
Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 číslo UZ17_0397 ze dne 04.04.2017

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

název a popis projektu/ termín a místo konání/
benefity pro ob čany Prahy 1

celk. náklady 
v Kč

požadovaná 
částka v K č

využití prost ředků
 Schválená 
částka v K č  

1

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

KONCERTY DUCHOVNÍ HUDBY - Varhanní nešpory Maltézsk ých 
rytí řů
- pravidelné pořádání koncertů v časných odpoledních hodinách určené 
především pro seniory 
- zdarma
- celoročně 1x měsíčně
- kostel Panny Marie pod řetězem 180 000,00 85 000,00

honoráře za 10 koncertů, přeladění 
varhan v den koncertu 60 000,00     

2

108 Hz z.s.
Lubla ňská 1727/27, P2
Doc.Dr. Vlastislav Matoušek
vlastislav@gmail.com
IČ: 26545942

Alter 2017 - Od Nové vlny se starým obsahem k exper imentu dnes
- 1. ročník festivalu alternativní hudební scény, tvorba zejména studentů 
a absolventů uměleckých škol
- občané P1, studenti a senioři slevy na vstupném
- 21.4.-23.4.2017
- klub FAMU, Smetanovo nábřeží 240 000,00 90 000,00

nájem prostor, propagace, umělecké 
honoráře, dokumentace 0,00

3

108 Hz z.s.
Lubla ňská 1727/27, P2
Doc.Dr. Vlastislav Matoušek
vlastislav@gmail.com
IČ: 26545942

Festival hudby zemí Koruny české - Petrus Vilhelmi de Grudencz
- 2. ročník festivalu gotické a renesanční hudby; odpolední a večerní 
komentované koncerty
- občané P1, studenti a senioři slevy na vstupném
- druhý víkend v říjnu 2017
- kostel sv. Vavřince, sál Juditiny věže, kostel sv. Jana Křtitele na 
Prádle, HAMU 230 000,00 90 000,00

nájem prostor, propagace, umělecké 
honoráře, dokumentace 10 000,00     

Přidělení finan čních prost ředků pro "Dotace v oblasti kultury pro rok 2017"

zpracovala Linda Klečková 21. 3. 2017 1
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Centrum české historie, o.p.s.
Banskobystrická 2080/11, P6
Ing. Jaroslav Houška
jhouska@ceskatrikolora.cz
info@centrumceskehistorie.cz
IČ: 02522250

Výstava - Operace ANTRHROPOID
75. výro čí nejvýznamn ějšího činu domácího a zahrani čního odboje 
v období druhé sv ětové války
- výstavní panely mapující novodobou českou historii, doprovodné 
besedy
- zdarma
- 24.4.-30.6.2017
- dle dohody s MČ P1, nejlépe školní budovy 177 900,00 97 900,00

autorské zpracování výstavy, 
grafické zpracování, tisk panelů, 
propagace, montáž a demontáž 
výstavy, katalog 0,00

5

Fotograf 07 z.s.
Školská 693/28, P1
MgA. Tomáš Hrůza 
info@fotografnet.cz
tomas.hruza@fotografner.cz
IČ: 28561236

FOTOGRAF GALLERY 2017
- 12 výstav a přednášek, galerie se dlouhodobě zaměřuje na 
představení umělců čerstvě etablované fotografické a výtvarné scény, 
autorské komentované prohlídky
- dobrovolné vstupné
- leden až prosinec 2017
- Školská 28 1 680 000,00 100 000,00

nájem na realizaci projektu, autorské 
smlouvy, OSVČ, propagace, nákup 
materiálu, technické zabezpečení 30 000,00     

6

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

Hrajeme a povídáme s hudbou
- hudebně vzdělávací projekt pro mateřské a základní školy
- zdarma
- květen až prosinec 2017
- MŠ a ZŠ Prahy 1 65 000,00 65 000,00 honoráře účinkujících 30 000,00     

7

Fotografic, spolek pro sou časné um ění
Stříbrná 212/2, P1
Martin Fojtek
info@fotografic.cz
IČ: 22672419

GALERIE FOTOGRAFIC - po řádání výstav a organizace seminá řů

- galerie se dlouhodobě zaměřuje na fotografii s přesahy do dalších 
uměleckých disciplín, místo občanských a sousedských aktivit
- občané P1 vstupné zdarma
- březen až prosinec 2017
- Stříbrná 2 829 000,00 100 000,00

provozní, produkční náklady (nájem, 
technické zabezpečení), propagace 
(tisk programů, letáků, plakátů, 
propagace v médiích) 20 000,00     

8

Svátky hudby z.s.
Třeboňská 530/2, P4
Mgr. Radek Hrabě
hrabe@musiccom.cz
IČ: 22745106

SVÁTKY HUDBY V PRAZE, Václav Hude ček a jeho hosté
- 25. ročník, 7 koncertů,  kvalitní přehlídka komorní hudby za účasti 
renomovaných umělců z ČR i zahraničí, podpora začínajících umělců
- zvýhodněné abonmá pro občany P1, na vybrané koncerty vstup 
zdarma
- 17.1.- 20.12.2017 
- Sál Pražské konzervatoře, Rudolfinum, Palác Žofín          4 150 000,00 100 000,00

honoráře umělců, pronájem 
koncertních prostor, propagace 80 000,00     

zpracovala Linda Klečková 21. 3. 2017 2
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Stivín Quodlibet Systém, s.r.o.
Revolu ční 1056/8a, P1
Mgr. Jiří Stivín
stivin@mbox.cz, sqs@stivin.info
IČ: 25103601

Koncert Pocta pro sv. Cecílii XXVI.
- 26.ročník, přehlídka vynikajících interpretů, popularizace vážné hudby
- slevy pro žáky uměleckých škol a seniory
- 18.11.2017
- Rudolfinum 450 000,00 50 000,00 pronájem Rudolfina 20 000,00     

10

Komorní spolek Variace, o.s.
Roháčova 301/42, P3
Mgr. Jan Jouza
info@variace.cz
IČ: 26562413

Tóny architektury
- cyklus koncertů komorní hudby, spojení klasické hudby s herectvím, 
tancem, literaturou, výtvarným uměním a architekturou, součástí 
koncertů je výklad o historii a architektuře daného sálu
- dobrovoné vstupné pro občany P1
- březen až prosinec 2017
- Dům U kamenného zvonu, Vlašský špitál, Maiselova synagoga, 
divadlo U Valšů, kostel sv. Josefa, sál Konviktu 210 000,00 44 000,00

pronájmy prostor, honoráře 
účinkujících, propagace, tisk, 
organizační zajištění 25 000,00     

11

SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO 
z.s.
Klimentská 1746/52, P1
Bc. Jan Adámek
jan.adamek@jan-reality.com
monika.vlkova@sdruzeni-nmp.cz
IČ: 26986647 

DVĚ TVÁŘE PRAHY
- 9. ročník výstavy vítězných fotografií, nezávislé a pravdivé 
zdokumentování života v centru Prahy očima veřejnosti  
- zdarma 
- 2.-31.5.2017
- Václavské náměstí 260 450,00 100 000,00

tisk a grafika výstavních panelů, 
montáž a demontáž výstavy, 
organizace a zajištění výstavy, 
vernisáž, ozvučení 50 000,00     

12

SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO 
z.s.
Klimentská 1746/52, P1
Bc. Jan Adámek
jan.adamek@jan-reality.com
monika.vlkova@sdruzeni-nmp.cz
IČ: 26986647 

Výstava soch ve ve řejném prostoru
- venkovní výstava a doprovodné akce, spolupráce s AVU a GHMP
- zdarma
- 12.9.-10.10.2017
- Václavské náměstí 290 000,00 100 000,00

zapůjčení uměleckých děl pro 
výstavu, autorská práva, instalace a 
demontáž výstavy, organizace a 
zajištění výstavy, propagace, 
vernisáž, ozvučení 10 000,00     

13

Ars Metropolis z.s.
Na Kamp ě 510/13, P1
Ing. Tomáš Oliva
arsmetropolis@gmail.com
tom.oliva@seznam.cz
IČ: 22877266

Besedy na Kamp ě
- 3. ročník, 6 večerů plných zajímavostí ze života Prahy 1 z různých 
pohledů vystupujících osobností
- zdarma
- 1.3.-15.12.2017
- Salla Terrena na Kampě 57 000,00 52 000,00

produkce pořadů, propagace, 
tiskoviny 40 000,00     

zpracovala Linda Klečková 21. 3. 2017 3
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Ars Metropolis z.s.
Na Kamp ě 510/13, P1
Ing. Tomáš Oliva
arsmetropolis@gmail.com
tom.oliva@seznam.cz
IČ: 22877266

Praha Václava Havla v 16 zastaveních
- výstava věnovaná významným budovám spojeným s VH, průvodní 
slovo prof. Zdeněk Lukeš, foto Alan Pajer
- zdarma
- 1.6.-15.9.2017
- Salla Terrena na Kampě 105 000,00 100 000,00

produkce, propagace, tiskoviny, 
výroba panelů, autorský honorář 
fotografií, stojany na panely 50 000,00     

15

E-MOC-E, z.s.
Tolstého 51/12, P10
Milan Deutsch
emoce@e-moc-e.cz
IČ: 27033643

E-MOC-E podpora um ělců - výstava vít ěze 2017
- podpora umělců v oblasti malby, fotografie, hudby a poezie, 
prezentace umělců v online galerii; výstava vítězných prací
- zdarma
- 1.-30.9.2017
- Jindřišská věž 116 887,00 10 000,00 pronájem výstavních prostor 10 000,00     

16

Michaela Dolinová
Železná 16, P1
michaeladolinova@seznam.cz
IČ: 74107445

Letní hraní Ve dvorku
- 6 divadelních představení komedie Už zase miluju! v netradičních 
prostorách dvorku v Jungmannově 19, který patří Cevro Institutu
- občané P1 sleva 50%
- 18.-27.9.2017
- Jungmannova 19 142 000,00 40 000,00

pronájem prostor, technické zajištění, 
reklama 30 000,00     

17

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

LITERÁRNÍ VÝLET 22 aneb Praha Boženy N ěmcové
- múzicky pojatý projekt ke 155.výročí úmrtí BN; pokračování tradice 
literárních výletů, které netradičně seznamují s historií P1
- zdarma
- 19.6.2017
- zastavení se konají na různých místech Prahy 1 280 000,00 60 000,00

divadlo, kulisy a rekvizity, kostýmy, 
hudba a tanec, hrané vstupy, režie, 
dramaturgie, námět, scénář, 
moderování 30 000,00     

18

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

STEFAN ZWEIG SLOVEM I OBRAZEM
- sloupová plakátová výstava k 75. výročí úmrtí spisovatele
- zdarma
- 8.-18.9.2017
- 4 plakátovací sloupy na různých místech P1 280 000,00 60 000,00

pronájem sloupů a panelů, námět, 
scénář, poradci, realizace, tisk 
plakátů 30 000,00     

zpracovala Linda Klečková 21. 3. 2017 4
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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

HUDBA V PRŮBĚHU CÍRKEVNÍHO ROKU XI.
- 11. ročník, festival duchovní hudby v barokních kostelech; přiblížení 
duchovní hudby různých liturgických období širší veřejnosti
- zdarma, pro občany P1 rezervovaná místa
- leden až prosinec 2017
- Kostel sv. Tomáše a sv. Josefa 120 000,00 84 000,00

kancelářské potřeby, reklama, 
honoráře,  pronájem prostor 30 000,00     

20

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

XIX. AUGUSTINIÁNSKÝ TÝDEN 2017
- přednášky, kulturní akce, bohoslužby a koncert zaměřený na dílo sv. 
Augustina
- zdarma
- 24.4.-30.4.2017
- Klášter sv. Tomáše 100 000,00 70 000,00

kancelářské potřeby, reklama, 
honoráře, kniha XVIII. 
Augustiniánský týden 20 000,00     

21

"Muzika Judaika"
Voron ěžská 23/330
Blanka Vogelová
blani212@seznam.cz
IČ: 22836357

MAŽIF VI. malý židovský festival
- seznámení s židovskou hudbou a kulturou
- pro občany P1 vstupné na celý festival zdarma
- 2.-9.4.2017
- Betlémská kaple, Jeruzalémská synagoga, Maiselova synagoga 690 000,00 90 000,00 umělecké honoráře 30 000,00     

22

Andrea Miltnerová & Company,z.s.
Nad Petruskou 639/6, P2
Andrea Eva Miltnerová
andreamiltner@volny.cz
IČ: 03402304

Kabaret Velásquez
- autorský výtvarně-taneční projekt, který chce expresivním pohybem, 
tancem a silnými výtvarnými obrazy provokovat fantazii diváka; 5 
představení
- občané P1 sleva 50%, senioři P1 zdarma
- 1.5.-17.12.2017
- České muzeum hudby, Karmelitská ul. 437 000,00 77 000,00

umělecké honoráře, kostýmy, 
rekvizity, scéna, technická podpora, 
propagace 10 000,00     

23

Pražský komorní kytarový orchestr, z.s.
U půjčovny 953/4, P1
Vladimír Novotný
pkko@seznam.cz
ahura@seznam.cz
IČ: 22830758

Koncerty kytarového orchestru v roce 2017
- tři koncerty dvacetičlenného kytarového orchestru, skladby z různých 
období
- červen až prosinec 2017
- občané P1 sleva 50%, senioři P1 zdarma
- barokní refektář v Jilské ul., kostel sv. Salvátora, kostel sv. Martina ve 
zdi 152 900,00 90 900,00

pronájmy sálů, ozvučení kytar, 
propagace, inzerce, hudební nástroje 
a příslušenství 40 000,00     

zpracovala Linda Klečková 21. 3. 2017 5
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Knižní stezka k d ětem, z.s.
Zubatého 269/1, P5
Ing. Ivana Pecháčková
iva@meander.cz
IČ: 22902376

Děti, čtete?
- 8. ročník mezinárodního literárně-dramatického festivalu, autorská a 
scénická čtení, divadla, filmy a hudební představení, workshopy
- zdarma, občané P1 30% sleva na knihy
- 1.-2.6.2017
- Městská knihovna, Mariánské náměstí; Salla Terrena na Kampě, Ars 
Pragensis, Malostranské nám., Museum Kampa 725 226,00 100 000,00

umělecké honoráře, propagace, 
autorská práva, 50 000,00     

25

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

Iva Mrkvi čková - Maja a Kim
- vydání autoské knihy z prostředí Prahy 1 určené především pro 
nejmenší čtenáře, uspořádání autorského čtení, křest knihy v Galerii 
Ars Pragensis za spolupráce s DPS P1 (senioři budou číst dětem)
- pokytnutí koupě školám P1 s 35% slevou
- jaro až říjen 2017 263 704,00 50 000,00 autorská práva, tisk a vazba 10 000,00     

26

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

Pražské hudební ve čery - Lubomír Brabec se svými hosty
- 25. ročník, cyklus 7 koncertů uvádí Lubomír Brabec, vystoupení 
špičkových umělců s mladými hudebníky, studenty
- občané P1 vstup zdarma
- 17.1.-21.12.2017
- Španělská synagoga, kostel sv. Šimona a Judy, Jilský klášter, 
Anežský klášter 649 420,00 100 000,00 pronájem sálů 30 000,00     

