11. 2015
- Dům v Kisně v Perlové ul. 3, Ars 
Pragensis, Malostranské nám. 27 133 000,00 60 000,00

autorské smlouvy, spotřeba 
materiálu (pasparty, rámy), 
digitalizace archivu, výroba a 
tisk fotografií

k vidění budou známé a 
neznámé fotografie, 
vzpomínkové večery určené pro 
veřejnost s umělci a historiky, 
kteří Stanislava Tůmu osobně 
znali 20 000,00
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Společnost Jind řicha 
Chalupeckého, o.s.
Národní 339/11, P1
Lenka Lindaurová
lenkalindaurova@cjch.cz
IČ:69342491

555 - doprovodný program v 
rámci Ceny Jind řicha 
Chalupeckého
- 5 finalistů během 5 měsíců 
představuje v 5 různých městech 
ČR svoji tvorbu
- květen 2015 (jeden den)
- Praha 1 45 000,00 20 000,00

honoráře, produkce, PR, 
materiál workshopy, zapůjčení 
a obsluha techniky (projektor, 
plátno), tisk propagačních 
materiálů

seznámení širší veřejnosti s 
Cenou Jindřicha Chalupeckého i 
odkazem teoretika J. 
Chalupeckého, představení 
současného mladého umění 
laické veřejnosti, možnost 
seznámit se současným uměním 
v přímé konfrontaci s umělcem 10 000,00

162

Mgr. Robert Hugo, f.o.
Jeremenkova 1016/60, P4
robert.j.hugo@gmail.com
IČ: 62605674

CAPELLA REGIA PRAHA - 
Klementinské barokní ve čery
- 3. ročník velikonočního festivalu 
duchovní hudby, 6 koncertů hudby 
17. - 18. století
- 3. 4. - 25. 4. 2015
- Klementinum (Zrcadlová kaple, 
kostel sv. Klimenta, kostel nejsv. 
Salvátora) 248 000,00 88 000,00

honoráře umělců (orchestr, 
sólisté)

realizace projektu v autentickém 
provedení na dobové nástroje 
(tzv. poučená interpretace), 
snaha přinést pražskému publiku 
hudbu k nejvýznamnějšímu 
období křesťanského liturgického 
období roku, pro které bylo 
zkomponováno nejvíce hudby 0,00

163

Ars Metropolis, z.s.
Na Kampě 510/13, P1
Ing. Tomáš Oliva
tom.oliva@seznam.cz
IČ: 22877266

BESEDY V BESEDĚ
- 8 besed mezi dvěma 
protagonisty o umění, architektuře, 
literatuře, hudbě, ...
- leden - prosinec 2015
- Malostranská beseda 75 200,00 66 200,00

pronájem, ozvučení, osvětlení, 
autorské honoráře, produkce, 
propagace

diskusní témata i hosté úzce 
souvisí s Prahou 1 (Eugen 
Brikcius, Jiří Dědeček, Bořek 
Šípek, atd.) 40 000,00

164

Divadelní soubor p ři T.J. Sokol 
Lázně Toušeň, o.s.
Nehvizdská 167, Lázn ě Toušeň
RNDr. Jan Králík, CSc.
kralik@ujc.cas.cz
IČ: 14799014

Divadelní p ředstavení v 
DIVADLE NA PERŠTÝNĚ
- divadelní představení studentů a 
absolventů Pražské konzervatoře
- leden - prosinec 2015
- Divadlo Perštýn, Na Perštýně 6 285 000,00 100 000,00

nájemné divadla, autorské 
poplatky, honoráře

cestovné - neuznatelný 
náklad

podpora mladých herců a 
inscenátorů, umožnit veřejnou 
prezentaci začínajícím mladým 
umělcům, nejen v oblasti 
herecké, ale i režie, dramaturgie, 
scénáristiky 30 000,00

165

Auto*Mat, o.s.
Lubla ňská 398/18, P2
Jan Šindelář
jan.sindelar@auto-mat.cz
IČ: 22670319

ZAŽÍT MĚSTO JINAK 2015
- 10. ročník akce propojující 
oblasti konání sousedských 
slavností
- 19. - 20. 9. 2015
- Praha 1 706 000,00 30 000,00

koordinace projektu, 
produkce, lokační manažer, 
grafické práce, tisky, režijní 
náklady

jedinečná svépomocná slavnost, 
která staví na tvořivosti a 
individuální aktivitě občanů 
žijících přímo v místě akcí, 
oživení ulic a veřejných 
prostranství 0,00
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Společnost pro duchovní 
hudbu, o.s.
Kolejní 676/4, P6
Ondřej Šmíd
smid@ondrej.info 
IČ: 00409812

SVATOVÁCLAVSKÉ 
SLAVNOSTI 2015
- 24. ročník mezinárodního 
festivalu duchovního umění
- 5. - 30. 9. 2015
- kostely na území Prahy 1 706 000,00 66 000,00

honoráře, pronájem kostelů a 
sálů

prezentace umění s duchovním 
kontextem jako aktuálního a 
živého, napříč žánry a kulturami 
ve vysoké interpretační kvalitě, 
koncerty se konají v historicky 
autentických prostorách 20 000,00