27

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

Činnost Divadla Minaret v roce 2017
- 18. sezóna, uvádění čtrnácti inscenací Divadla Minaret pro rodiče s 
dětmi, ZŠ i MŠ v Redutě
- školy P1 slevy na vstupném
-  leden - prosinec 2017
- Reduta, Národní 20 968 400,00 100 000,00

propagace, produkce, náklady na 
umělce 40 000,00     

28

Anna Štysová
Střelecká 801/31, Hradec Králové
anna@dsgnmp.cz
IČ: 88831400

Czech Design Map
- celoroční průvodce po obchodech a událostech P1 zaměřených na 
český design; podpora lokální tvorby
- tištěná mapa bude zdarma
- duben až prosinec 2017
- různá místa Prahy 1 410 253,00 32 353,00

korektury textu, překlad do AJ, 
grafické práce, propagace, materiál 10 000,00     

zpracovala Linda Klečková 21. 3. 2017 6
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Galerie 1. patro
Myslíkova 1922/9, P1
MgA. Barbora Štědrá Futerová
info@galerie1patro.cz
IČ: 22882693

Celoro ční výstavní činnost Galerie 1. patro v roce 2017
- prezentace a popularizace současného českého i zahraničního 
nekomerčního umění, 10 výstav, komentované prohlídky
- dobrovolné vstupné, speciální programy pro školy a seniory P1
- leden - prosinec 2017
- Myslíkova 9 1 360 000,00 100 000,00

nájem prostor galerie, náklady 
spojené s realizací výstav, instalace 30 000,00     

30

Michal Švarc
Nad Kotlaskou 395, P8
cta@iol.cz
IČ: 43899986

MEZINÁRODNÍ AKORDEONOVÉ DNY - 3. ro čník
- festivalový projekt zahrnující koncerty, vystoupení, soutěž pro sólisty, 
komorní soubory i orchestry, semináře, workshopy
- všechny koncerty zdarma
- 2.-5.11.2017
- Koncertní sál Pražské konzervatoře, Pálffyho palác 200 000,00 80 000,00

umělecká produkce a honoráře 
umělců, pronájem sálů 10 000,00     

31

České doteky hudby s.r.o.
Karlovo nám ěstí 23/1
Bc. Miroslav Matějka, DiS
matejka@ceskedotekyhudby.cz
festival@ceskedotekyhudby.cz
IČ: 01546066

Mezinárodní hudební festival České doteky hudby - 19. ro čník
- nejrozsáhlejší festival zaměřený na klasickou hudbu v zimním období; 
nabídka špičkové klasické hudby v oblasti orchestrální, komorní a 
recitálové tvorby
- 200 volných vstupenek pro občany P1, soutěž o 10 ks vstupenek
- 16.12.2017 - 6.1.2018
- Obecní dům, Pražský Hrad, Klementinum, Kostel Šimona a Judy, 
Rudolfinum 17 842 000,00 100 000,00 honoráře umělců 70 000,00     

32

Sdružení českých um ělců grafik ů 
HOLLAR
Smetanovo náb ř. 995/6, P1
Ing. Pavel Piekar
kslezakova@hollar.cz
piekar@seznam.cz
IČ: 14892537

Hollar dnes
- výstavní projekt ke stoletému výročí SČUG Hollar; představení všech 
současných členů sdružení
- 1.1.-31.12.2017
- Obecní dům 395 000,00 10 000,00

instalace a deinstalace výstavy, 
propagace, autorské honoráře 10 000,00     

33

Sdružení českých um ělců grafik ů 
HOLLAR
Smetanovo náb ř. 995/6, P1
Ing. Pavel Piekar
kslezakova@hollar.cz
piekar@seznam.cz
IČ: 14892537

Celoro ční výstavní činnost Galerie HOLLAR v roce 2017
- 13 výstav české grafiky současných i nežijících autorů, doprovodné 
akce
- dobrovolné vstupné
- 1.1.-31.12.2017
- Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6 1 655 000,00 100 000,00 instalace výstav, výstavní náklady 20 000,00     

zpracovala Linda Klečková 21. 3. 2017 7
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Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
s.r.o .
Kardinála Berana 1157/32, Plze ň

JUDr. Aleš Čeněk
alescenek@seznam.cz
IČ: 26367530

LITERÁRNÍ KAVÁRNA s galerií obraz ů

- literární podvečery, křty knih, setkávání významných umělců s 
veřejností v centru Prahy, projekt ve spolupráci s PrF UK; současně 
probíhají výstavy obrazů uznávaných i začínajících umělců
-občané P1 slevy 10-20% při nákupu knih nebo obrazů; 5 volných 
vstupenek na jednotlivé akce
- únor až prosinec 2017
- nám. Curieových 7 275 000,00 60 000,00

honoráře, propagace, produkce, 
pronájem výstavních panelů, 
pronájem prostor 40 000,00     

35

420PEOPLE z.ú.
Dlouhá 719/44, P1
Marta Lajnerová
marta@420people.org
IČ: 22833731

Gaga Workshop Prague 2017
- 2. ročník workshopů pohybové techniky světoznámého choreografa 
Ohada Naharina; umožnění českým zájemcům dozvědět se více o této 
technice, která má uzdravující moc
- poskytnutí 2 míst na každou lekci prostřednictvím inf.centra MČP1
- 28.8.-2.9.2017
- Baletní studio ND, Anenské nám. 270 000,00 90 000,00

nájemné prostor, honoráře lektorů 
(nelze použít na odvody DPH a 
daní), produkce, propagace 0,00

36

Zpěvácký spolek HLAHOL v Praze
Masarykovo náb ř. 248/16, P1
Eva Rychlíková
rychlikova@seznam.cz
info@hlahol.cz
IČ: 45249385

Celoro ční kontinuální činnost Zp ěváckého spolku HLAHOL na rok 
2017
- provozování celoroční koncertní činnosti jednoho z nejstarších 
zpěváckých spolků; kvalitní koncerty za nízké vstupné
- poskytnutí 2 čestných vstupenek na každou akci prostřednictvím 
inf.centra MČP1
-  leden - prosinec 2017
- koncertní sál Hlaholu Masarykovo nábř. 16, Kostel sv. Salvátora, 
Kostel sv. Jana Nepomuckého 721 000,00 100 000,00

umělecké honoráře, propagace, 
notový materiál, pronájem prostor, 
pronájem techniky 40 000,00     

37

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

Celoro ční výstavy a výstava Hyperrealisté: Bratislava-Prah a-
Londýn
- kromě celoročních výstav významných českých a slovenských umělců 
je naplánována výstava Hyperrealisté (D.Sadovská, M.Ožibek a 
H.Martinec) - březen až duben 2017
- vstup zdarma
- leden až prosinec 2017
- malá výstavní síň Mánes, Masarykovo nábř. 1 750 000,00 100 000,00

nájem, reklama a inzerce, instalace a 
deinstalace výstav, (nelze použít na 
přepravu děl) 10 000,00     
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Musica Poetica, z.s.
Vojtova 767/1, Brno
Jana Janků
musica.poetica@seznam.cz
janajanku@seznam.cz
IČ: 27008550

Baroko v evropských zemích
- 15. ročník; spojení barokní hudby a dobové poezie ve třech hudebně 
dramatických představeních
- příznivé vstupné, studenti konzervatoří vstup zdarma
- duben až prosinec 2017
- Pálffyho palác, Konzervatoř J.Deyla 145 000,00 20 000,00 umělecké honoráře, nájem sálů 10 000,00     

39

Jind řišská v ěž, s.r.o.
Na Pankráci 1003/53, P4
Lucie Dolfi
info@jindrisskavez.cz
IČ: 26170736

10. ročník Třešťských betlém ů v Jind řišské v ěži
- výstava unikátních ručně vyřezávaných betlémů
- občané P1 slevy na vstupném, volné vstupenky prostřednictvím 
inf.centra MČP1
- 24.11.2017-2.2.2018
- Jindřišská věž 289 000,00 100 000,00

grafické práce, výroba výstavních 
panelů. propagace, inzerce 40 000,00     

40

Jind řišská v ěž, s.r.o.
Na Pankráci 1003/53, P4
Lucie Dolfi
info@jindrisskavez.cz
IČ: 26170736

Nostalgická Praha v Jind řišské v ěži
- výstava unikátních fotografií Prahy z přelomu 19. a 20. století z 
jednoho z největších soukromých archivů; oslovení dětí, žáků i studentů
- občané P1 slevy na vstupném, volné vstupenky prostřednictvím 
inf.centra MČP1
- 10.2.-20.8.2017
- Jindřišská věž 988 000,00 100 000,00

propagace, materiál, půjčovné 
kostýmů a výstavních modelů 50 000,00     

41

PaedDr. Olga Černohorská - Anaháta
Přececht ělova 2396/22, P5
info@anahata.cz
IČ: 14935902

LÉTO PLNÉ HVĚZD
- výstava víceúčelových hraček a výukových kapsářů pro zdravé i 
zdravotně postižené děti s doprovodným programem pro seniory P1
- vstup na výstavu zdarma; pro seniory P1 vstup zdarma i na koncerty a 
doprovodné pořady
- 1.7.-27.8.2017
- Školní jídelna Dražického nám. 65/10 393 610,00 100 000,00

nájemné a energie, ladění piana a 
stěhování po P1, umělecké 
honoráře, osvětlení a ozvučení 
koncertů 50 000,00     

42

PaedDr. Olga Černohorská - Anaháta
Přececht ělova 2396/22, P5
info@anahata.cz
IČ: 14935902

Od Adventu do T ří králů
- výstava adventních maškar a postav českého venkova, veliký textilní 
Betlém, výstava hraček, her a výukových kapsářů pro zdravé i 
zdravotně postižené děti
- vstup zdarma
- 25.11.-31.12.2017
- Školní jídelna Dražického nám. 65/10 260 736,00 70 000,00

nájemné, energie, materiál na 
exponáty, kustodi, osvětlení a 
ozvučení výstavy, instalace výstavy 30 000,00     
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Milan Léska
Božanovská 2081/11, P9
milan@leska.cz
IČ: 18435572

Vánoční pozouny nad Karlovým mostem
- interpretace věžní hudby (tři trombony a jedna tuba), vánoční koledy
- zdarma
- 26.11.-31.12.2017
- Malostranská mostecká věž jednou týdně v pátek od 15.30 do 16.30 
hod., Františkánská zahrada jednou týdně v neděli od 10 do 11 hod. 60 500,00 60 500,00

honoráře za 11 představení

PROJEKT VYŘAZEN Z DŮVODU 
FORMÁLNÍHO POCHYBENÍ 0,00

44

Milan Léska
Božanovská 2081/11, P9
milan@leska.cz
IČ: 18435572

Tóny pozoun ů nad Karlovým mostem
- interpretace věžní hudby (tři trombony a jedna tuba), slavnostní 
fanfáry, kasace, motetta atd.
- zdarma
- 16.6.-13.10.2017
- Malostranská mostecká věž jednou týdně v pátek od 17 do 18 hod. 99 000,00 99 000,00

honoráře za 18 představení

PROJEKT VYŘAZEN Z DŮVODU 
FORMÁLNÍHO POCHYBENÍ 0,00

45

Ivana Špi čáková, f.o.
Gruzínská 661/14, P10
info@kuskovu.cz
IČ: 86619616

Výstavní činnost Galerie KusKovu v roce 2017
- galerie prezentuje díla současných uměleckých kovářů a výtvarníků 
pracujících s kovem, 5-7 výstav
- vstup zdarma
- březen - prosinec 2017
- Biskupský dvůr 6 129 000,00 74 000,00

inzerce, grafika, propagace, 
pojištění, elektřina, služby spojené s 
nájmem, stojany, instalační materiál, 
PR služby, honoráře, poštovné 50 000,00     

46

PRAGUE FRINGE s.r.o.
Budečská 1028/16, P2
Steven James Gove
steve@fringe.cz
IČ: 26511550

Prague Fringe 2017
- mezinárodní multižánrový festival zaměřený především na mladého 
diváka; 16. ročník
- levné vstupné, doprovodné programy zdarma
- 26.5.-3.6.2017
- Malostranská beseda, Divadlo Kampa, A Studio Rubín a další místa 
Malé Strany 3 530 000,00 100 000,00

honoráře produkce a techniky, 
pronájem technického vybavení, 
spoje, pronájem prostor, kancelářské 
potřeby, propagace 30 000,00     

47

Spolek výtvarných um ělců "MÁNES"
Spálená 82/4, P1
ak.mal. Ivan Exner
svumanes@seznam.cz
IČ: 00269824

130. výro čí Mánesa I. - Malí ři a socha ři sou časnosti
130. výro čí Mánesa II. - Malí ři a socha ři minulosti
- spolek byl založen v roce 1887; připomenutí výtvarné generace 
současné i minulé
- pro občany P1 zdarma kurátorské prohlídky včetně vstupu na výstavu
- 10.2.-27.5.2017
- Galerie S.V.U. Mánes Diamant, Spálená 82 220 000,00 100 000,00

instalace a deinstalace výstav, 
propagace, ostraha 30 000,00     
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Spolek výtvarných um ělců "MÁNES"
Spálená 82/4, P1
ak.mal. Ivan Exner
svumanes@seznam.cz
IČ: 00269824

Světlo v obraze - český impresionismus, inspirace blízké i vdálené
- výstava pořádaná ve spolupráci se Správou Pražského hradu; 
velkolepá přehlídka českého malířství a sochařství
- snížené vstupné pro občany P1
- 6.10.2017-15.1.2018
- Jízdárna Pražského hradu 1 800 000,00 100 000,00

architektonické práce, autorská 
zpracování výstavy, kurátorské 
práce, katalog 10 000,00     

49

SPOLEČNOST ČESKÝCH SKLADATEL Ů, 
z.s.
Radlická 2487/99, P5
Mgr. Daniela Bělohradská
db.ahuv@seznam.cz
IČ: 67778836

Festival DNY SOUDOBÉ HUDBY 2017 - 28. ro čník
- festival současné tvorby českých, moravských a slezských hudebních 
skladatelů, ucelená přehlídka novinek soudobé vážné hudby
- snížené vstupné pro občany P1
- 1.11.-30.11.2017
- HAMU, kostel sv. Vavřince, kostel Panny Marie pod řetězem, kostel 
sv. Klimenta, Konzervatoř J.Deyla, Pražská konzervatoř, Muzeum 
B.Smetany 830 000,00 100 000,00

umělecké honoráře, pronájem sálů, 
technické zajištění, propagace, 
organizace

cestovné - neuznatelný náklad 50 000,00     

50

SPOLEČNOST ČESKÝCH SKLADATEL Ů, 
z.s.
Radlická 2487/99, P5
Mgr. Daniela Bělohradská
db.ahuv@seznam.cz
IČ: 67778836

Koncerty jubilant ů Společnosti českých skladatel ů roku 2017
- autorské večery pro žijící české hudební skladatele
- dobrovolné vstupné
- únor až prosinec 2017
- HAMU, kostel sv. Vavřince, kostel Panny Marie pod řetězem, kostel 
sv. Klimenta, Konzervatoř J.Deyla, Pražská konzervatoř, Muzeum 
B.Smetany 298 000,00 40 000,00

umělecké honoráře, pronájem sálů, 
technické zajištění, propagace, 
organizace

cestovné - neuznatelný náklad 30 000,00     

51

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

KULTURA V SRDCI PRAHY
- 5. ročník, 6 koncertů, na kterých se představí začínající umělci, 
významní pedagogové a domácí i zahraniční hosté; vhodné i pro rodiny 
s dětmi
- zdarma
- září až prosinec 2017
- Koncertní sál Pražské konzervatoře, Divadlo na Rejdišti 165 000,00 60 000,00

umělecká produkce a honoráře 
umělců 20 000,00     

52

Slovenský evangelický a. v. církevní sbor 
v Praze
V jirchá řích 152/14, P1
Mgr. Marián Čop
superintendent@ecav.cz
marian.cop@ecav.cz
IČ: 45247641