167

COR APERTUM, o.s.
Mlýnská 2353/12, Moravská 
Ostrava
Ing. Eva Nytrová
nytrova.eva@gmail.com
IČ: 22763325

OČIMA GENERACÍ
- výstavy prací realizovaných 
dětmi, mládeží a seniory z P1 a 
rozvojového světa
- 15. - 24. 10. 2015
- Galerie 1, Štěpánská 47; České 
centrum Praha 360 000,00 80 000,00

propagace a reklama, PR, 
doprovodný program, 
předprodukční a produkční 
služby, spotřební materiál k 
instalaci výstav a 
doprovodnému projektu

aktivní zapojení obyvatel, 
společné prožívání zážitků a 
volného času napomáhá k 
upevňování vazeb, poznávání a 
vzájemné komunikaci nejen v 
rodině 0,00

168

Studio Citadela, o.s.
Klimentská 1210/16, P1
Mgr. et MgA. Vendula Kodetová
info@studiocitadela.cz
kodetova@studiocitadela.cz
IČ: 45770816

STUDIO CITADELA - BDS, 
Damaru, divadlo pro d ěti& hosté
- "social specific" kulturní a 
umělecký program Bohnické 
divadelní společnosti, taneční 
projekty, divadlo pro děti
- leden - prosinec 2015
- Studio Citadela, Klimentská 16 + 
hostování na scénách P1 900 500,00 100 000,00

spoje, nájem, energie, 
kancelářské potřeby, 
materiálové náklady, 
propagace, inzerce, tisk, 
výprava

dlouhodobý multikulturní projekt 
již od roku 1996 stěžejně 
realizovaný na P 1, program i 
akce jsou otevřeny veřejnosti 20 000,00

169

ENSEMBLE 18+, s.r.o.
Kaprova 42/14, P1
Ing. Blanka Karnetová
karnetova@gmail.com
IČ: 28457544

SÓLO PRO KLASICISMUS
- 5. koncertní cyklus hobojových a 
houslových koncertů, témata se 
odvíjejí od jednotlivých sólových 
nástrojů
- 22. 10. - 15. 12. 2015
- Klementinum (Zrcadlová kaple), 
Kaiserštějnský palác (Křišťálový 
sál) 370 000,00 90 000,00

honoráře orchestr, honoráře 
sólisté

domácímu publiku bude 
představena méně známá hudba 
2. pol. 18. stol., související s 
Prahou, často v premiérách a v 
palácových prostorách P1 0,00

170

Kulturní agentura ANGEL, 
s.r.o.
U Ladronky 1166/32, P6
Mgr. Igor Angelov
igor.angelov@centrum.cz
IČ: 25052802

PRAŽSKÁ POLYFONIE 2015
- koncerty původní renesanční 
hudby z cyklu "Oživování 
unikátních rukopisů staré hudby"
- 15. 10. - 22. 11. 2015
- kostel sv. Martina ve zdi, sv. 
Michala v Jirchářích 171 000,00 83 600,00

pronájem prostor, umělecké 
honoráře, technika, zvuk, 
světla, půjčovné historických 
nástrojů, grafika, propagace, 
tisk

koncerty oživí jediný v úplnosti 
dochovaný soubor rukopisných 
hlasových knih z období české 
renesance, který se zachoval 
právě na kůru sv. Michala v 
Jirchářích, část vstupenek 
zdarma 20 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
25.3.2015 39



Příloha k usnesení Zastupitelstva M Č Praha 1 č. UZ15_0069 ze dne 22.04.2015

171

JAZZ UNGELT, s.r.o.
Týn 2/640, P1
Ing. Václav Jandera
info@jazzungelt.cz
IČ: 26167808 0,00

172

Sdružení výtvarných kritik ů a 
teoretik ů, o.s.
Palác Adria
Jungmannova 36/31, P1
Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro, 
Ph.D. 
galeriekritiku@volny.cz
IČ: 15887839

GALERIE KRITIKU - celoro ční 
výstavní činnost
- 12 výstav se zahraniční účastí
- leden - prosinec 2015
- Jungmannova 31/36 2 498 890,00 100 000,00

náklady na inzerci, propagaci, 
tisk propagačních materiálů, 
besedy, přednášky, 
workshopy, produkční 
zajištění výstav, spotřeba 
materiálu, technické 
zabezpečení

plnění kulturních a edukativních 
služeb obyvatel P1 díky škále 
doprovodných programů 
(komentované výstavy, besedy s 
umělci, přednášky) 30 000,00

173

MgA. Lukáš Machalický, f.o.
Galerie SPZ
Pštrossova 8, P1
lukamachalicky@centrum.cz
IČ: 76412059