Cyklus akcí k 70. výro čí založení Slovenského evangelického a.v. 
církevního sboru v Praze a k 500. výro čí reformace
- akce určené nejen členům církve, ale i široké veřejnosti; setkání se 
zajímavými hosty
- zdarma
- 1.1.-31.10.2017
- Kostel Sv. Martina a sborové místnosti, V jirchářích 14 542 000,00 80 000,00

propagace, technické zajištění akcí, 
honoráře účinkujících 30 000,00     
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Musica Florea, z.s.
U cihelny 108, Bo řanovice
Irena Ošťádalová
irena.ostadalova@musicaflorea.cz
IČ: 26546400

15. festivalový cyklus Musica Florea Bohemia 2017
-  pravidelný pražský festival staré hudby, 6 koncertů a představení
- slevy pro studenty a seniory
-  leden - prosinec 2017 
- Klementinum, České muzeum hudby, kostel sv. Salvatora, barokní 
refektář sv. Jiljí, letní scéna HAMU 3 090 000,00 95 000,00

pronájmy prostor, propagace, 
umělecké honoráře 10 000,00     

54

MgA. Lukáš Machalický
Galerie SPZ
Pštrossova 1924/8, P1
lukamachalicky@centrum.cz
IČ: 76412059

Roční program galerie SPZ
- "princip hosta" - oslovení autoři si zvou svého hosta, který ovlivní 
konečnou podobu instalace výstavy, komentované prohlídky, výstavy je 
možné shlédnout z ulice okny galerie 24 hodin denně, bezbariérový 
přístup
- dobrovolné vstupné
- leden - prosinec 2017
- Pštrossova 8 324 801,00 99 000,00

režijní, technické a propagační 
náklady, tisk velkoformátové vlajky, 
ostatní náklady

doprava je neuznatelný náklad 20 000,00     

55

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

Drakiáda pod Pet řínem 2017
- tradiční podzimní akce pro rodiny s dětmi
- dobrovolné vstupné, občané P1 dostanou zdarma los do tomboly
- 30.9.2017
- zahrada u Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, 
Vlašská 36 62 500,00 30 000,00

nákup draků a materiálu na výrobu 
draků, divadelní vystoupení, 
malování na obličej s tetováním pro 
děti, bublinová show a výuka, 
propagace 30 000,00     

56

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

Dětský den pod Pet řínem 2017
- oslava Dne dětí
- dobrovolné vstupné, občané P1 dostanou zdarma los do tomboly
- 3.6.2017
- zahrada u Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, 
Vlašská 36 53 000,00 30 000,00

šermířské představení, bublinová 
show a výuka, soutěžní aktivity pro 
děti, propagace 30 000,00     

57

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

Předváno ční těšení pod Pet řínem 2017
- oslava období adventu, setkání rodin s dětmi
- dobrovolné vstupné
- 15.12.2017
- Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 36 37 500,00 20 000,00

náklady na koncert - vystoupení 
pěveckého/hudebního souboru 20 000,00     
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Společnost Zde ňka Fibicha, z.s.
Karmelitská 388/2, P1
PhDr. Věra Šustíková
vera_sustikova@nm.cz
IČ: 27018962

XX. Mezinárodní festival koncertního melodramu Prah a
- festival melodramu v podání profesionálních umělců
- zvýhodněné přenosné abonentní vstupenky pro občany P1
- 15.10.-3.12.2017
- koncertní síně v palácích Prahy 1 1 170 000,00 100 000,00 umělecké honoráře 40 000,00     

59

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

České kolo 10. Mezinárodní sout ěže Zdeňka Fibicha v interpretaci 
melodram ů

- soutěž je určena pro amatéry i mladé profesionály ve věku 16-35 let, 
jedná se o jedinou soutěž v tomto mezioborovém žánru na světě
- vstupné dobrovolné, pro občany P1 na koncert vítězů zdarma
- 27.-29.10.2017
- Lichtenštejnský palác, HAMU 294 000,00 65 000,00 honoráře, produkce 10 000,00     

60

Spolek pro oživení Pam ěti
Milánská 419, P10
Milan Dedera
studio.pamet@gmail.com
IČ: 03973735

Celoro ční činnost Studia Pam ěť

- podpora vzniku nových autorských projektů v oblasti divadla a hudby, 
obohacení nabídky pro fanoušky nezávislého umění, akce pro rodiny s 
dětmi, divadelní workshopy
- příznivé vstupné
- leden až prosinec 2017
- Studio Paměť, Soukenická 29 706 000,00 95 000,00 umělecké honoráře, propagace 20 000,00     

61

AGENTURA SCHOK, spol. s r.o.
Ji řská 6/2, P1
Mgr. Michal Rychlý
michalrychly@shakespeare.cz
schok@shakespeare.cz
IČ: 25657623

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI 2017
- divadelní přehlídka zaměřená výhradně na dílo W.S. na letní scéně
- soutěž pro občany P1 o volné vstupenky
- 27.6.-3.9.2017
- Nejvyšší purkrabství Pražského hradu, Lichtenštejnský palác 32 250 000,00 100 000,00 honoráře 30 000,00     

62

Hašle
Kosmonaut ů 546/17, Brno 25
Václav Arnošt
hasle@hasle.cz
IČ: 01937235

Turbo pro d ěti s d ětskou mozkovou obrnou
- benefiční koncert skupiny TURBO na podporu léčby DMO
- 26.5.2017
- Rock Café, Národní 90 000,00 35 000,00

umělecké honoráře, pronájem sálu

PROJEKT VYŘAZEN Z DŮVODU 
FORMÁLNÍHO POCHYBENÍ 0,00
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"Spolek p řátel Petrské čtvrti"
Biskupský dv ůr 1154/1, P1
Linda Klečková
spolek@petrskactvrt.cz
IČ: 22762353

Svatopetrské kování 2017 - 4. ro čník
- prezentace tradičního a uměleckého řemesla, spolupráce s 
uměleckými školami a s Galerií KusKovu
- vstup na akci, komentované prohlídky a koncerty v kostele zdarma
- 23.9.2017
- okolí kostela sv. Petra Na poříčí 132 000,00 72 000,00

propagace a inzerce, pronájem stanů a 
stánků, výstavních soklů a schrán, toalet, 
elektrická energie - spotřeba, zajištění 
přívodů a přeložek, hudební doprovod, 
ozvučení, zvukař, produkce, organizace, 
koordinace, pojištění exponátů, lektorné, 
pronájem a obsluha plackovače, lektorné, 
odborný výklad 30 000,00     

64

Viola o.p.s.
Národní 1011/7, P1
Mgr. Robert Tamchyna
info@divadloviola.cz
tamchyna@divadloviola.cz
IČ: 25109979

DIVADLO VIOLA - kontinuální um ělecká činnost
- komorní nekomerční projekty, umělecky náročný repertoár s předními 
umělci, představení pro dospělé i pro děti, spolupráce s Klubem seniorů 
P1, poetickým klubem TÝNKA z DPS Týnská a Klubem mladého diváka
- slevový program pro obyvatele P1
- leden - prosinec 2017
- Národní 7 5 380 000,00 100 000,00 umělecké honoráře 50 000,00     

65

Prevence d ětem z.s.
U milosrdných 804/14, P1
Martin Štolc
info@prevencedetem.cz
stolc@prevencedetem.cz
IČ: 22610103

"Zdobit m ůže každý, zdobit bude každý" - sout ěž o nejkrásn ěji 
nazdobený váno ční strome ček, Ježíškova dílna a následná výstava
- 50 vánočních stromků bude k dispozici veřejnosti k dozdobení dle 
vlastní fantazie, 10 nejhezčích bude předáno pražským DPS, oslovení 
škol a školek P1
- zdarma
- 15.12.-22.12.2017
- Loretánská zahrada 219 500,00 75 000,00

pronájem stanů, vánoční stromky, 
ozdoby, propagace, ozvučení 30 000,00     

66

VICTORIA, o.s.
Sněmovní 175/5, P1
Bc. Viktorie Dugranpere
info@victoriachorus.com
IČ: 22900781

Amor Sacro e profano - velký koncert souboru Victor ia Ensebmle k 
výro čí Claudia Monteverdiho
- soubor zaměřený na interpretaci staré hudby
- pro občany P1 snížené vstupné, soutěž o vstupenky, volné vstupenky 
pro DPS
- 1.3.-9.6.2017
- Kostel sv. Vavřince 205 000,00 95 000,00

umělecké honoráře, propagace, 
pronájem zkušebny a kostela 10 000,00     

67

"Spolek ob čanů a přátel Malé Strany a 
Hradčan"
Malostranské nám. 4/27, P1
Jiřina Borkovcová
sopmsh@cmail.cz
IČ: 00409278

AUTORSKÉ PODVEČERY 2017
- výstavy českých fotografů a umělců s doprovodným programem
- zdarma
- březen až prosinec 2017
- Malostranské nám. 27 105 000,00 50 000,00

propagace, služby, spotřební 
materiál, hudební produkce 40 000,00     
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"Spolek ob čanů a přátel Malé Strany a 
Hradčan"
Malostranské nám. 4/27, P1
Jiřina Borkovcová
sopmsh@cmail.cz
IČ: 00409278

9. MALOSTRANSKÝ CANDRBÁL 2017
- kulturně společenská akce pořádaná ve spolupráci MČ P1, OŘ MP 
P1, SDH P1, SVKM a MB
- zapojení dalších místních spolků a organizací
- 4.11.2017
- Malostranská beseda 216 000,00 99 000,00

propagace, hudební produkce, 
dramatický program (přehlídka, 
moderování), ozvučení, režijní a 
produkční náklady 50 000,00     

69

UNIJAZZ - sdružení pro podporu 
kulturních aktivit, z.s.
Jind řišská 901/5, P1
Ing. Čestmír Huňát
unijazz@unijazz.cz
IČ: 00406724

Mezinárodní hudební festival ALTERNATIVA 2017
- 25. ročník MHF s širokým spektrem hudebních žánrů, mapování 
současné světové alternativní hudební scény
- slevy pro studenty a pedagogy škol P1, doprovodné programy a 
klubová noc zdarma
- listopad 2017
- Čítárna Unijazzu, Jindřišská 5 a další místa P1 2 040 000,00 90 000,00

honoráře, propagace, technické 
zabezpečení, dramaturgické a 
produkční náklady 20 000,00     

70

Zlata Bartošková
Trytova 1120/6, P9
ggartprodukce@gmail.com
IČ: 03918980

Série koncert ů šansoniérky Zlatky Bartoškové s doprovodnou 
kapelou jako PR podpora nového CD Cesty do kopce
- původní česká hudba navazující na tradici staropražských písničkářů, 
živá hudba pro střední a starší generaci
- příznivé vstupné
- 1x měsíčně v květnu až prosinci 2017
- Činoherní kavárna Činoherního klubu, Ve Smečkách 26 112 000,00 70 000,00 umělecké honoráře, reklama a PR 0,00

71

Jaroslav Šonský
Evropská 615/44, P6
Ing. Martina Fialková v plné moci
jaroslav@sonsky.se
IČ: 02104521

Hudba bez hranic u dominikán ů

- cyklus čtyř tematických koncertů s mezinárodním přesahem určených 
nejširší veřejnosti
- dobrovolné vstupné, občané P1 zdarma
- duben až prosinec 2017
- barokní refektář dominikánů, Jilská 7 180 000,00 100 000,00

honoráře, administrativa, propagace, 
grafické práce a tisk 10 000,00     

72

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

Výstavy výtvarných, socha řských a um ěleckých spolk ů v roce 2017
- prohloubení nabídky v oblasti vzdělávání pro občany P1 za účasti 
galerijních umělců, komentované prohlídky, autogramiády
- zdarma
- leden - prosinec 2017
- Fitnesskotva, nám. Republiky 8 165 000,00 100 000,00

propagace a produkce, osvětlení, 
ozvučení, instalační materiál 0,00
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Čtyřlístek 74, o.s.
Janovského 710/55, P7
Petr Ožďan
petr.ozdan@seznam.cz
IČ: 22756299

Podpora d ětské výtvarné tvorby
- pořádání výtvarných kurzů za účasti pedagogů, výtvarných a 
galerijních umělců, oslovení MŠ a ZŠ P1
- zdarma   
- leden až prosinec 2017
- Janovského 55, Praha 7 120 000,00 75 000,00

propagace, produkce, osvětlení, 
ozvučení, technika, workshopy, 
fotodokumentace

PROJEKT VYŘAZEN Z DŮVODU 
FORMÁLNÍHO POCHYBENÍ 0,00

74

UNION FILM s.r.o
Vodi čkova 41, P1
Petr Jirásek
info@kinosvetozor.cz
petr.jirasek@kinosvetozor.cz
IČ: 62576631

Dokumentární pond ělí
- pravidelné uvádění mezinárodních dokumentárních filmů každé 
pondělí večer,rozšíření filmově-kulturní nabídky
- přívětivé vstupné, další slevy pro studenty
- leden až prosinec 2017
- kino Světozor 327 600,00 85 600,00

grafické práce, tisk letáků, podíl na 
tisku programové brožury, distribuce, 
propagace, odvody distributorům a 
majitelům práv 10 000,00     

75

UNION FILM s.r.o
Vodi čkova 41, P1
Petr Jirásek
info@kinosvetozor.cz
petr.jirasek@kinosvetozor.cz
IČ: 62576631

FILM A SENIOŘI 2017
- filmová představení ze současné distribuční nabídky pro seniory 
každou středu ve 13 hodin
- zlevněné vstupné 60 Kč
- leden až prosinec 2017
- kino Světozor 206 000,00 66 000,00

podíl na nákladech na grafika, tisk 
letáků, podíl na tisku programové 
brožury, distribuce, propagace 20 000,00     

76

Židovská obec v Praze
Maiselova 250/18, P1
PhDr. Jan Munk, CSc.
zop-granty@kehilaprag.cz
IČ: 00445258

Cyklus varhanních koncert ů v Jeruzalémské synagoze - 5. ro čník
- rozšíření pražské hudební scény o méně uváděné skladby židovských 
autorů, 6 koncertů
- zdarma
- 24.5.-18.10.2017, 1x měsíčně
- Jeruzalémská synagoga 163 000,00 30 000,00

honoráře hudebníků, varhanář 
(pravidelná údržba nástroje), 
propagace 10 000,00     

77

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

Edukativní nadstavba činnosti LEICA GALLERY PRAGUE
- organizace odborných přednášek a seminářů teoretiků fotografie, 
kurátorů, historiků apod.
- pro občany P1 odborné přednášky, besedy, diskuze a výtvarné dílny 
zdarma
- leden až prosinec 2017
- LGP, Školská 28 122 000,00 40 000,00

umělecké honoráře, nájem prostor, 
propagace, spotřební materiál, 
kancelářský materiál

cestovné není uznatelný náklad 20 000,00     
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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, otevírací 
doba až do 21 hod.
- 100 vstupenek zdarma pro občany P1 na každou výstavu 
prostřednictvím infocentra MČ P1
- leden až prosinec 2017
- LGP, Školská 28 1 728 000,00 95 000,00

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

cestovné a transport - pouze na 
území P1 20 000,00     

79

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

Podpora mladých za čínajících um ělců v LEICA GALLERY PRAGUE
- prezentace fotografické tvorby mladých a začínajících umělců
- zdarma
- leden až prosinec 2017
- LGP. Školská 28 116 000,00 30 000,00

tiskařské, grafické a překladatelské 
práce, spotřební materiál a 
organizační náklady 20 000,00     

80

SCULPTURE LINE s.r.o.
Na poříčí 1067/25, P1
Ondřej Škarka
info@sculptureline.cz
IČ: 05188661