GALERIE SPZ - celoro ční 
výstavní činnost
- "princip hosta" - oslovení autoři si 
zvou svého hosta, který ovlivní 
konečnou podobu instalace 
výstavy
- leden - prosinec 2015
- Pštrossova 6 296 401,00 117 500,00

provozní a produkční náklady, 
náklady na propagaci a tisk, 
tisk katalogu, kustodi

obyvatelé P1 se mohou 
seznámit nenucenou formou se 
současným uměním, MČ P1 je 
důležitým bodem z hlediska 
polohy, neziskové projekty jsou 
vytlačovány na periferii, snadná 
dostupnost a atraktivita místa se 
podepisuje i na vysoké 
návštěvnosti 20 000,00

174

EUROCONCERT, s.r.o.
U Bulhara 1611/3, P1
PhDr. Alexandr Cach, PhD. 
info@redutajazzclub.cz
IČ: 26433648

CZECH JAZZ CONTEST 2015
- 4. ročník soutěže mladých 
jazzových kapel a sólistů
- 24. 2. - 29. 3. 2015
- klub Reduta, Národní 20 570 500,00 90 000,00

honoráře porotců, hudebních 
odborníků, mediální 
propagace, tisk a grafické 
práce, technické zabezpečení 
jednotlivých představení

akce je připravována s odkazem 
na tradici jazzového klubu 
Reduta, mezinárodní přesah 
soutěžního klání, podpora 
mladých začínajících hudebníků 
nejen z ČR 50 000,00

175

Oliva, o.s.
Chmelová 2893/4, P10
Mgr. Pavla Vaňková
rachelrut@seznam.cz
IČ: 26596229

DOTEKY 2015 - Bez bariér 
handicapovaní um ělci v 
profesionálních výstavních 
podmínkách
- výstavy handicapovaných 
výtvarníků, doprovodné programy
- leden - prosinec 2015
- Galerie Perla, Jánský vršek 14; 
Galerie Ecce Terra, Maltézské 
nám. 15; pasáž Lucerna 185 000,00 75 000,00

provozní náklady, náklady na 
propagaci, tisk, informační 
materiály, organizační 
náklady, výtvarné potřeby pro 
handicapované

představení děl 
handicapovaných umělců a jejich 
kontakt s veřejností, výstavy v 
různých částech P1, spolupráce 
se školami P1 30 000,00

žádost o grant na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2015 společnosti Publicum Commodum, o.s.; omylem 
označena obálka jako grant kultura 2015, byla projednána v grantovém řízení na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro 

rok 2015 (projekt č. 44)
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SČGU - HOLLAR, o.s.
Smetanovo náb ř. 995/6, P1
ak.mal.Vladimír Suchánek
hollar@hollar.cz
vladimir.suchanek@fineart.cz
IČ: 14892537

Galerie SČUG HOLLAR - 
celoro ční výstavní plán
- 12 výstav české grafiky 
současných i nežijících autorů
- leden - prosinec 2015
- Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 
6 1 443 970,00 100 000,00 výstavní náklady

galerie nabízí to nejlepší z české 
moderní grafiky, návštěvy 
studentů výtvarných škol i široké 
veřejnosti, komentované 
prohlídky pro veřejnost, podpora 
o grafickou tvorbu u nastupující 
generace 30 000,00

177

Nari Models, s.r.o.
Velká Bu čina 56, Velvary
Ing. Josef Čermák
narimodels@volny.cz
IČ: 26426188

DIAMOND VOICE - Mezinárodní 
pěvecký festival
- charitativní večer k boji a 
prevenci proti AIDS
- 26. 11. - 2. 12. 2015
- Betlémská kaple 756 400,00 100 000,00

pronájem sálu

ceny vítězům - neuznatelný 
náklad

charitativní projekt k boji a 
prevenci proti AIDS 0,00

178

Sdružení p řátel Cinepuru, o.s.
Školská 1736/12, P1
Mgr. Jindřiška Bláhová, PhD. 
jindriska_blahova@yahoo.com
IČ: 70101698

FILMOVÉ DĚDICTVÍ - 
současnost a budoucnost
- mezinárodní seminář, workshop 
o filmové dědictví
- červen - říjen 2015
- Maďarský kulturní institut, 
Rytířská 25-27 210 000,00 60 000,00

propagace, inzerce, 
tlumočník, překlady, pronájmy 
filmových kopií, pronájmy 
prostor

workshop rozšíří nabídku 
filmových akcí, konaných na 
území P1, unikátní možnost 
seznámit se přístupnou a 
odbornou formou s vysoce 
aktuální problematikou 
kinematografie 10 000,00

179

FEBIOFEST, s.r.o.
Růžová 951/13, P1
Ing. Jarmila Záhorová
zahorova@febiofest.cz
IČ: 26721546

22. MFF Praha - FEBIOFEST 
2015
- mezinárodní filmový festival
- 19. - 27. 3. 2015
- Růžová 13; Obecní dům, palác 
Žofín 39 880 000,00 100 000,00

provozní náklady, náklady na 
propagaci, služby

festival významně podporuje 
propagaci hl. m. ve světě, 
zprostředkování přímého 
kontaktu českých diváků s 
nejvýznamějšími s 
nejinspirativnějšími světovými 
tvůrci, dopolední program pro 
děti a mládež 40 000,00

180

KV Ventures, s.r.o.
U průhonu 1238/44, P7
Mgr. Kristina Farris
farriskristina07@yahoo.com
IČ: 24251577

PRAGUE ART FAIR
- 1. ročník veletrhu současného 
umění umělců do 35 let
- 15. - 20. 12. 2015
- Malostranská beseda 320 000,00 100 000,00

propagace, režie, tištěné 
materiály, panely, instalace, 
honoráře

jedinečná příležitost seznámit se 
se vzorkem mladých českých 
umělců z celé ČR na jednom 
místě, vstup pro seniory zdarma, 
edukativní doprovodný program 
pro děti 20 000,00
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LUCERNA-BARRANDOV,s.r.o.
Štěpánská 61/P1
Pavel Prokopius
kino@lucerna.cz
IČ: 44265808

FESTIVAL SVOBODY 2015 
- 26. výročí Sametové revoluce v 
paláci Lucerna - tématický filmový 
festival, fotografická výstava, 
besedy
- 1. 11. - 29. 12. 2015
- palác Lucerna 233 000,00 100 000,00

výroba fotografií včetně 
potřebných grafických prací, 
filmový festival, bulletin, 
filmový katalog, propagace 
festivalu 

široká škála aktivit, téma úzce 
souvisí s Prahou 1, vstup 
zdarma, 0,00

182

LUCERNA-BARRANDOV,s.r.o.
Štěpánská 61/P1
Pavel Prokopius
kino@lucerna.cz
IČ: 44265808

Výstava k 70. výro čí 
PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ 
- fotografická výstava z archivu 
filmaře a fotografa Jana Kaplana
- 20. 4. - 16. 5. 2015
- pasáž paláce Lucerna 50 000,00 40 000,00

výroba fotografií včetně 
potřebných grafických prací, 
propagace výstavy, technické 
zabezpečení 

téma úzce souvisí s Prahou 1, 
vstup zdarma, výstava je 
bezbariérová 20 000,00

183

Profil Media, s.r.o.
Osadní 774/35, P7
Jana Zielinski
jana.zielinski@profilmedia.cz
IČ: 25726501

DESIGNBLOK 
- 17. ročník mezinárodní přehlídky 
autorského designu
- 19. - 27. 10. 2015
- Colloredo-Mansfeldský palác, 
Václavské nám. , kostel sv. 
Šimona a Judy 15 000 000,00 100 000,00

grafické práce, tisk 
programového katalogu, 
nájemné Art House

exkluzivní prezentace českého a 
mezinárodního autorského 
designu, seznámení s 
nejaktuálnějším děním na scéně 
českého a světového designu, 
Desigblok ve veřejném prostoru 
je bezplatně přístupný veřejnosti 0,00

184

Metropolitní kapitula u sv. Víta 
v Praze
Hrad, III. nádvo ří 48/2, P1
JCLic Mgr. Ondřej Pávek
ondrej.pavek@gmail.com
IČ: 14451115

SVATOVÍTSKÉ VARHANNÍ 
VEČERY
- 4 varhanní koncerty v rámci 5. 
ročníku mezinárodního varhanního 
festivalu
- 7. 7. - 28. 7. 2015
- katedrála sv. Víta, Václava a 
Vojtěcha, Hrad 363 000,00 100 000,00 nájemné katedrály

jedinečný zážitek ze zvuku 
unikátních romantických 
Mölzerových varhan, interpretace 
4 renomovaných varhaníků 20 000,00

185

Nakladatelství Pejdlova 
Rosi čka, s.r.o.
Pejdlova Rosi čka 7, Jarošov 
nad Nežárkou
Jan Handzel
handzel@pejdlovka.cz            IČ: 
02461013

Daniel Hrubý - PRAŽSKÉ 
PŘÍBĚHY, díl II: p říběhy Malé 
Strany a Hrad čan
-  publikační činnost v roce 2015 350 800,00 60 000,00 polygrafické zpracování knihy

domy na Malé Straně a 
Hradčanech budou popsány jako 
sociální dějiny budov, tedy co se 
v nich odehrálo, jaké lidské 
příběhy se v nich odvíjely 30 000,00
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JAZZ UNGELT, s.r.o.
Týn 2/640, P1
Ing. Václav Jandera
info@jazzungelt.cz
IČ: 26167808

VII. ročník MLADÝ JAZZ na 
Starém M ěstě
- podpora mladých začínajících 
hudebních těles v oblasti jazzu, 
bluesu, funky, swingu, ...
- březen - prosinec 2015
- klub Ungelt, Týn 2 3 490 000,00 100 000,00

pronájem, energie, služby, 
provozní náklady, produkce, 
honoráře, OSA

akce určené širokému spektru 
návštěvníků především z P1, 
podchycení mladé generace v 
jejích volnočasových aktivitách 40 000,00