SCULPTURE LINE
- výstava soch ve veřejném prostoru, přiblížení současného sochařství 
většinovému publiku, komentované prohlídky, soutěž o nejzajímavější 
fotografii instalace na území P1
- zdarma
- 1.6.-30.9.2017
- různá místa Prahy 1 3 151 000,00 100 000,00

umělecké honoráře kurátorů, 
propagace, tiskové materiály, 
pojištění soch

transport je neuznatelný náklad 30 000,00     

81

design for us z.s.
Čílova 89/12, P6
Terezie Tunková
dyzajnmarket@gmail.com
terezie@dyzajnmarket.com
IČ: 03363058

Dyzajn market 2017 - doprovodný program
- doprovodný program (divadlo pro děti, hudební vystoupení) k prodejní 
výstavě autorské tvorby především českých umělců, největší open-air 
akce, 
- zdarma
- 18.3.-17.12.2017 (čtvrtletně)
- Náměstí Václava Havla 596 000,00 73 000,00

umělecké honoráře, dramaturgie 
pódiového programu, choreografie 
módních přehlídek 20 000,00     

82

design for us z.s.
Čílova 89/12, P6
Terezie Tunková
dyzajnmarket@gmail.com
terezie@dyzajnmarket.com
IČ: 03363058

Dyzajn market 2017 - kreativní workshopy
- kreativní workshopy pro děti i dospělé k prodejní výstavě autorské 
tvorby především českých umělců, největší open-air akce
- zdarma
- 18.3.-17.12.2017 (čtvrtletně)
- Náměstí Václava Havla 596 000,00 30 000,00

kreativní workshopy, dramaturgie 
workshopů 20 000,00     
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Daria Sláde čková
nakladatelství Jalna
U železné lávky 5576/6, P1
listyprahy1@jalna.cz
IČ: 41825845

LISTY PRAHY 1
- vydávání měsíčníku, který informuje občany P1 o kulturním a 
společenském dění zejména v P1; možnost zasílání zájemcům 
elektronicky
- zdarma
- leden - prosinec 2017
- území MČ P1 748 500,00 78 300,00

distribuce Česká pošta, webové 
stránky 20 000,00     

84

KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA spolek
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
- přívětivé vstupné
- leden - prosinec 2017
- U Sovových Mlýnů 3 a 5 135 000,00 90 000,00

platby za divadelní představení, 
propagace, produkce 50 000,00     

85

KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA spolek
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
- kromě mikulášské besídky ostatní akce zdarma
- 10.11.-31.12.2017
- U Sovových Mlýnů 3 a 5 56 000,00 40 000,00

dětské divadlo,hudební produkce, 
kostýmy, propagace, produkce, 
doprovodný program 30 000,00     

86

KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA spolek
Hroznová 493/5, P1
Alena Kopecká
info@kckampa.eu
alena.kopecka@seznam.cz
IČ: 27008355

Kulturní program v Dome čku
- hudební odpoledne a večery, karaoke, kvízové večery, přednášky, 
výstavy
- občané Prahy 1 zdarma
- leden až prosinec 2017
- Salla Terrena, Kampa 204 000,00 90 000,00

produkce, propagacer, organizační 
zajištění 80 000,00     

87

Spolek KINOLAB
Hnězdenská 735/6, P8
Anabela Žigová
info@kinolab.cz
anabel@kinolab.cz
IČ: 05379644

PROJEKT 2017 - KINOLAB
- filmově-diskusní večery na téma vztahu společnosti k lidské sexualitě 
a otázky spojené s problematikou HIV; setkání s odborníky z oblasti 
medicíny, sociální sféry i s umělci; 2 diskuse proběhnou na jaře a na 
podzim v prostředí vysokých uměleckých škol
- zdarma
- jaro, podzim 2017
- VŠUP, FAMU 303 300,00 20 000,00

honoráře vystupujících, projekt 
manažer, technik, on-line propagace, 
tisk propagačních materiálů, PR 10 000,00     
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Artedu, z.s.
Tesaříkova 1021/3, P10
Bc. Alena Bartková
artedu@artedu.cz
IČ: 03521532

UČEBNY - 3. realizace
- unikátní umělecko-vzdělávací projekt, kdy špičkový český výtvarník 
pracuje se studenty přímo na půdě jejich školy; určeno studentům 
uměleckých škol,  závěrečná vernisáž
- zdarma
-1.8.-31.12.2017
- Gymnázium prof. Patočky, Jindřišská ul. 182 300,00 15 000,00

projekt manažer, pedagogické 
vedení, on-line propagace, tisk 
propagačních materiálů, 
fotodokumentace 10 000,00     

89

Artedu, z.s.
Tesaříkova 1021/3, P10
Bc. Alena Bartková
artedu@artedu.cz
IČ: 03521532

Projekt REC - p řednáškov ě-diskusní setkání
- cyklus diskusních setkání formou autorských přednášek předních 
osobností architektury, výtvarné scény, designu a galerijního prostředí
- zdarma
- leden až prosinec 2017
- Skautský institut, Staroměstské nám. 4/1 97 000,00 20 000,00

propagace, PR, honoráře 
přednášejících, on-line propagace, 
tisk propagačních materiálů, PR, 
režijní náklady 10 000,00     

90

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

Celoro ční výstavní program GALERIE CZECHDESIGN
- podpora českého designu, zaměření na začínající tvůrce, studenty a 
mladé autory
- vstup na výstavy zdarma, na zpoplatněné doprovodné akce pro 
občany P1 sleva
- leden až prosinec 2017
- Galerie Czechdesign, Vojtěšská 3 1 097 000,00 100 000,00

umělecké honoráře, propagace, tisk,  
materiál na instalaci a deinstalaci 
výstav, technické zabezpečení, 
kancelářské potřeby, produkce 20 000,00     

91

EUROFILMFEST, s.r.o.
Parléřova 17, P6
Barbora Golatová
info@eurofilmfest.cz
IČ: 25084071

24. DNY EVROPSKÉHO FILMU
- nesoutěžní filmový festival, přehlídka současných evropských filmů
- školní projekce, zlevněné vstupné, seniorský program
- 6.-13.4. 2017
- kino Světozor a kino Lucerna 2 830 000,00 100 000,00

překlady filmů, tlumočení, náklady na 
umělce (autorské smlouvy, honoráře) 40 000,00     

92

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 2017
- komorní kino v centru Prahy, změřené na nekomerční a artovou 
produkci
- pravidelná představení pro školy P1 a seniory za zvýhodněné vstupné
- leden - prosinec 2017
- Národní 28 3 457 000,00 100 000,00

služby související s nájmem,
tisk programů 30 000,00     
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Auto*Mat, z.s.
Bořivojova 694/108, P3
Hana Škodová
hana.skodova@auto-mat.cz
IČ: 22670319

ZAŽÍT MĚSTO JINAK 2017
- 12. ročník akce propojující oblasti konání sousedských slavností, 
svépomocná slavnost, která staví na tvořivosti a individuální aktivitě 
občanů žijících přímo v místě akcí, oživení ulic a veřejných prostranství
- zdarma
- 16.9. 2017
- různé lokality v Praze 1 1 254 000,00 50 000,00

administrativa, programová 
supervize, produkce, grafika, tisk, PR 20 000,00     

94

ŽIVOT 90, z.ú.
Karoliny Sv ětlé 286/18, P1
Mgr. Jan Lorman
jan.lorman@zivot90.cz
sekretariat@zivot90.cz
IČ: 00571709

DIVADLO U VALŠ Ů - celoro ční činnost 
- seniorské divadlo v Praze, vč. seniorů se zdravotním postižením, 
integrace starších lidí a jejich zapojování  do aktivního kulturního života, 
bezbariérové prostředí, dostupné vstupné, odpolední začátky 
představení
- na vybraná představení senioři P1 vstup zdarma
- leden - prosinec 2017
- Dům Portus, Karoliny Světlé 18 2 193 000,00 97 000,00

energie, produkční náklady, 
propagace 40 000,00     

95

Akademie múzických um ění v Praze
Malostranské nám. 259/12, P1
doc. MgA. Jan Hančil
granty@amu.cz
IČ:61384984

Svár teorie s praxí? (2017)
- tradiční projekt AMU, nové kompozice českých skladatelů ve 
špičkových výkonech studentů a doktorandů HAMU, záznam na 
nekomerční CD
- symbolické vstupné
- 1.6.-30.11.2017
- AMU, HAMU, Malostranské náměstí 93 000,00 10 000,00

umělecké honoráře

PROJEKT VYŘAZEN Z DŮVODU 
FORMÁLNÍHO POCHYBENÍ 0,00

96

Sbor dobrovolných hasi čů PRAHA 1 z.s.
Nové mlýny 827/3, P1
Mgr. Jakub Vaculín
info@hasicipraha1.cz
jakub.vaculin@seznam.cz
IČ: 22875409

KULTURNÍ ČINNOST SDH Praha 1 v roce 2017
- Den dobrovolných hasičů, Hasičský bál, účast na dalších spolkových 
akcích
- zdarma, vstupné pouze na Hasičský bál
- březen až prosinec 2017
- Malostranská beseda a území P1 155 000,00 100 000,00

grafika a tisk (pozvánky, plakáty, PR, 
propagace, distribuce), honoráře 
(ozvučení, moderátoři, orchestr), 
výprava, honoráře účinkujících, 
technické zajištění 50 000,00     

97

Zentarena s.r.o.
V dolin ě 1515/1b, P10
Gustav Bubník
gustav.bubnik@volny.cz
IČ: 03111300

Naše pohádky našim d ětem
- uvádění klasických českých pohádek pro MŠ, ZŠ a rodiny s dětmi 
prioritně z P1
- zvýhodněné vstupné pro občany P1
- březen až prosinec 2017
- Divadlo Na Perštýně 952 000,00 100 000,00 výprava 20 000,00     
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Klášter dominikán ů Praha
Husova 234/8, P1
Štěpán Boháč
praha@op.cz
filip@op.cz
IČ: 49629891

Prostorová a hudební intervence v areálu dominikáns kého kláštera
- propojení elektroakustické zvukové kompozice hudebníků HAMU a 
prostorové malby výtvarníka Christiana Helwinga v prostoru rajského 
dvora dominikánského kláštera
- dobrovolné vstupné
- září, říjen, listopad 2017
- Husova 234/8 47 500,00 26 000,00

honoráře, osvětlení, výtvarný 
materiál, produkce, 
fotodokumentace, propagace 20 000,00     

99

Gabriel, z.s.
Nový Sv ět 85/19, P1
Alžběta Hlásková
sdruzeni@gabrielos.cz
alzbeta.hlaskova@dobrarodina.cz
IČ: 69345210

Nezůstávejme sami, zpívejme a hrajme si spolu
- pěvecký sbor Gabriel, rozvíjení hudebních a dramatických dovedností 
dětí, mládeže i dospělých, vystoupení pro veřejnost
- zdarma
- leden až prosinec 2017
- zařízení sociální a zdravotní péče na P1 197 000,00 97 000,00

elektronická verze not, hudební 
vybavení, propagace, pronájem 
prostor, spoje

doprava a ubytování je neuznatelný 
náklad 20 000,00     

100

Procházky um ěním, z.s.
Rybalkova 280/41, P10
MgA. Jitka Hosprová
klara.jelinkova@prochazkyumenim.cz
info@jitkahosprova.com
IČ: 05564051

PROCHÁZKY UMĚNÍM V MUSEU KAMPA
- 6 koncertů, které zábavnou formou seznamují s aktuální výstavou, 
propojení klasické hudby s výtvarným uměním
- zvýhodněné abonentní vstupenky pro mládež z P1, před koncertem 
pro občany P1 zdarma prohlídka výstavy
- únor - prosinec 2017
- Museum Kampa 609 349,00 100 000,00

plakátovací plochy, plakáty, letáčky, 
fotodokumentace 20 000,00     

101

"Žijeme v centru"
V kolkovn ě 920/5, P1
Zdeňka Buláková
???
IČ: 02466228

Opera na UMTRHu - 1. trhu s českým um ěním a designem
- v rámci uměleckého trhu budou večery věnované klasické opeře s 
cílem přivést klasickou hudbu k mladému divákovi; účast členů 
Filharmonie a jiných slavných těles
- zdarma
- březen až prosinec 2017 (poslední víkend v měsíci)
- plácek před hotelem Intercontinental, Pařížská 30 6 376 084,00 100 000,00

operní představení, PR a mediální 
kampaň, technika 0,00

102

"Žijeme v centru"
V kolkovn ě 920/5, P1
Zdeňka Buláková
???
IČ: 02466228

UMTRH Umělecký trh s um ěním
- přehlídka uměleckých výrobků českých umělců a designérů; bohatý 
doprovodný program, divadlo pro děti, kreativní dílny, hry, umělecké 
workshopy pro dospělé, představení tvorby chráněných dílen
- zdarma
- březen až prosinec 2017 (poslední víkend v měsíci)
- plácek před hotelem Intercontinental, Pařížská 30 6 376 084,00 100 000,00

kulturní program, dětské dílny a 
workshopy, technika 0,00
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Kozí spolek
Masná 697/19, P1
Džamila Nováková
dzamilanovak@gmail.com
IČ: 05754178

Kozí plácek
- pořádání sousedských setkání na Kozím plácku, zapojení místních 
spolků škol, obchodníků a obyvatel; kulturní program
- zdarma
- leden až prosinec 2017
- Kozí plácek, Staré Město 245 000,00 90 000,00

kulturní program, dětské dílny a 
workshopy, technika, stavba stánků 20 000,00     

104

Klášter Pražského Jezulátka
Karmelitská 385/9, P1
Petr Glogar
mail@pragjesu.cz
IČ: 61381683

Člověk v dialogu 2017: Hledání spirituality v tekuté dob ě

- celoroční projekt, jehož cílem je prostřednictvím různých typů 
kulturních a duchovně-vzdělávacích akcí zprostředkovávat téma 
spirituality široké veřejnosti. Součástí cyklu jsou divadelní představení, 
autorská čtení, výstavy a přednášky.
- zdrama; platí se pouze divadelní představení
- leden až prosinec 2017
- Kostel Pražského Jezulátka, Karmelitská 112 500,00 50 000,00

honoráře účinkujících, fotograf, 
kameraman, materiál pro instalaci 
výstav, tisk fotografií, plakátů, 
inzerce, kancelářské potřeby 20 000,00     

105

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

"Mladý jazz na Starém M ěstě" - IX.ro čník
- podpora mladých a začínajících hudebních těles a sólistů v oblasti 
jazzu, bluesu, funky a swingu
- snížené vstupné pro občany P1
- březen až prosinec 2017
- jazzbluesový klub, Týn 2 3 240 000,00 100 000,00

nájemné, energie, provozní a 
produkční náklady, honoráře, PR, 
tiskoviny, WEB 40 000,00     

106

KYTICE
Chlebovická 495, P9
Jozef Harčarik
harcarikjozin@seznam.cz
IČ: 45773335

XXXIV. setkání lidových muzik
XIII. Setkání d ětských lidových muzik
- prezentace bohatství národní kultury ve zvycích a obyčejích 
prostřednictvím lidových muzik z ČR i ze zahraničí
- pro občany P1 zlevněné vstupné
- 10.-12.11.2017
- Městská knihovna Praha 540 000,00 100 000,00

provozní náklady, umělecké 
honoráře, propagace 30 000,00     

107

Divadlo ve V ěži
Vršovická 897/20, P10
Zuzana Kožinová
info@divadlovevezi.cz
IČ: 27024369

Za divadlem do v ěže i do sklepa
- podpora celoročního provozu divadla, které spojuje herecké umění s 
živou klasickou hudbou v neopakovatelné komorní atmosféře Jindřišské 
věže a nově i v podzemním divadle Troníček
- volné či zlevněné vstupné pro občany P1, možnost uvedení 
představení v DPS
- únor až prosinec 2017
- Jindřišská věž; divadlo Troníček Vladislavova ul. 241 000,00 70 000,00

nájem, kostýmy, ladění a údržba 
nástrojů, osvětlovací a zvuková 
technika 20 000,00     
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KONVERGENCE z.s.
Ořešín 920, Bušt ěhrad
Andrea Hora Krausová
konvergence@konvergence.org
krausova@konvergence.org
IČ: 26583798