187

Divadlo Kampa, o.p.s.
Újezd 450/40, P1
Iveta Dušková
iveta.duskova@centrum.cz
IČ: 26559625

DIVADLO KAMPA - celoro ční 
divadelní činnost 
- uvedení dvou nových inscenací 
Dědeček Oge, Budu všude kolem 
tebe; Dětský den
- leden - prosinec 2015
- Divadlo Kampa, Nosticova 2a 2 646 750,00 77 250,00

vytvoření inscenace Dědeček 
Oge a Budu všude kolem tebe 
- scénář, režie, scénografie, 
herecké nazkoušení 
propagace; Dětský den - 
honoráře

široká škála představení pro děti 
každou sobotu a neděli, 
představení pro MŠ, ZŠ; široká 
škála vlastních představení pro 
dospělé + specielní představení 
s ženskou tématikou, 
improvizovaná představení 40 000,00

188

Společnost Koncertních 
umělců
Radlická 2487/99, P5
Prof. Lubomír Malý                       
ahuv@seznam.cz
IČ: 70101353

PRAŽSKÉ KLARINETOVÉ DNY 
2015
- 4 koncerty, mezinárodní 
multižánrový hudební festival - 12. 
ročník
-  30. 6. - 4. 7. 2015
- HAMU, Malostranské nám. 13; 
Koncertní síň PJ Hellichova 18; 
Clam Gallasův palác, Husova 20 467 209,00 97 209,00

grafické služby, tisk 
propagačních materiálů, 
honoráře, nájemné prostor, 
produkční náklady 

přednášky, workshopy,  možnost 
shlédnou špičkové interprety 
klasického i soudobého 
klarinetového repertoáru, 
prevence trémy, somatická a 
psychosomatická příprava 
profesionálních i amaterských 
hudebníků 40 000,00

189

MIRACLE FILM, s.r.o.
Újezd 450/40, P1
Ing. Daniela Nelly Jenčíková
dnelly@miraclefilm.cz
IČ: 61505811

Interaktivní výstava k 
loutkovému filmu MALÁ Z 
RYBÁRNY
- loutkový film Jana Baleje "Malá z 
rybárny" je moderní adaptací 
pohádky H.Ch.Andersena "Malá 
mořská víla" 
-  3. 4. - 28. 6. 2015
- Malostranská beseda 2 896 300,00 100 000,00

honoráře, úprava existujících 
loutek a dekorací pro účely 
výstava, výroba nových prvků, 
výroba interaktivních prvků 
pro výstavu (minihry, info 
panely, videomapping)

návštěvníci výstavy si mohou 
prohlédnout okouzlující artefakty, 
loutky, dekorace z loutkového 
studia Jana Baleje 15 000,00

190

Ostrovy, s.r.o.
Švédská 1156/25, P5
David Gaydečka
dg@unitedislands.cz
IČ: 27232948

UNITED ISLANDS OF PRAGUE 
2015
- mezinárodní multižánrový 
hudební festival - 12. ročník
- 18. - 20. 6. 2015
- Střelecký a Slovanský ostrov, 
Kampa, Rock Café, NOD Roxy 8 200 000,00 100 000,00

honoráře, technické zajištění 
festivalu

příležitost strávit tři letní dny v 
krásném prostředí historického 
centra Prahy a zároveň 
shlédnout kvalitní hudební a 
kulturní program, účast cca 6000 
obyvatel Prahy 1 20 000,00
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Sdružení p řátel Eliadovy 
knihovny, o.s.
Lucemburská 2016/30, P3
Magda Juránková, 
magda.agata@email.cz           IČ: 
70872988

FRESH TRASH - SWEET SWEET 
SWEET Nebeský festival
- doprovodný program v rámi 13. 
Pražského Quadriennale 
- 18. - 28. 6. 2015
- piazzeta Národního divadla 817 617,00 95 000,00

honoráře umělci, pronájem 
techniky, servis techniky 
(zvukaři, osvětlovači)

rozšíření mapy výstavního 
prostoru Pražské Quadrienalle z 
mezí Starého Města o prostory 
Národního divadla, možnost stát 
se aktéry mezinárodní 
performance 40 000,00
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Nakladatelství Pejdlova 
Rosi čka, s.r.o.
Pejdlova Rosi čka 7, Jarošov 
nad Nežárkou
Jan Handzel
handzel@pejdlovka.cz            IČ: 
02461013

Daniel Hrubý - PRAŽSKÉ 
PŘÍBĚHY, díl I: p říběhy Malé 
Strany
-  publikační činnost v roce 2015 350 800,00 60 000,00 polygrafické zpracování knihy

domy na Malé Straně budou 
popsány jako sociální dějiny 
budov, tedy co se v nich 
odehrálo, jaké lidské příběhy se 
v nich odvíjely 0,00