KONVERGENCE - cyklus komorních koncert ů 2017
- hodnotná soudobá vážná hudba, propagace mladých českých i 
zahraničních autorů
- zvýhodněné vstupné pro studenty a seniory, servis pro studenty 
uměleckých a hudebních škol na Praze 1
- duben až prosinec 2017
- kostel sv. Vavřince, Hellichova ul. 557 000,00 50 000,00

provozní, produkční a propagační 
náklady, náklady na umělce, ostatní 
náklady 0,00

109

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

PRAŽSKÁ POLYFONIE 2017 
- 3.ročník unikátních koncertů původní renesanční hudby s autentickým 
hlasovým obsazením za doprovodu dobových nástrojů
- zdarma pro občany P1
- 1.10.-17.12.2017
- kostel sv. Martina ve zdi, sv. Michala v Jirchářích, Dům U Kamenného 
zvonu 187 000,00 94 000,00

pronájem prostor, umělecké 
honoráře, technika, zvuk, světla, 
půjčovné historických nástrojů, 
produkce, grafika, propagace, tisk 20 000,00     

110

Společnost Topi čova salonu,z.s.
Národní 1010/9, P1
Anna Stárková
info@topicuvsalon.cz
IČ: 22693271

Celoro ční činnost Topi čova salonu v roce 2017
- jedna z nejstarších galerií v ČR, příprava 7 výstav českých umělců, 10 
literárních čtvrtků a další doprovodné akce (výtvarné dílny, besedy, 
komentované prohlídky, promítání filmů, přednášky)
- vernisáže zdarma, zdarma komentované prohlídky pro děti škol P1
- leden až prosinec 2017
- Topičův salon, Národní 9 2 960 000,00 80 000,00

honorář pro lektory výtvarných dílen, 
organizace doprovodných programů, 
propagace a administrativa 
doprovodných programů, materiál na 
výtvarné dílny 20 000,00     

111

LA SOPHIA, o.p.s.
Břehová 208/8, P1
Yvetta Blanarovičová
office@lasophia.cz
yvetta@blanarovicova.cz
IČ: 27019101

Vánoční koncert plný hv ězd
- vystoupení talentovaných dětí z dětských domovů a sociálně 
znevýhodněných rodin v oboru hudba a sport; vystoupení významných 
osobností z oblasti hudby a sportu; oslovení národnostních menšin; 
jeden koncert bude plně věnovaný dětem z dětských domovů; aktivní 
zapojení dětí z P1
- 16.12.2017
- Obecní dům 550 000,00 97 000,00

pronájem sálu a techniky, 
symfonický orchestr, produkce 0,00

112

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

Výtvarníci Charty
- výstava čtyř výtvarníků- aktivistů Charty - Jiřího Koláře, Eduarda 
Ovčáčka, Jana Šafránka a Olafa Hanela
- občané P1 vstup zdarma, komentované prohlídky pro DPS a školy P1 
- 9.5.-11.6.2017
- Galerie Millennium, Tržiště 5 53 700,00 15 000,00

energie, technické zabezpečení, 
spotřeba materiálu a kancelářské 
potřeby 10 000,00
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MILLENNIUM
Tržišt ě 5/370, P1
Mgr. Adam Hoffmeister
gallerymillennium@centrum.cz
adam.hoffmeister@email.cz
IČ: 67981305

1917 - 2017?! - Utopické vize dnes
- výstava s odkazem na sté výročí VŘSR; politické (utopické) výtvarné 
umění a propagandistické tiskoviny; historické výtvarné artefakty v 
kontextu s dílem současných umělců
- občané P1 vstup zdarma, komentované prohlídky pro DPS a školy P1 
- 10.10.-12.11.2017
- Galerie Millennium, Tržiště 5 74 700,00 20 000,00

energie, technické zabezpečení, 
propagace

cestovné je neuznatelný náklad 0,00

114

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

Ženy Hollaru
- příspěvek k Roku grafiky, seznámení s výběrem grafické tvorby členek 
SČUG Hollar
- občané P1 vstup zdarma, komentované prohlídky pro DPS a školy P1 
- 14.3.-9.4.2017
- Galerie Millennium, Tržiště 5 51 500,00 15 000,00

energie, technické zabezpečení, 
spotřeba materiálu a kancelářské 
potřeby, propagace 10 000,00     

115

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

Adolf Hoffmeister
- průřez výtvarnou tvorbou umělce; vystaveny budou především 
autorovy kresby významných českých a zahraničních osobností a 
koláže; součástí budou fotografie a dokumenty z autorova života
- občané P1 vstup zdarma, komentované prohlídky pro DPS a školy P1 
- 12.9.-8.10.2017
- Galerie Millennium, Tržiště 5 43 700,00 15 000,00

energie, technické zabezpečení, 
spotřeba materiálu, spoje, propagace 10 000,00     

116

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

LETŇÁK 2017
- pravidelné koncerty věhlasných českých kapel a interpretů, letní kino, 
festivaly, designové trhy
- pro občany P1 snížené nebo volné vstupné na všechny akce 
pořádané v rámci Letňáku
- 1.5.-30.9.2017
- Střelecký ostrov 1 409 000,00 100 000,00 umělecké honoráře, autorská práva 50 000,00     

117

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, spolupráce se 
spolky P1
- volné vstupné na akce pořádané ve spolupráci s MČ P1
- leden - prosinec 2017
- Malostranská beseda 5 715 000,00 100 000,00 umělecké honoráře, OSA, propagace 50 000,00     
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Museum Kampa -
Nadace Jana a Medy Mládkových
U Sovových mlýn ů 503/ 2, P1
Mgr. Jan Smetana
info@museumkampa.cz
sandra.prusa@museumkampa.cz
IČ: 49370499

Celoro ční výstavní činnost Musea Kampa                                            
- podpora a provozování sbírky moderního umění, představení českých 
a středoevropských autorů; stálou expozici tvoří obrazy Františka Kupky
- občané P1 vstup zdarma
- leden - prosinec 2017
- Museum Kampa 8 290 000,00 100 000,00

reklamní kampaň, pojištění

transport je neuznatelný náklad 20 000,00     

119

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

Multižánrový festival ve Werichov ě vile
- třídenní festival skládající se z divadelních představení pro všechny 
věkové kategorie, doplněné o komentované prohlídky vily; výtvarné 
workshopy pro děti, hudební pásmo, letní kino
- 9.-11.6.2017
- Werichova vila na Kampě 184 000,00 25 000,00 umělecké honoráře, propagace 10 000,00     

120

Společnost Franze Kafky, z.s.
Široká 65/14, P1
RNDr. Markéta Mališová
mail@franzkafka-soc.cz
IČ: 00570745

Cyklus po řadů Společnosti Franze Kafky 2017
- literární pořady, diskusní večery, besedy, odpolední promítání filmů, 
procházky s průvodci, autorská čtení,  setkávání s význačnými 
spisovateli, možnost využití rozsáhlého knihovního fondu
- zdarma
- leden - prosinec 2017
- SFK, Široká 14 475 000,00 90 000,00

honoráře účinkujících, služby, 
propagace, produkce, organizační a 
technické zajištění 20 000,00     

121

Tour de Petrská, z.s.
Zlatnická 1130/12, P1
Vendula Stoklásková
vendula.stoklaskova@gmail.com
IČ: 05706769

Tour de Petrská
- akce nejen pro milovníky designu, zapojení místních obchodů a 
galerií, workshopy, zvýhodněné nákupy, volné vstupenky
- zdarma
- čtvrtletně duben až prosinec 2017
- Petrská čtvrť 101 000,00 85 000,00

tisk a distribuce letáků a pozvánek, 
propagace, nájem prostor, 
organizační náklady 10 000,00     

122

Rodro z.s.
Jihovýchodní II 745/7, P4
Michal Důjka
dujkamichal1@gmail.com
IČ: 05193907

Křižovatka cest
- seznámení občanů P1 s rodokmeny potomků Karla IV., venkovní 
panelová výstava
- zdarma
- 5.9.2016-5.9.2017
- Kampa, Dvořákovo nábřeží 230 000,00 10 000,00

PR, plakáty, údržba a ukotvení 
stojanů 10 000,00     
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Rodro z.s.
Jihovýchodní II 745/7, P4
Michal Důjka
dujkamichal1@gmail.com
IČ: 05193907

Magičtí Lucemburkové - Čeští králové a panovníci Svaté říše 
římské
- přiblížení vlády této dynastie, originální repliky korunovačních klenotů, 
3D modely středověkých hradů a významných staveb, faksimile 
dobových rukopisů, sochy panovníků
- zvýhodněné vstupné pro školy P1
- 20.3.-30.4.2017
- Karolinum 1 075 000,00 100 000,00 PR, plakáty, billboardy 20 000,00     

124

A studio Rubín, o.p.s.
Malostranské nám. 262/9, P1
PhDr. Ondřej Glazar
astudiorubin@seznam.cz
ondra.glazar@seznam.cz
IČ: 25089501

A STUDIO RUBÍN 2017
- profesionální česká scéna s výlučně autorskou dramaturgií, umělecky 
náročnější inscenace,známé a oblíbené autorské divadlo
- leden - prosinec 2017
- Malostranské nám. 9 4 418 000,00 95 000,00 náklady na umělce/autory 20 000,00     

125

doc.ak.mal. Margita Titlová Ylovsky
Petrská 1135/10, P1
ylovsky@seznam.cz
IČ: 74801082

O čem víme - výstava M. Titlové Ylovsky
- výstava unikátních fotografických projektů z 80. let, které dosud nebyly 
veřejně prezentovány; mapování projevů lidského těla; spojení 
umělecké vizuální i performativní tvorby s přírodními vědami a 
digitálními technologiemi
- zdarma
-1.3.-2.4.2017
- Galerie U Betlémské kaple 285 000,00 30 000,00 tisk a rozesílání pozvánek, katalog 10 000,00     

126

Český um s.r.o.
č.p.51, Skalka u Doks
Adam Weber
weber@ceskyum.cz
IČ: 03180522

Festival mladých vín
- představení prvních letošních tuzemských i zahraničních vín v 
propojení s bohatou kulturně-folklorní tradicí vážící se k tomuto období 
roku, vystoupení hudebních a tanečních souborů
- zdarma
- 9.-19.11.2017
- nám. Republiky, pěší zóna před Palladiem 300 000,00 40 000,00 kulturní program, propagace 0,00

127

Signal Productions s.r.o.
Varšavská 516/19, P2
MgA. Martin Pošta
martin@signalfestival.com
IČ: 24717525

SIGNAL Festival - 3D videomapping na budovu Michnov a paláce
- videomapping v rámci SIGNAL festivalu 2017, autor Filip Rocca 
(Španělsko)
- zdarma
- 12.-15.10.2017
- Michnův palác 594 000,00 100 000,00

umělecké honoráře, projekční 
technika, zvuková technika 20 000,00     
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YOUNG TALENTS, z.s.
Varšavská 516/19, P2
MgA. Martin Pošta
info@transmit.org
IČ: 26663465

Transmit 2017
- festival digitální kultury, audiovizuálního umění, vzdělávání a 
technologie; přednášky, panelové diskuse, workshopy
- 24.-25.3.2017
- Kino 64 U Hradeb 1 300 000,00 90 000,00

pronájem zvukové a prezentační 
techniky, umělecké honoráře 10 000,00     

129

PKF - Prague Philharmonia, o.p.s.
Husova 241/7, P1
Mgr. Radim Otépka
pkf@pkf.cz
otepka@pkf.cz
IČ: 64947602

KONCERTY PRO RODIČE S DĚTMI v Rudolfinu 2017
- kulturní výchova naší nejmladší generace, společné sdílení kulturního 
zážitku v rámci rodiny - 18 koncertů
- dar volných vstupenek pro občany P1; den otevřených dveří 
filharmonie pro žáky ZŠ P1; komorní koncert pro seniory P1
- leden - prosinec 2017
- Rudolfinum; Unitaria, Anenská 186/5 1 913 000,00 100 000,00 nájem prostor 50 000,00     

130

P&J Music, s.r.o.
Ječná 516/28, P2
Ing. Petr Pylypov
pjmusic@pjmusic.cz
IČ: 45790221

Jazz Meets World 2017
- 4 koncerty v rámci festivalu jazzu, etnické a world music; představení 
především zahraničních interpretů
- snížené vstupné občanům P1 a studentům škol P1
- 1.5.-15.12.2017
- Lucerna Music bar, Divadlo Hybernia 1 100 800,00 100 000,00

nájem sálů, nájem aparatury, 
propagace, ozvučení

ubytování je neuznatelný náklad 20 000,00     

131

P&J Music, s.r.o.
Ječná 516/28, P2
Ing. Petr Pylypov
pjmusic@pjmusic.cz
IČ: 45790221

22. Mezinárodní festival jazzového piana
- představení mladých jazzových pianistů
- snížené vstupné občanům P1 a studentům škol P1
- 17.4.-15.12.2017
- Rudolfinum 608 500,00 100 000,00

nájmy sálů, propagace, ladění

ubytování je neuznatelný náklad 20 000,00     

132

Mgr. Lucie Cviklová, Ph.D.
Na dolinách 1149/35, P4
lucie.cviklova@yahoo.com
IČ: 67801200

Kolektivní pam ěť ve světle stávkového hnutí 1989 na FF UK
- 4 debatní večery s tematikou studentské revoluce na FF UK v roce 
1989; setkání s pamětníky hnutí
- zdarma
- 1.3.-31.12.2017
- Městská knihovna na Mariánském nám.,  FF UK na nám. Janan 
Palacha a Filmová a televizní fakultra AMU na Smetanově nábřeží 145 000,00 100 000,00

převod audiozáznamu do textové 
podoby, redakční úprava textů 
převedených z audiozáznamů, 
pronájem prostor 10 000,00     
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Oliver Malina
Na Dědince 515/12, P8
???
IČ: 68393041

Putování s Janem Werichem po Praze 1
- promítání nového dokumentárního filmu o Janu Werichovi, jeho životě 
a působení v Praze 1; plánována jsou tři promítání
- zdarma
- březen až listopad 2017
- Werichova vila a další "Werichova" místa na Kampě 150 000,00 10 000,00

produkční náklady, nájem prostor, 
režijní výdaje, technické zajištění, 
honoráře účinkujících a organizátorů, 
propagace a promítání filmu 10 000,00     

134

Oliver Malina
Na Dědince 515/12, P8
???
IČ: 68393041

Natáčení filmu: Werich a Kampa
CO SRDCE POJÍ, ČERTOVKA NEROZDVOJÍ
- dokumentární film o Janu Werichovi a jeho životě v Praze 1; rozhovory 
s pamětníky; dokumentem provází Pavel Kříž; premiérové uvedení u 
příležitosti znovuotevření Werichovy vily
- zdarma
- březen až listopad 2017
- Werichova vila 600 000,00 100 000,00

produkční náklady, honoráře štábu a 
účinkujících, výdaje na postrodukci, 
propagace filmu 50 000,00     

135

Společnost koncertních um ělců člen 
AHUV, z.s.
Radlická 2487/99, P5
Irvin Venyš                    ahuv@seznam.cz
irvinvenys@centrum.cz
IČ: 70101353

Pražské klarinetové dny 2017
- 6. ročník mezinárodního festivalu; doplňkové přidružené akce, 
odborné přednášky, výstavy nástrojů
- občané P1 vstupenky 1+1 zdarma; doprovodné akce zdarma
- 30.6.-4.7.2017
- sál Martinů, Kostel sv. Vavřince, Galerie HAMU, Dominikánský klášter 650 000,00 81 000,00

honoráře umělců, produkční náklady, 
propagace 40 000,00     

136

Slovensko- český klub 
Anastázova 15/6, P6
Mgr. Naďa Vokušová
klub@czsk.net 
vokusova@czsk.net 
IČ: 65398777

SLOVENSKÉ VÝSTAVY pro Prahu 1
- cyklus výstav představujících různé aspekty slovenského výtvarného 
umění
- na určité výstavy vstup zdarma; organizování výstav pro školy P1 
zdarma
- leden - prosinec 2017
- Galerie Nová síň, Voršilská 3; palác Hybernia, Slovensky dom v 
Praze, Soukenická 3; Slovenský institut, Jilská 16 1 660 000,00 100 000,00

nájemné vč. technických 
služeb,(ozvučení,osvětlení, 
instalace), honoráře kurátorů, 
účinkujících, překlad, aut. práva, 
tiskové náklady (pozvánky, plakáty, 
katalogy, knihy a monografie) 40 000,00     

137

Slovensko- český klub 
Anastázova 15/6, P6
Mgr. Naďa Vokušová
klub@czsk.net 
vokusova@czsk.net 
IČ: 65398777

Slovenský d ům v Praze 1 pro Prahu 1
- uspořádání kulturních pořadů česko-slovenského charakteru; pět 
pořadů měsíčně (hudebních, divadelních, literárních a filmových)
- na většinu akcí bude vstup zdarma, pozváni budou i studenti SŠ a 
senioři
- leden - prosinec 2017
- Slovenský dom, Soukenická 3 1 530 000,00 100 000,00

tiskové náklady, honoráře 
účinkujících

transport, doprava, cestovné, 
ubytování - neuznatelné náklady 30 000,00     
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Slovensko- český klub 
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
- na všechny akce vstup zdarma, pozváni budou i studenti SŠ a senioři
- leden - prosinec 2017
- Malostranská beseda, Nosticův palác 345 000,00 50 000,00

nájemné včetně technických služeb 
(ozvučení, osvětlení), honoráře 
účinkujících, tech. personálu, tiskové 
náklady (pozvánky, plakáty) 30 000,00     

139

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

Antonín Fiala: "Život na v ěži katedrály Svatého Víta"
- unikátní publikace, svědectví o životě v Praze 1, seznámení s novými 
skutečnostmi, nikdy nepublikovaný fotografický materiál
- zdarma účast na akcích spojených s prezentací knihy, křest, besedy
- květen až prosinec 2017
- Praha 1 380 000,00 50 000,00 tiskárna 20 000,00     

140

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

Jaromír Farník: "Václavák. První pražský bulvár v p rom ěnách 
času"
- ucelená publikace o pražském Václavském náměstí zaměřená na 
dějiny zábavy od poloviny 19. století do šedesátých let 20. století
- zdarma účast na akcích spojených s prezentací knihy, křest, besedy
- září až prosinec 2017
- Praha 1 775 000,00 85 000,00 tiskárna 10 000,00     

141

Gambit Production, s.r.o.
Římská 131732, P2
Iva Nesvadbová
iva.nes@seznam.cz
artprague@artprague.cz
IČ: 04735323

XVI. ročník ART PRAGUE
přehlídka sou časného výtvarného um ění
- nejnovější výtvarné trendy v oborech malba, plastika, nová média, 
kresba a světelné instalace
- pro občany P1 v určitých časových úsecích vstup zdarma, sleva na 
nákup katalogů a jiných materiálů, speciální komentované prohlídky
- 20.-26.3.2017
- Dům U minuty 880 000,00 95 000,00

provozní, produkční a propagační 
náklady, náklady na autory 40 000,00     

142

Gambit Production, s.r.o.
Římská 131732, P2
Iva Nesvadbová
iva.nes@seznam.cz
artprague@artprague.cz
IČ: 04735323

X. ročník PRAGUE PHOTO
přehlídka sou časné a klasické fotografie
- přehlídka současné a historické české a slovenské fotografie; prostor 
je dán i studentům uměleckých škol; doprovodné programy pro děti.
- pro občany P1 v určitých časových úsecích vstup zdarma, sleva na 
nákup katalogů a jiných materiálů, speciální komentované prohlídky
- 24.4.-30.4.2017
- Dům U minuty 830 000,00 87 000,00

provozní, produkční a propagační 
náklady, náklady na autory 40 000,00     
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Gambit Production, s.r.o.
Římská 131732, P2
Iva Nesvadbová
iva.nes@seznam.cz
artprague@artprague.cz
IČ: 04735323

2. ročník PRAGUE NOW! um ění / design / fotografie / architektura
- přehlídka výtvarného umění, designu, filmu a architektury; cílem akce 
je informovat návštěvníky o aktuálním dění v daných oborech na 
pražské scéně
- pro občany P1 v určitých časových úsecích vstup zdarma, sleva na 
nákup katalogů a jiných materiálů, speciální komentované prohlídky
- 15.5.-18.6.2017
- Clam Gallasův palác 520 000,00 65 000,00

provozní, produkční a propagační 
náklady, náklady na autory 10 000,00     

144

PEBE Interactive, s.r.o.
Žitná 669/1, P1
MgA. Prokop Bartoníček
expost@pebe.cz
IČ: 28413962

Fórum PACKET 1 - 3. ro čník
- komplex přednášek, seminářů a workshopů, který se věnuje vždy 
jednomu vybranému tématu z oboru experimentálního designu; letošní 
ročník je zaměřený na téma technologie v módě
- zdarma
- 9.-13.5.2017
- Ex post - kulturní centrum, Příčná 1 167 510,00 40 000,00

technika a vybavení, dokumentace 
umělecké produkce, mobiliář, 
produkční, technické lektorské 
náklady 20 000,00     

145

PEBE Interactive, s.r.o.
Žitná 669/1, P1
MgA. Prokop Bartoníček
expost@pebe.cz
IČ: 28413962

Ex post - kulturní centrum - celoro ční činnost
- produkce a koprodukce uměleckých a kulturních projektů; podpora 
umělců a technologů, podpora oboru digitálních řemesel
- zdarma
- leden až prosinec 2017
- Ex post - kulturní centrum, Příčná 1 841 204,00 80 000,00

provozní náklady - nájemné, dílna, 
honoráře externím pracovníkům 20 000,00     

146

CZ PLUS s.r.o.
Mostecká 46/18, P1
Filip Jan Zvolský
mysteriapragensia@gmail.com
fjz@seznam.cz
IČ: 47543582

PRŮVOD PRAŽSKÝCH STRAŠIDEL 2017
- 9. ročník tradičního průvodu, který děti zábavnou formou seznamuje s 
pověstmi v okolí jejich bydliště, připomenutí bohatství pražských pověstí 
spjatých s konkrétními místy P1
- zdarma
- 1.11.2017
- trasa průvodu  nám. Republiky-Celetná-Staroměstské nám.-Karlova-
Karlův most-Malostranské nám. 84 000,00 84 000,00

propagace, honoráře účinkujících, 
technické zabezpečení, pronájem 
mobilní zvonkohry 30 000,00     

147

Filip Jan Zvolský, f.o.
U Zvona řky 1415/11, P2
fjz@seznam.cz
IČ: 67809006

"Kafkabaret"
- autorská kabaretní inscenace inspirovaná dílem F.Kafky a jeho 
spojením s Prahou; vhodné pro školy
- 5 premiérových představení zdarma pro školy P1 nebo seniory
- od října 2017 cca 2 roky
- Divadélko Al-Iksír, Jánský vršek 8 118 000,00 88 000,00

propagace, scéna, projekce, loutky, 
kostýmy, projektor a plátno 20 000,00     
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Studio Citadela, o.s.
Klimentská 1210/16, P1
Mgr. et MgA. Vendula Kodetová
info@studiocitadela.cz
kodetova@studiocitadela.cz
IČ: 45770816

STUDIO CITADELA - BDS, tanec, divadlo pro d ěti & hosté
- celoroční "social specific" kulturní, umělecký program Bohnické 
divadelní společnosti, taneční projekty, divadlo pro děti, program i akce 
jsou otevřeny veřejnosti
- zvýhodněné nebo dobrovolné vstupné
- leden - prosinec 2017
- Studio Citadela, Klimentská 16 + hostování na scénách P1 (Divadlo 
Kampa, Činoherní klub, Loď bří Formanů) 900 500,00 100 000,00

Provozní náklady, produkční náklady, 
náklady na umělce, propagace 20 000,00     

149

SPOLEK KAŠPAR
Celetná 595/17, P1
Jakub Špalek
kaspar@divadlovceletne.cz
spalek@divadlovceletne.cz
IČ: 00549592

Podpora dopoledních p ředstavení spolku Kašpar
- 7 představení s mimořádně nízkým vstupným (50-90Kč) v dopoledních 
časech nejen pro studenty a důchodce
- leden - prosinec 2017
- Divadlo v Celetné 145 000,00 100 000,00

autorské honoráře výkonných 
umělců, služby divadelních techniků 
a brigádníků, produkční služby 20 000,00     

150

GASPAR, s.r.o.
Celetná 17, P1
Jakub Špalek
kaspar@divadlovceletne.cz 
spalek@divadlovceletne.cz
IČ: 64575624

LOUTKY V CELETNÉ
- loutkový festival profesionálních i nezávislých divadelních souborů z 
celé ČR pro rodiny s dětmi, kvalitní program za snížené vstupné
- 2 pohádky pro školy a školky P1
- 5.-26.11.2017
- Divadlo v Celetné 225 000,00 100 000,00

nákup představení, propagace, 
provozní náklady 30 000,00     

151

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

DOTEKY - Bez bariér
- výstavy handicapovaných výtvarníků, doprovodné programy
- leden - prosinec 2017
- Galerie Perla, Jánský vršek 14; Galerie Ecce Terra, Maltézské nám. 
15; Staroměstská radnice 185 000,00 65 000,00

provozní náklady, náklady na 
propagaci, tisk, organizační náklady, 
výtvarné potřeby pro handicapované 30 000,00     

152

Nadace Hollar
Smetanovo náb ř. 995/6, P1
Ing. Michal Najman
katerina@hollar.cz
michal.najman@hollar.cz
IČ: 49629573

Grafika roku 2016
- celostátní soutěžní výstava soudobé umělecké grafiky ČR, 
každoročně od roku 1994, předání Ceny starosty MČ P1 ve studentské 
kategorii
- některé akce v rámci doprovodného programu pro občany P1 zdarma, 
speciální komentovaná prohlídka
- 15.2. - 26. 3.2017
- Clam-Gallasův palác 1 032 664,00 30 000,00

Cena starosty MČ P1 ve studentské 
kategorii, propagace 30 000,00     
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Josef Kalousek, f.o.
Hradčanské nám. 12, P1
Mgr. Světlana Kalousková
svetlana_kalouskova@email.cz 
IČ: 11218827

MALOSTRANSKÁ SETKÁVÁNÍ 2017
- 11. ročník, představení významných uměleckých osobností Malé 
Strany, oživení Malé Strany prostřednictvím uměleckých setkání
- zdarma
- 20.11.-21.12.2017
- Galerie Kalousek a její nádvoří, Hradčanské nám. 12 98 000,00 98 000,00

nájem galerie a nádvoří, honoráře 
umělců, technické zapezpečení, 
poštovné a telefon, reklama, 
technické práce a osvětlení 30 000,00     

154

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

HRADČANSKÉ LETNÍ HUDEBN Ě-VÝTVARNÉ VEČERY 2017
- nocturno v galerii spojené s koncerty
- zdarma
- 26.6.-15.9.2017
- Galerie Kalousek a její nádvoří, Hradčanské nám. 12, zahrady 
Pražského hradu 130 500,00 92 000,00

nájem galerie a nádvoří, honoráře 
umělců, technické zapezpečení, 
poštovné a telefon, reklama 40 000,00     

155

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

VÝTVARNÉ HRADČANY DĚTEM 2017
- VI. ročník, setkání dětí s výtvarným uměním, hudbou i jinými žánry v 
prostoru Pražského hradu a Hradčanského náměstí
- zdarma, pro občany P1 je připravena návštěva v Mladotově domě
- 26.9.-30.11.2017
- Mladotův dům, Pražský hrad, Hradčanské nám. 12 98 000,00 88 000,00

nájem galerie, honoráře umělcům, 
technické zapezpečení, poštovné a 
telefon, reklama 40 000,00     

156

Orchestr Berg, z.s.
Bílinská 494/3, P9
Eva Kesslová
eva@berg.cz
IČ: 26588439

DIMENZE_BERG_2017 - 17. sezóna Orchestru BERG
- představení nové hudby netradičně v kombinaci s filmem, 
lightdesignem, video opera, prostorově pojatý koncert
- vstupenky se slevou pro občany P1
- 6.3.-5.12.2017
- České muzeum hudby, klub ROXY, Kino 64 U Hradeb, kostel U 
Salvátora + ulice, náměstí a ostatní veřejné prostory P1 2 090 000,00 80 000,00

umělecké honoráře, technika, scéna, 
pronájem prostor 20 000,00     

157

Muzeum Karla Zemana z.ú.
Saská 520/3, P1
Marcel Kral
info@muzeumkarlazemana.cz
IČ: 03440524

Festival Karla Zemana 2017
- 1. ročník, rozsáhlá filmová přehlídka, která nabídne hlubší poznání díla 
Karla Zemana s ohledem na historický kontex; tvůrčí filmové 
workshopy, kreativní dílny, přednášky
- 5.-8.10.2017
- Kino 64 U Hradeb, Divadlo Minor 1 168 000,00 100 000,00

plakáty a letáky, inzerce a reklama, 
nájem prostor, interaktivní výstava 
(nárh, zpracování a výroba), 
honoráře (hudba, přednášející, 
lektoři), matriál pro workshopy, 
pronájem technického zařízení, 
personální zajištění 20 000,00     
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Muzeum Karla Zemana z.ú.
Saská 520/3, P1
Marcel Kral
info@muzeumkarlazemana.cz
IČ: 03440524

Muzeum Karla Zemana 2017
- celoroční činnost, kromě výstavního programu nabízí pravidelné 
aktivity pro rodiny s dětmi i seniory
- pro občany P1 abonentské vstupné v podobě rodinné vstupenky, která 
umožní opakovaný vstup po dobu 1 měsíce
- leden až prosinec 2017
- Muzeum KZ, Saský dvůr-Saská 3 8 167 000,00 100 000,00

spotřební materiál, propagace, 
grafické a produkční práce, pronájmy 
techniky, lektoři workshopů 20 000,00     

159

CZ KELLEY s.r.o.
Mostecká 46/18, P1
Filip Jan Zvolský
mysteriapragensia@gmail.com
fjz@seznam.czI
IČ: 60464917

SEN SVATOJÁNSKÉHO VRŠKU 2017
- 6. ročník tradičního happeningu, který přináší sled koncertů, 
představení, performací a autorského čtení s cílem upozornit na historii 
a současnost daného místa
- červen 2017
- Jánský vršek 97 500,00 97 500,00

propagace, pronájem pódia a 
ozvučení, honoráře účinkujících 30 000,00     

160

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

Celoro ční výstavní program Galerie Jaroslava Fragnera 2017
- prezentace moderní a současné architektury v kontextu Evropy, ČR a 
Prahy, zvýšení informovanosti obyvatel P1 o architektonickém dědictví i 
současné architektuře
- příznivé vstupné (20-40Kč), volné vstupné pro žáky a studenty ZŠ a 
SŠ P1
-  leden - prosinec 2017
- Galerie JF - Betlémské nám. 5a 4 300 000,00 100 000,00 honoráře, realizace výstav 20 000,00     