193

Museum Kampa -
Nadace Jana a Medy 
Mládkových
U Sovových mlýn ů 503/ 2, P1
Meda Mládková
info@museumkampa.cz
sandra.prusa@museumkampa.cz
IČ: 49370499

MUZEUM KAMPA - celoro ční 
výstavní činnost Nadace Jana a 
Medy Mládkových v roce 2015                                            
- podpora a provozování sbírky 
moderního umění 
- leden - prosinec 2015
- Museum Kampa 10 430 000,00 100 000,00

výroba a tisk pozvánek a 
katalogů, reklamní kampaň 
(výroba a tisk bannerů, letáků, 
plakátů, atd…)

svou činností nabízí Museum 
Kampa obyvatelům MČ P1 
alternativní způsob trávení 
volného času, který návštěvníky 
může obohatit o spoustu 
nevšedních žážitků a informací 20 000,00

194

Nemocnice Milosrdných sester 
sv.Karla Boromejského v Praze
Vlašská 336/36, P1
Ing. Petr Staněk
nmskb@nmskb.cz                   IČ: 
73634085

PŘEDVÁNOČNÍ TĚŠENÍ (v 
nemocnici) pod Pet řínem 2015                                               
- 12. 12. 2015
- Nemocnice Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského, Vlašskká 
36 46 000,00 23 000,00

propagace, inzerce, reklama, 
koncert - vystoupení 
pěveckého souboru, nákup 
pomůcek k zajištění dílniček 
pro děti, vystoupení 
moderátora a dalších 
účinkujících 

podpořit činnost NMSKB a 
přiblížit - "zlidštit" návštěvníkům 
nemocnici, umožnit lidem žijícím 
na Praze 1 a v blízkém okolí 
prožívat advent s jejich sousedy 
a spoluobčany 15 000,00

195

Nemocnice Milosrdných sester 
sv.Karla Boromejského v Praze
Vlašská 336/36, P1
Ing. Petr Staněk
nmskb@nmskb.cz                   IČ: 
73634085

DRAKIÁDA (v nemocnici) pod 
Petřínem 2015                                        
- 10. 10. 2015
- zahrada u Nemocnice 
Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského, Vlašská 36 73 000,00 45 000,00

propagace, inzerce, reklama, 
nákup draků a materiálu na 
výrobu draků, vystoupení 
klauna, malování na obličej s 
tetováním pro děti, vystoupení 
s dravci, divadelní vystoupení, 
vystoupení bublináře

podpořit činnost NMSKB a 
přiblížit - "zlidštit" návštěvníkům 
nemocnici, umožnit lidem žijícím 
na Praze 1 a v blízkém okolí 
prožívat společné akce s jejich 
sousedy a spoluobčany, přiblížit 
dětem práci pomáhajícíh profesí, 
poděkovat sponzorům a dárcům 
NMSKB 20 000,00
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Nemocnice Milosrdných sester 
sv.Karla Boromejského v Praze
Vlašská 336/36, P1
Ing. Petr Staněk
nmskb@nmskb.cz                   IČ: 
73634085

DĚTSKÝ DEN (v nemocnici) pod 
Petřínem 2015                                        
- 13. 6. 2015
- zahrada u Nemocnice 
Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského, Vlašská 36 73 000,00 45 000,00

propagace, inzerce, reklama, 
propagační tašky, divadelní 
představení, zapůjčení atrakcí 
pro děti (skluzavka, skákací 
hrad, horolezecká stěna), 
vystoupení klauna s balónky, 
malování na obličej 

podpořit činnost NMSKB a 
přiblížit - "zlidštit" návštěvníkům 
nemocnici, umožnit lidem žijícím 
na Praze 1 a v blízkém okolí 
prožívat společné akce s jejich 
sousedy a spoluobčany, přiblížit 
dětem práci pomáhajícíh profesí, 
poděkovat sponzorům a dárcům 
NMSKB 20 000,00

197

Pro Jedni čku, z.s.
Loretánská 174/3, P1
ThDr. Kateřina Klasnová 
katerina.klasnova@gmail.com IČ: 
02589290

Výstava HISTORIE a PROM ĚNY 
KRÁLOVSKÉ CESTY
- prezentace dobových a 
historických fotografií historických 
objektů Královské cesty s 
důrazem na její proměnu
- 1. 9. - 31. 12. 2015
- FF UK - Galerie Pod schody 123 000,00 19 000,00

reprodukční práva od NPÚ k 
obrazové dokumentaci, rámy, 
bannery, tisk obrázků

výstava umožní obyvatelům 
Královské cesty a ostatním 
nahlédnout do historie Královské 
cesty, navýšení historického 
povědomí občanů o historickém 
vývoji a proměnách Královské 
cesty, výstava je pro občany P1 
zcela zdarma 0,00