161

Rond z.s.
Mezivrší 1445/31, P4
Mgr. Eva Dryjová
evadryj@hotmail.com
IČ: 22869611

#si zatancovat Balfolk 2017
- pravidelná neformální výuka balfolk tanců spojená s tancovačkou s 
českými i zahraničními muzikanty, podpora sousedských vztahů
- snížené vstupné 50/100 Kč
- říjen až prosínec 2017
- multikulturní klubovna Zázemí, Bartolomějská 13 220 000,00 100 000,00

propagace, technika, honoráře 
lektorů a muzikantů, produkce, PR, 
grafika

cestovné a ubytování je neuznatelný 
náklad 0,00

162

Mgr. Hana Müllerová
Nad Nuslemi 14, P4
hanajouzova@seznam.cz
RČ: 6053241700

PRAH-A-HARP FESTIVAL, 5. ro čník Celostátní p řehlídky harfové 
mládeže
- společné setkání harfistů z celé ČR
- nízké nebo dobrovolné vstupné
- 31.3.-2.4.2017
- Pálffyho palác, České muzeum hudby,  Champagneria 60 000,00 20 000,00

pronájem sálů, grafické zpracování a 
tisk plakátů, umělecké honoráře

doprava neuznatelný náklad 0,00
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Czech Design Production, s.r.o.
Bubenská 1477/1, P7
Petr Hájek
petr@thechemistry.cz
IČ: 05418836

Czech Design Week 2017
- 3. ročník festivalu zaměřený nejen na český design
- snížené vstupné pro občany P1
- 5.-12.11.2017
- Kafkův Dům 1 700 000,00 100 000,00 propagace 10 000,00     

164

BRUNCVÍK, z.s.
Topasová 680/54, Radotín
Lenka Pištěcká
info@bruncvik.eu
IČ: 27024946

11. koncertní sezóna CHLAPECKÉHO SBORU BRUNCVÍK
- spojení chlapeckého sboru s profesionálními muzikanty, 4 velké 
koncertní projekty, dále výchovné koncerty pro školy P1, spolupráce na 
akcích organizovaných MČ P1
- symbolické vstupné
- leden až prosinec 2017
- kostel sv. Pany Marie Sněžné, kostel sv. Martina ve zdi, Anežský 
klášter, refektář kostela sv. Jiljí, České muzeum hudby, sál Hlaholu 312 600,00 76 700,00

cyklus výchovných koncertů, večerní 
koncert Po stopách romské písně, 
večerní koncert Vánoční 40 000,00     

165

"Bez komunist ů.cz"
Xaveriova 1599/94, P5
Ing. Petr Marek
info@bez-komunistu.cz
IČ: 02014297

Stopy totalitního režimu
- celoroční projekt, který výtvarnými prezentacemi, worshopy a 
společenskými setkáními názornou formou představuje téma existence 
a historie totalitních režimů; určeno pro všechny generace
- zdarma popř. dobrovolné vstupné
- leden až prosinec 2017
- Museum Kampa, Werichova vila, ZŠ Brána jazyků, Staroměstské 
náměstí, Národní třída 220 000,00 90 000,00

náklady na výtvarné prezentace a 
materiál, náklady na lektory a 
výtvarníky, tisk a propagace, tisk 
mapky "Stopy totalitní minulosti na 
Praze 1" 20 000,00     

166

Roman Korda, f.o.,
Vojtěšská 217/12, P1 
divadelkoromaneto@seznam.cz
IČ: 62713213

Divadélko Romaneto - celoro ční činnost
- autorský soubor hrající výpravné hudební činoherní a loutkové 
pohádky, cestovní divadlo bez stálé scény, pravidelná spolupráce se ZŠ 
a MŠ P1
- zdarma
- leden až prosinec 2017
- ZŠ a MŠ P1, KC Kampa, Střelecký ostrov, Staroměstské náměstí, 
Václavské náměstí, Malostranská beseda 210 000,00 100 000,00

nájem skladových a kancelářských 
prostor, produkční náklady, grafické 
práce, propagace, ozvučení, hudební 
nástroje, kulisy, kostýmy, rekvizity 30 000,00     

167

Agentura SaS, s.r.o.
Noutonická 519/25, P5
Kamil Střihavka
jesus@its.cz
IČ: 26415798

Divadelní p ředstavení TOLIK HLAV
- hořká komedie o přátelství a zradě, ale i o lásce k hudbě v kontextu 
70. a 80. let v tehdejším Československu; autor a režisér Kamil 
Střihavka
- celoročně 1x měsíčně
- Divadlo Metro 488 000,00 83 000,00

nájem prostor, reklama, pronájem a 
obsluha techniky 10 000,00     
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ArtMap, z.s.
Školská 693/28, P1
MgA.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; kulturní aktivity v prostoru knihkupectví 
ve Vojtěšské ul.
- zdarma
-  leden - prosinec 2017
- Vojtěšská 18 1 650 000,00 90 000,00

spoje, autorské smlouvy, tisk a 
distribuce, grafické práce, 
programování 20 000,00     

169

Piána na ulici, z.s.
Za Vodou 242, Ústí n.Orlicí
Ondřej Kobza
info@piananaulici.cz
IČ: 22826866

Malostranské dvorky
- otevření zcela unikátních, jindy uzavřených, prostor Malé Strany pro 
sérii architektonických, site specific intervencí a instalací, ale i pro 
hudební produkci formou neozvučené vážné hudby a literární autorská 
čtení
- zdarma
- 26.5.-28.5.2017
- Malá Strana 270 000,00 100 000,00

umělecké honoráře (výtvarné umění, 
hudba, literatura), produkce a 
dramaturgie 40 000,00     

170

Petr Kroutil
Martinská 419/5, P1
kroutil.petr@seznam.cz
IČ: 67972713

Od gospelu k Rock And Rollu s Original Vintage Orch estra
- hudebně vzdělávací pásmo pro děti a mládež, atraktivně zpracované 
historicko-hudební informace (2 pilotní koncerty); pro druhý stupeň ZŠ a 
studenty SŠ Prahy 1
- zdarma
- duben až říjen 2017
- Městská knihovna, Mariánské nám. 397 482,00 100 000,00 umělecké honoráře 10 000,00     

171

POST BELLUM, o.p.s.
Sněmovní 174/7, P1
Mikuláš Kroupa
info@postbellum.cz
mikulas.kroupa@postbellum.cz
IČ: 26548526

Zachování a p řipomínání nehmotného kulturního d ědictví skrze 
workshopy pro mládež i pedagog ům Prahy 1
- kulturně vzdělávací projekt pro žáky 2. stupně ZŠ P1, sbližování 
nejstarší a nejmladší generace; silně regionální charakter projektu; 
autentické vzpomínky starších generací
- zdarma
- duben až listopad 2017 
- ZŠ Prahy 1 a prostory P1 126 965,00 93 825,00

pronájem prostor pro realizaci 
workshopů, prezentace projektu na 
webu, zajištění finanční správy 
projektu, PR, koordinátor, supervizor, 
lektroři workshopů pro děti a 
pedagogy, produkce, kancelářské 
potřeby 30 000,00     

172

NaFilM, z.s.
Mirošovická 79/3a, P10
Terezie Křížkovská
muzeum@nafilm.org
IČ: 03868354

Kulturn ě-vzdělávací programy výstavy Na film! 2: V pohybu
- seznámení návštěvníků všech generací s dějinami české 
kinematografie pomocí jedinečných interaktivních instalací, různorodý 
doprovodný program, komentované prohlídky pro školy
- vstupné 30-80 Kč (jde poskytovatelům prostoru)
- leden až květen 2017
- Palác Chicago, Národní 32 475 000,00 100 000,00

propagace, technické zabezpečení 
pomůcek pro dílny, materiál pro 
dílny, autorská práva 10 000,00     
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Divadlo Bez zábradlí, s.r.o.
Spojovací 293, Jevany
Hana Heřmánková
produkce@bezzabradli.cz
IČ: 25102699

Celoro ční činnost DBZ - 2017
- kvalitní a pestrý repertoár ve spolupráci se špičkovými českými i 
zahraničními umělci, benefiční akce pro handicapované děti, 
představení pro seniory P1, tělesně postižené P1, čestné vstupenky pro 
MČ P1, spolupráce s MČ P1
- březen až prosinec 2017
- Divadlo Bez zábradlí 30 050 000,00 100 000,00

umělecké honoráře, náklady na 
reklamu a propagaci 80 000,00     

174

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

LATINSKOAMERICKÁ KULTURA v Praze
- prezentace kultury hispanofonních zemí prostřednictvím koncertů, 
výstav a performance, široká nabídka workshopů, výstav, koncertů a 
tanečních vystoupení
- občané P1 zdarma
-  leden - prosinec 2017
- Jungmannova 17/3 94 000,00 41 000,00

materiál - rámy, propagace, 
technické vybavení, tiskový materiál 30 000,00     

175

Katerina Bohac Linares, f.o.
Latin Art Gallery
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 pro děti i dospělé, ART-terapii, 
latinskoamerické rytmy, tance, gastronomii a výuku jazyků
- občané P1 snížené vstupné
-  leden - prosinec 2017
- Jungmannova 17/3 130 000,00 60 000,00

lektoři, materiál, technické vybavení, 
tiskový materiál, knihy 20 000,00     

176

"KRUH"
Londýnská 2578/54, P2
MgA. Marcela Steinbachová
kruhos@seznam.cz
IČ: 26537389

Osvěta v architektu ře na Praze 1: Den architektury 2017, filmový 
festival Film a architektura 2017 a p řednášky z cyklu Jiná 
perspektiva
- Den architektury - přednášky o architektuře, , 4 komentované 
procházky, otevření jinak nepřístupných interiérů - zdarma
- Film a architektura - přiblížení současné architektury, projekce cca 20 
filmů - vstupné (80/100 Kč)
- Jiná perspektiva - cyklus 7 přednášek významných zahraničních 
architektů - zdarma
- leden až prosinec 2017
- Kino Světozor, Francouzký institut a veřejná prostranství P1 290 000,00 85 000,00 propagace, produkce, webmastering 10 000,00     
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Divadlo Kampa, o.p.s.
Újezd 450/40, P1
Iveta Dušková
info@divadlokampa.cz
iveta.duskova@centrum.cz
IČ: 26559625

DIVADLO KAMPA - celoro ční činnost 2017
- divadelní představení a jiné kulturní projekty; představení pro děti 
každou sobotu a neděli, dopolední představení pro MŠ, ZŠ P1; 
specielní představení tlumočená do znakového jazyka
- speciální akce  pro občany P1 zdarma
- leden až prosinec 2017
- Divadlo Kampa, Nosticova 2a 3 200 000,00 100 000,00

scénografie, kostýmy, rekvizity, 
propagace, umělecké honoráře 20 000,00     

178

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 VE ČERY
- mezinárodní varhanní festival v katedrále sv. Víta, jedinečný zážitek 
ze zvuku unikátních romantických Mölzerových varhan, 7. ročník
- určitý počet přenosných abonentních vstupenek zdarma
- 4.-25.7.2017
- katedrála sv. Víta 345 000,00 64 000,00

nájemné katedrály, umělecké 
honoráře, propagace, poplatky OSA 30 000,00     

179

MgA. Karolína Martincová
Římská 1255/27, P2
karol@fiestaflamenca.cz
IČ: 88873471

festival DÍA DEL FLAMENCO/ DEN FLAMENKA
- festival oslavující fenomén flamenka; rozlišné performance, koncerty, 
workshopy, výstavy
- některé doprovodné aktivity zdarma
- 23.-26.11.2017
- divadlo v P1 (ještě není stanoveno) 1 181 090,00 89 800,00

tisk plakátů a letáků, pronájem 
Městské knihovny, výstava fotografií, 
autorská práva, pronájem divadla 10 000,00     

180

Ostrovy, s.r.o.
Slunná 541/27, P6
David Gaydečka
dg@unitedislands.cz
IČ: 27232948

UNITED ISLANDS OF PRAGUE 2017
- mezinárodní multižánrový hudební festival - 14. ročník, kvalitní 
produkce domácích i zahraničních umělců
- zdarma
- 22.-25.6.2017
- Střelecký a Slovanský ostrov, Kampa, nábřeží a hudební kluby P1 7 722 900,00 100 000,00 technické zajištění, propagace 20 000,00     

181

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

Festival O ČIMA GENERACÍ
- interaktivní mezigenerační program, cílem je představit na jednom 
místě navzájem obě generace - děti, mládež a seniory - formou 
umělecké činnosti a prostřednictvím osobních setkání; oslovení škol a 
DPS P1
- zdarma
- leden až prosinec 2017
- České centrum, Rytířská 31 90 000,00 30 000,00

spotřební materiál k instalaci výstav, 
doprovodný program,technické 
zajištění, instalce a deinstalace 
výstav, produkce, propagace 0,00
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Lonely Production s.r.o.
Horní 1474/1, P4
Mgr. Michal Sikora
michal@lonelypro.cz
IČ: 04665104

KINOKABARET
- oživení filmových scénářů v podobě scénického čtení, příběhy určené 
pro plátno jsou vyprávěny pohybem a slovem v přímé interakci s 
divákem
- přívětivé vstupné
- leden až prosinec 2017
- Komunikační prostor Školská 28; NoD Dlouhá 33 845 000,00 80 000,00

propagace a technické náklady

odměna je neuznatelný náklad 0,00

183

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

XV. ročník p ěvecké sout ěže Pražský p ěvec a koncert laureát ů 
sout ěže
- mezinárodní pěvecká soutěž pro mladé pěvce 4 až 26 let
- zdarma vstup na soutěž i závěrečný koncert
- 2.-4.6.2017 (koncert laureátů 11.6.2017)
- Národní divadlo 167 000,00 87 000,00

pronájem prostor, honorář členům 
odborné poroty, klavírní spolupráce, 
propagace 10 000,00     

184

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

Projekt "Ko čka leze oknem" - operní a baletní p ředstavení
- nastudování operního a baletního představení, spolupráce Dětské 
opery s taneční konzervatoří
- slevy ze vstupného
- leden až říjen 2017 
- Kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul. 225 000,00 100 000,00

umělecké honoráře, propagace, 
kostýmy, technické zajištění 30 000,00     

185

Chrámový sbor sv. Ducha
Haštalské nám. 788/3, Praha 1
Hana Vosečková
jehly.a.nite@seznam.cz
IČ: 61385697

Podpora celoro ční činnosti p ěveckého sboru a rozvoj spolupráce 
s jinými hudebními t ělesy
- 40-ti členný smíšený sbor ve věku 17-70 let, pravidelné čtvrteční 
zkoušky, zpěv při bohuslužbách, spolupráce s Komorním orchestrem 
AV a borem Mikrochor
- celoročně
- Haštalské nám. 6

žádost na formuláři dotace SPOLKY 
pro rok 2017, žádost skutečně spadá 
svým obsahem do oblasti spolků, a 

proto byla projednána v rámci 
dotačního řízení na rozvoj občanské 
společnosti a spolkové činnosti pro 

rok 2017 (projekt č. 43)
0,00

186

Buena Vista Vinohrad
Ječná 505/2, P2
Mgr. Eva Hrabětová
buena@buenavistavinohrad.cz
eva.hrabetova@seznam.cz
IČ: 22836641

ČESKÉ STŘÍBRO
- putovní interaktivní výstavní projekt pro veřejný prostor s 
doprovodnými debatami na aktuální téma občanské odpovědnosti; 
fotoportréty významných lidí z celé ČR umístěné na vysokém kole s 
doprovodnými vzkazy
- zdarma
- 14.11.-11.12.2017
- Jungmannovo nám. 856 000,00 100 000,00 montážní práce, ostraha, technika 10 000,00     
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Domingo-Mozart-Prague z.s.
Třeboňská 530/2, P4
MgA. Gabriela Boháčová
gabriela@artmuseagency.com
IČ: 05378486

Domingo-Mozart-Prague
- exkluzivní koncertní inscenace opery Don Giovanni v nastudování 
Plácida Dominga k 230 výročí premiéry této opery; 2 představení
- zvýhodněné vstupné pro invalidy, seniory a děti. Možnost projekce 
představení na Ovocný trh.
- 27.-29.10.2017
- Stavovské divadlo 14 300 000,00 100 000,00 umělecké honoráře, propagace 50 000,00     

188

Spolek Storytelling
Hálkova 1406/2, P2
Mgr. Barbora Schneiderová
info@story-telling.cz
barbora.schneiderova@story-telling.cz
IČ: 01510011

Celoro ční projekt P říběhomat
- pravidelné vypravěčské večery, kde na návštěvníky čekají příběhy 
vyprávěné profesionálními umělci; příběhy mohou zkusit vyprávět i 
návštěvníci a zdokonalit se ve vypravěčské technice pod vedením 
lektorů
- vstupné dobrovolné
- leden až prosinec 2017
- Komunikační prostor Školská 28 105 500,00 68 500,00

propagace, lektorské honoráře, 
materiály pro účastníky, produkce a 
supervize 10 000,00     

189

Spolek Storytelling
Hálkova 1406/2, P2
Mgr. Barbora Schneiderová
info@story-telling.cz
barbora.schneiderova@story-telling.cz
IČ: 01510011

Storytellingové inscenace v Činoherní kavárn ě

- pravidelné dramaturgicky různorodé vypravěčské inscenace, různé 
způsoby využití vypravěčství
- občané P1 vstup zdarma
- leden až prosinec 2017
- Činoherní kavárna, Ve Smečkách 26 165 000,00 100 000,00

propagace, honoráře účinkujících, 
dramaturgie 10 000,00     

190

Komorní orchestr Akademie Praha, z.s.
Národní 1009/3, P1
busekpetr@seznam.cz
IČ: 49278754

Podpora celoro ční činnosti Komorního orchestru Akademie Praha
- jedno z nejlepších neprofesionálních těles v oblasti komorní a 
symfonické tvorby v Praze, pravidelné pořádání koncertů na P1
- vstupné 200 Kč
- leden až prosinec 2016
- koncertní sály na území P1 468 000,00 36 000,00

pronájem koncertních prostor, 
technické zabezpečení, poplatky 
OSA, propagace 10 000,00     

191

akad.soch. Eva Fišerová, f.o.
V.P.Čkalova 502/14, P6
fiserova.eva@yahoo.fr
RČ: 475819760

HUMAN SPIRIT - EVA FIŠEROVÁ
- autorská výstava obrazů a soch inspirovaná myšlenkovým a 
humanitním odkazem Karla IV.
- zdarma
- 9.-29.10.2017
- Křížová chodba Karolina 196 400,00 80 000,00 pronájem výstavního prostoru 0,00
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LIVINGSTONE s.r.o.
Dominikánské nám. 187/5, Brno
Ing. Jitka Popelková
info@livingstone.cz
IČ: 26248051

Cestovatelské st ředy v Národním muzeu
- moderované besedy s významnými českými i zahraničními 
osobnostmi nejen o poznávání zajímavých míst světa
- vstupné 100 Kč
- únor až červen 2017
- Národní muzeum 778 500,00 100 000,00 propagace 0,00

193

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

MLUVÍCÍ RUCE 2017
- přehlídka tvorby ve znakovém jazyce, představení od českých i 
zahraničních interpretů, 17. ročník
- vstupné 50-200 Kč
- únor až listopad 2017
- Divadlo Palace 150 000,00 40 000,00

nájemné, propagace, honoráře 
účinkujících, materiál 10 000,00     

194

Mgr. Jitka Sochorová, f.o.
Galerie Havelka
Fantova 1760/3, P5
jitka@galeriehavelka.cz
IČ: 66888671

Dvoum ěsíční výstavní projekt Galerie Havelka 2017
Vladimír Kopecký, Jan Hnístek, Vladimír Kokolia
- variace pro tři sólisty a výstavní prostor Staroměstské radnice, 
autorské komentované prohlídky, workshopy pro děti s rodiči, autorská 
čtení
- studenti a žáci škol P1 vstup zdarma, slevy pro seniory
- říjen až prosinec 2017
- Staroměstské nám. popř. Clam Gallasův palác 499 500,00 87 500,00

provozní a produkční náklady, 
propagace, instalace, deinstalace, 
umělecké honoráře 10 000,00     

195

Mgr. Jitka Sochorová
Galerie Havelka
Fantova 1760/3, P5
jitka@galeriehavelka.cz
IČ: 66888671

Celoro ční výstavní projekt GALERIE HAVELKA 2017 -  "Legend y 
Gr2 v roce 2017" 
- uniikátní výstavní projekt absolventů ateliéru Grafika 2, AVU; 
jednotlivá představení za účasti autorů - na každé "legendě" bude, aby 
přišla s vlastním nápadem jak sloučit intimní proces tvorby s interakcí s 
návštěvníky
- zdarma
- únor až prosinec 2017
- Galerie Havelka, Martinská 4 379 500,00 89 500,00

provozní a produkční náklady, 
propagace, instalace, deinstalace, 
umělecké honoráře 50 000,00     
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Činoherní klub, o.p.s.
Ve Smečkách 594/26, P1
PhDr. Vladimír Procházka
richard.rozkovec@cinoherniklub.cz
vladimir.prochazka@cinoherniklub.cz
IČ: 26713187

Činoherní léto
- 1. ročník multižánrového festivalu, v rámci kterého se Činoherní klub a 
Činoherní kavárna na letní měsíce otevře mladým umělcům a 
Pražanům
- občané P1 vstup zdarma
- 1.7.-31.8.2017
- Ve Smečkách 26 450 000,00 100 000,00

program (honoráře technického 
personálu, umělců, uvaděčů a další 
náklady spojené s produkcí 
programu) 50 000,00     

197

Bathroom Production s.r.o.
Slezská 2139/120, P3
Lukáš Prchal
produkce@bathroom.cz
IČ: 65416333

Prague A Cappella Festival 2017
- 2. ročník, představení toho nejlepšího z české vokální scény, ale i 
špičkových vokálních skupin ze Švédska, Taiwanu, Itálie a dalších zemí
- občané P1 sleva 70% ze vstupného
- 27.-30.9.2017
- Kino 64 U Hradeb 1 406 000,00 70 000,00

umělecké honoráře, pronájem 
zvukové a světelné techniky, OSA, 
technické zajištění, PR 10 000,00     

198

Cesta za snem, z.s.
José Martího 269/31, P6
MgA. Tomáš Pchálek
pchalek@cestazasnem.cz
IČ: 22712950

Handy cyklo maraton 2017 - slavnostní ukon čení
- celodenní kulturní akce v rámci vyvrcholení největšího cyklistického 
maratonu v ČR s aktivní účastí handicapovaných spoluobčanů a 
umělců (The Tap Tap, aj.)
- vstup zdarma
- 5. srpna 2017
- park Kampa 465 000,00 100 000,00

pronájem a stavba pódia, zastřešení 
pódia, ozvučení, propagace akce, 
PR 80 000,00     

199

BLUUD spolek
Krokova 1100/10, P2
Jiří Sládeček
anry@bluudfilm.com
IČ: 02488752

BLUUD teátr v Troní čku
- uvedení dětského představení Dračí sluj, uvedení operetního 
představení Noc v Benátkách
- snížené vstupné
- duben - prosinec 2017
- Divadelní klub Troníček, Vladislavova 22 68 000,00 43 000,00

pronájem divadelního klubu, 
scénografie, rekvizity, výprava, 
kostýmy, masky 0,00

200

YMCA Praha, o.s.
Na poříčí 1041/12, P1
Bc. Edita Taida Djakoualnová
praha@ymca.cz
djakoualnova@praha.ymca.cz
IČ: 26529122

KULTURNÍ AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA YMCA v roce 2017
- nekomerční akce pro rodiny s dětmi (Masopust, Noc s Andersenem, 
Velikonoční výtvarná dílna, Den dětí, Zahradní slavnost, Cesta světel, 
Mikulášská, ….)
- široká programová nabídka, snížené vstupné
- leden až prosinec 2017
- Haštalská 21 57 720,00 29 500,00

spotřební materiál, propagace, 
výtvarné materiály a pomůcky, 
dslužby, divadelní představení, 
telefon a internet, provozní náklady 
prostor

potraviny nejsou uznatelný náklad 20 000,00     
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Komorní Činohra, o.s.
Třeboradická 1077/16, P8
Mgr. Jiří Bábek
info@komornicinohra.cz
babek@komornicinohra.cz
IČ: 66004675

Celoro ční činnost Komorní činohry v Praze 1
- moderní činoherní divadlo s repertoárem inscenací děl současných 
autorů uváděných v české či světové premiéře
- představení pro občany P1 za snížené vstupné nebo zdarma vybraná 
představení
- leden až prosinec 2017
- Divadlo Troníček, Vladislavova 22 1 850 000,00 100 000,00

inscenace hry "Pohasly forbesy", tisk 
pozvánek, programů a plakátů, 
nájemné, propagace, tisk a 
distribuce Občasníku KoČ 30 000,00     

202

Lucie Černá
Bořivojova 105, P3
lucie@lu-ce.cz
IČ:  87645661

Lucie Jarcovjáková - výstava ve ve řejném prostoru
- výstava fotografií vzniklých mezi 70. - 90. léty 20. století jsou 
unikátním záznamem doby, osobním deníkovým záznamem prožitků i 
událostí, které se udály na P1
- zdarma
- 24. 9. až listopad 2017
- veřejná místa Prahy 1 53 000,00 23 000,00

instalace/deinstalace výstavy, tisk 
fotografií na papír a plátno, 
produkce, PR, tisk brožury a 
přípravné práce 10 000,00     

203

artbrut.CZ, z.s.
V.P.Čkalova 503/12, P6
Mgr. Terezie Zemánková
zemankova@artbrut.cz
IČ: 22766294

Luboš Plný. Život jako koncept
- výstava kreseb nejznámějšího představitele českého art brut ve světě
-  workshopy, komentované prohlídky
- duben - květen 2017
-  Artinbox Galerie, Perlová 3 260 000,00 100 000,00

náklady na propagaci, rámy, 
paspartování, tisk fotografií, 
produkce, PR, tisk a grafika 
publikace, přípravné práce, tisk 
propagačních materiálů, překlady 10 000,00     

204

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

Celoro ční výstavní program galerie Artinbox (výstavní činnost a 
doprovodné programy)
- galerie se zaměřuje na fotografii, umění artbrut a tematické skupinové 
výstavy, představení výrazných osobností českého umění
- výtvarné workshopy pro děti, možnost navštívit výstavu s hudebním 
doprovodem
- leden - prosinec 2017
- Perlová 370/3 1 190 000,00 100 000,00

propagace, materiál, produkce a PR, 
tisk katalogů a propagačních 
materiálů 25 000,00     

205

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

Alexander Hackenschmied
- výstava fotografií jedné z nejvýznamnějších osobností české filmové a 
fotografické avantgardy zachytí autorovy fotografie z let 1920 - 1953
-  doprovodné programy, komentované prohlídky
- 24. 11. 2017 - 16. 2. 2018
- Perlová 370/3 360 000,00 100 000,00

propagace, materiál, produkce a PR, 
tisk katalogů a propagačních 
materiálů 20 000,00     
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NEIRO Association for Expanding Arts, 
z.s.
Holandská 1050/48, P10
Anna Bela Matvija
info@neiro.org
IČ: 04800061

Topos Kolektiv - 64 (site-specific muzic)
- reprízy představení hudebně-performativního uskupení Topos Kolektiv 
zaměřující se na site-specific performance
- objevení či znovuzažití nepřístupného místa na Malé Straně, 
seznámení se s novým uměleckým žánrem
- 1. 9. - 12. 12. 2017
- Kino 64 U Hradeb 116 000,00 48 000,00

propagace, kancelářské potřeby, 
drobný nákup, materiály, kostýmy, 
technika, umělecké honoráře 0,00

207

Studio Oáza, kulturní centrum pro lidi s 
mentálním postižením
Říční 440/6, P1
Mgr. Marcela Lorencová
info@studio-oaza.org
IČ: 45248290

Studio Oáza, kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením
- pořádání pravidelných zájmových aktivit - realizace představení a 
výstav pro cca 72 osob s mentálním postižením 
- veřejně přístupné akce
- leden až prosinec 2017
- Říční 6 744 000,00 100 000,00 práce lektorů 17 kroužků 30 000,00     

208

Containall, o.p.s.
Nad dolíky 112/12, P6
David Skála
containall@seznam.cz
IČ: 01343939

Pokoje VI.
- přehlídka mladého vizuálního umění, která v nevyužitém domě 
prezentuje práce více než 40 studentů VUŠ z celé ČR
- 20. - 31. 10. 2017
- dopolední prohlídky za snížené vstupné
- Hybernská 998/4 450 000,00 70 000,00

náklady na propagaci, materiál 
potřebný k instalacím 10 000,00     

209

ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s.
Vlhká 166/10, Brno
Jana Heisslerová
malinova@rozkosbezrizika.cz
IČ: 44990901

Podivný pražský holky
- divadelní představení divadelního spolku Rozkoš a žadatele, se 
zaměřením na otázky bezpečného sexu a sexuálních pracovnic, násilí v 
sexbyznysu, problematika zneužívání
- volné vstupenky pro neziskové organizace
- 3. 4. - 31. 12. 2017
- Rock Café, Malostranská beseda 103 000,00 46 000,00

kostýmy, rekvizity, scéna, honoráře, 
služby dramaterapeuta, realizace 
divadelního představení, pronájem 
prostor a zkušebny, propagace, 
spoje, kancelářské potřeby

jídlo pro účinkující a odvoz rekvizit 
nejsou uznatelné náklady 10 000,00     

210

Lunchmeat z.s.
Lannova 1540/6, P1
Jakub Pešek
kuba@lunchmeat.cz
IČ: 22832980

LUNCHMEAT FESTIVAL WARMUP - audiovizuální událost v  
Národní galerii
- mezinárodní festival pokročilé elektronické hudby a nových médií ve 
spolupráci s NG
- snížené vstupené 
- červenec 2017
- klášter sv. Anežky České 346 500,00 87 200,00

pronájem zvuku a světel, 
scénografie, nákup materilu, 
personální zajištění, 10 000,00     
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MgA. Tomáš Hon ěk
Jizerská 555, Semily
t.honek@seznam.cz
IČ: 01411381

StringArt 2017
- 1. ročník koncertů nově vzniklých skladeb pražských, brněnských a 
ostravských skladatelů
- kulturní vyžití, vysoká úroveň souborů
- říjen - listopad 2017
- Werichova vila 205 000,00 45 000,00

honoráře umělců, pronájem prostor, 
propagace 0,00

212

Institut moderní hudby, z.s.
Štěpánská 704/61, P2
Jaroslav Raušer
open@instituthudby.net
IČ: 22862170

Digitální technologie. Hudební skladba, d ěti a mládež
- poskytování a předávání vědomostí talentovaným dětem a mládeži na 
mezinárodní úrovni v oblasti současné hudební skladby
- rozšíření schopnosti vnímání, koncentrace a abstraktního myšlení, 
aktivní tvůrčí činnosti
- 4. 2. - 22. 12. 2017
- Galerie GUD, nám. Fr. Kafky; Divadelní ústav, Celetná 103 000,00 48 000,00

honoráře lektorů, propagace, 
strategie, reklama 10 000,00     

CELKEM 270 561 939,00 16 087 578,00   4 840 000,00    
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