198

Pro Jedni čku, z.s.
Loretánská 174/3, P1
ThDr. Kateřina Klasnová 
katerina.klasnova@gmail.com IČ: 
02589290

Přednáškový cyklus 
KRÁLOVSKÁ CESTA: její 
architektonické d ědictví a 
kulturn ě historická hodnota
- představení dějin, vývoje, 
výrazných milníků, proměn a 
současného stavu Královské cesty
- 1. 3. - 30. 11. 2015
- Literární kavárna Týnská 42 000,00 26 000,00

honoráře pro přednášející, 
honoráře - naučná vycházka 
po Královské cestě, stojan u 
Literární kavárny, reklama

přednáškový cyklus otevře 
prostor pro aktivní sdílení, 
setkávání a budování 
vzájemnosti v sousedském 
soužití obyvatel P1, 2 vycházky s 
odborným výkladem, vstup na 
přednášky je pro občany P1 
zcela zdarma 0,00

199

Czechoslovak Models, s.r.o.
Národní 36/40, P1
Lukáš Loskot
info@czmodels.cz
lukas@mbpfw.com
IČ: 47122927

Mercedes-Benz Prague 
FASHION WEEKEND jaro/léto 
2016
- mezinárodní festival české a 
slovenské módy
- 3. - 6. 9. 2015
- ZIBA, Na Příkopě 20 7 000 000,00 100 000,00

tisk katalogu s programem a 
jeho distribuce do provozoven 
Prahy 1, nájem prostor pro 
konání akce

mimořádné vydání magazínu Blue 
Paper, který bude zdarma distribuován 
do provozoven na Praze 1, v rámci 
doprovodného programu se konají 
atraktivní dočasné instalace a pop-up 
koncepty bezplatně dostupné široké 
veřejnosti 0,00
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Czechoslovak Models, s.r.o.
Národní 36/40, P1
Lukáš Loskot
info@czmodels.cz
lukas@mbpfw.com
IČ: 47122927

Mercedes-Benz Prague 
FASHION WEEKEND 
podzim/zima 2015
- mezinárodní festival české a 
slovenské módy
- 20. - 21. 3. 2015
- ZIBA, Na Příkopě 20 7 000 000,00 100 000,00 nájem prostor pro konání akce

mimořádné vydání magazínu Blue 
Paper, který bude zdarma distribuován 
do provozoven na Praze 1, v rámci 
doprovodného programu se konají 
atraktivní dočasné instalace a pop-up 
koncepty bezplatně dostupné široké 
veřejnosti 0,00

201

Josef Kalousek, f.o.
Hradčanské nám. 12, P1
Mgr. Světlana Kalousková
svetlana_kalouskova@email.cz 
IČ: 11218827

VÝTVARNÉ HRADČANY DĚTEM 
2015
- IV. ročník, setkání s Adolfem 
Bornem
- 5. 6. - 15. 12. 2015
- Kanovnický dům, Galerie 
Kalousek, Hradčanské nám. 12 98 000,00 88 000,00

nájem galerie, honoráře, 
technické zapezpečení, 
poštovné a telefon, reklama

setkání s malířem Adolfem 
Bornem, výstava, promítání 
filmů, předvánoční odpoledne 
pro děti s výtvarnou dílnou, 
možnos navštívit zahrady PH 30 000,00

202

Josef Kalousek, f.o.
Hradčanské nám. 12, P1
Mgr. Světlana Kalousková
svetlana_kalouskova@email.cz 
IČ: 11218827

HRADČANSKÉ LETNÍ HUDEBN Ě 
VÝTVARNÉ VEČERY 2015
- nocturno v galerii spojené s 
koncerty, výstava "Klauniáda na 
Hradčanech"
- 29. 6. - 15. 9. 2015
- Galerie Kalousek a její nádvoří, 
Hradčanské nám. 12 + zahrady 
Pražského hradu 130 500,00 110 500,00

nájem galerie a nádvoří, 
honoráře, technické 
zapezpečení, poštovné a 
telefon, reklama

nová tradice komorního prožitku 
v letní kulturní nabídce na 
Hradčanech (vystoupení v 
zahradách PH), koncerty, 
výstavy v galerii 30 000,00

203

Josef Kalousek, f.o.
Hradčanské nám. 12, P1
Mgr. Světlana Kalousková
svetlana_kalouskova@email.cz 
IČ: 11218827

MALOSTRANSKÉ SETKÁVÁNÍ 
2015
- 9. ročník, představení litografické 
dílny v Říční ul. 
- 15. 11. - 30. 12. 2015
- Galerie Kalousek a její nádvoří, 
Hradčanské nám. 12 98 000,00 98 000,00

nájem galerie a nádvoří, 
honoráře, technické 
zapezpečení, poštovné a 
telefon, reklama

představení významných 
uměleckých osobností Malé 
Strany, oživení Malé Strany 
prostřednictvím uměleckých 
setkání 10 000,00

204

C.E.M.A. - Central European 
Music Agency, s.r.o.
Polní 6, Brno
David Dittrich
david@cema-music.com           
IČ: 26230666

EVROPSKÉ REZIDENCE 
MAGDALENY KOŽENÉ
-  4 koncerty v ČR v rámci projektu 
"Rezidence MK" 
- 10. 10. , 18. - 20. 11. 2015
- Rudolfinum (Dvořákova síň) 3 598 880,00 100 000,00

honoráře umělci, náklady na 
propagaci

rozšíření hudebních událostí v 
ČR, zařazení Prahy do šestice 
vybraných evropských měst, 
ojedinělý koncert s Českou 
filharmonií a Robinem Ticciatim 0,00
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Česká spole čnost pro filmová 
studia (CEFS), o.s.
Jana Palacha 1/2, P1
Ivan Klimeš, Doc. PhDr.                 
ivan.klimes@ff.cuni.cz 
IČ:22732101

výstavy TRAILER NaFilM
-  první veřejná prezentace 
studentského projektu "Národní 
filmové muzeum" katedry 
filmových studií FF UK 
-  1. 4. - 30. 10. 2015
- Muzeum Montanelli, Nerudova 
13 795 000,00 81 000,00

honoráře pro přednášející, 
honoráře pro lektory, 
propagace výstavy i 
doprovodného programu, 
grafické práce, tisk, příprava 
katalogu výstavy, vybavení 
pro filmové workshopy

rozvoj mediální a filmové 
gramotnosti, posílení významu 
kinematografického dědictví, 
upozornění na absenci důležité 
kulturní instituce 0,00

206

Institut dokumentárního filmu, 
o.s.
Štěpánská 611/14, P1
Bojan Schuch                     
bojan@dokweb.net
IČ: 26549867

Podpora českého 
dokumentárního filmu pro rok 
2015
-  vytvoření prostředí pro vznik 
dokumentárních snímků, které 
obstojí v mezinárodní konkurenci
-  leden - prosinec 2015
- Divadlo Komedie, Kino Světozor 10 006 875,00 100 000,00

pronájem prostor

ubytování - neuznatelný 
náklad

možnost nahlédnout do zákulisí 
filmového průmyslu a možnost 
se seznámit s aktuálními trendy 
na poli světového 
dokumentárního filmu, 
propagace českého 
dokumentárního filmu 0,00

207

Pragokoncert Bohemia a.s.
U Bulhara 3, P1
PhDr. Alexandr Cach, PhD.     
jazz@pragokoncert.com          IČ: 
25318136

37. JAZZ FESTIVAL PRAHA
-  mezinárodní jazzový festival
-  říjen - listopad 2015
- Lucerna, Městská knihovna, 
Obecný dům, Reduta 1 140 000,00 100 000,00

mediální propagace, tiskové a 
grafické práce, technické 
zabezpečení jednotlivých 
koncertů (osvětlení, obsluha, 
pronájem hudebních nástrojů, 
aparatur, nástrojové techniky)

propagace Prahy 1, zvýhodněné 
vstupné, kvalitní kulturní zážitek 40 000,00

208

Nadace Prague Biennale
Budečská 3, P2
Mgr. Helena Kontová               
elis@praguebiennale.org        IČ: 
27179133

PRAGUE BIENNALE 7 a 
PRAGUE BIENNALE PHOTO 4
-  unikátní přehlídka současného 
umění
-  květen - srpen 2015
- Pod Bruskou 2, Cihelná 548/4 3 410 000,00 100 000,00

instalace, provozní náklady

ubytování - neuznatelný 
náklad

možnost seznámit se s 
prestižním současným českým a 
světovým uměním 30 000,00

209

Musica Florea, o.s.
U cihelny 108, Bo řanovice
Irena Ošťádalová
irena.ostadalova@musicaflorea.c
z
IČ: 26546400

13. festivalový cyklus MUSICA 
FLOREA 2015
-  pravidelný pražský festival staré 
hudby, 5 koncertů
-  leden - prosinec 2015 
- Klementinum, České muzeum 
hudby, kostel sv. Šimona  Judy 2 115 000,00 100 000,00 pronájmy prostor, propagace

obohacení hudebního života v 
Praze, zlevněné vstupné pro 
studenty a seniory 20 000,00
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Divadlo PULS, o.s.
Štěpánská 622/36, P1
Václav Strmiska        
produkce@divadlopuls.cz
vaclav@divadlopuls.cz
IČ: 02351641

Inscenace WTF
-  divadlo uvádí hry mladých 
dramatiků a autorské inscenace
-  15. 1. - 4.4. 2015 
-  Rock Café 100 000,00 50 000,00

scénografie, kostýmy, 
natáčení projekcí, hudba, 
propagace

zvýšení zájmu o divadlo u mladé 
generace 10 000,00

211
Jan Jakubal, f.o.
Wiedermannova 1406/4, P5 0,00

342 083 448,00 17 637 619,00 4 100 000,00CELKEM

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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