
Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ16_0230 ze dne 15.03.2016

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

název a popis projektu/ termín a 
místo konání

celk. náklady 
v Kč

požadovaná 
částka v K č

využití prost ředků přínos pro ob čany Prahy 1
 Schválená částka v 

Kč 

1

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

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

honoráře za 10 koncertů, 
přeladění varhan v den 
koncertu

vokální a varhanní hudba, vstup 
zdarma, bezbariérový přístup, 
koncerty převážně zaměřené na 
seniory P1, zdarma prohlídka 
kostela s výkladem, doprovodné 
akce k výročí Karla IV.               50 000,00    

2

NADACE HOLLAR
Smetanovo náb ř. 995/6, P1
Ing. Michal Najman
kslezakova@hollar.cz
michal.najman@hollar.cz
IČ: 49629573

Grafika roku 2015
- celostátní soutěžní výstava 
soudobé umělecké grafiky, 
každoročně od roku 1994
- 16.2.-20.3.2016
- Clam-Gallasův palác, 
Husova 20 784 500,00 30 000,00

Cena starosty MČ P1 ve 
studentské kategorii, 
administrativní a tiskové 
náklady, propagace

tradiční akce, některé akce v 
rámci doprovodného programu 
pro občany P1 zdarma, speciální 
komentovaná prohlídka               30 000,00    

3

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

SPOLEČNOST FRANZE KAFKY 
v roce 2016 - kulturní činnost
- literární pořady, diskusní večery, 
besedy, odpolední promítání filmů, 
procházky s průvodci, autorská 
čtení
- leden - prosinec 2016
- SFK, Široká 14 800 000,00 90 000,00

honoráře účinkujících, služby, 
propagace, produkce

jedinečné literární a kulturní 
projekty, setkávání s význačnými 
spisovateli a inspirativními 
osobnostmi - volný vstup, 
možnost využití rozsáhlého 
knihovního fondu               15 000,00    

Přidělení finan čních prost ředků  "Dota ční program v oblasti kultury pro rok 2016"
rozpočet = 4.300.000 Kč

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
15. 2. 2016 1
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Ivana Špi čáková, f.o.
Gruzínská 14, P10
info@kuskovu.cz
IČ: 86619616

GALERIE KUSKOVU - celoro ční 
výstavní činnost 
- galerie prezentuje díla 
současných uměleckých kovářů a 
výtvarníků pracujících s kovem, 5 
výstav
- březen - prosinec 2016
- Biskupský dvůr 6 149 000,00 82 000,00

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

doprava pouze na území P1

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

5

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
- 24. ročník, 7 koncertů,  kvalitní 
přehlídka komorní hudby za účasti 
renomovaných umělců z ČR i 
zahraničí
- 29.1.- 22.12.2016 
- Sál Pražské konzervatoře, 
Rudolfinum, Palác Žofín          4 150 000,00 100 000,00

honoráře umělců, pronájem 
koncertních prostor, 
propagace

podpora začínajících umělců 
formou vytváření příležitostí pro 
jejich koncertní vystoupení, 
příležitost navštívit koncerty za 
přijatelné vstupné, zvýhodněné 
abonmá pro občany P1               80 000,00    

6

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

MAŽIF 5. malý židovský festival
- seznámení s židovskou kulturou
- 18. - 25.4.2016
- Betlémská kaple, Jeruzalémská 
synagoga, Městská knihovna 500 000,00 50 000,00 umělecké honoráře

oživení zájmu občanů o 
židovskou hudbu a kulturu, 
zvýhodněné vstupné pro seniory, 
studenty a handicapované 
občany P1, pro občany P1 
slosovatelné kupony               20 000,00    

7

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

KULTURA V SRDCI PRAHY
- 4. ročník, 6 koncertů, na kterém 
se představí začínající umělci, 
významní pedagogové a domácí i 
zahraniční hosté
- září až prosinec 2016
- Koncertní sál Pražské 
konzervatoře, Divadlo na Rejdišti 165 000,00 60 000,00

umělecká produkce a 
honoráře umělců

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

8

Stivín Quodlibet Systém, s.r.o.
Revolu ční 1056/8a, P1
Mgr. Jiří Stivín
stivin@mbox.cz
IČ: 25103601

Koncert Pocta pro sv. Cecílii 
XXV.
- 25.ročník, přehlídka vynikajících 
interpretů
- 25.11.2016
- Rudolfinum 380 000,00 100 000,00 pronájem Rudolfina

slevy pro žáky hudebních škol a 
seniory, po dohodě s MČ další 
možnost zvýhodnění pro občany 
P1               30 000,00    

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
15. 2. 2016 2
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Společnost Zde ňka Fibicha, 
o.s.
Karmelitská 388/2, P1
PhDr. Věra Šustíková
vera_sustikova@nm.cz
IČ: 27018962

XIX. MF KONCERTNÍHO 
MELODRAMU Praha
- festival melodramu v podání 
profesionálních umělců
- 16.10.-11.12.2016
- paláce a divadla Prahy 1 1 170 000,00 100 000,00

umělecké honoráře, nájem 
prostor, dokumentace

mimořádná příležitost 
seznamovat se s umělecky a 
kulturně náročnějším oborem, 
který propojuje umění hudební a 
dramatické, pro občany P1 
zvýhodněné přenosné abonentky               40 000,00    

10

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

10. MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ 
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
- 28.-30.10.2016
- Lichtenštejnský palác, HAMU 397 000,00 100 000,00

honoráře, propagace, 
dokumentace
 
finanční ceny - neuznatelný 
náklad

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

11

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

GALERIE FOTOGRAFIC - 
pořádání výstav a organizace 
seminá řů
- galerie se dlouhodobě zaměřuje 
na fotografii s přesahy do dalších 
uměleckých disciplín
- březen až prosinec 2016
- Stříbrná 2 787 000,00 100 000,00

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

zvýšení estetického cítění 
místních obyvatel, galerie je 
místem občanských a 
sousedských aktivit, výstavy i 
vernisáže jsou pro občany P1 
zcela zdarma               20 000,00    

12

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

Výstava fotografií Alana Pajera 
"Václav Havel spisovatel, 
dramatik a politik"
- výstava k výročí nedožitých 80. 
narozenin VH
- 6.10.2016 
- Galerie 1, Štěpánská 47 189 200,00 100 000,00

výroba velkoformátových 
fotografií, folie foto, instalační 
práce, katalog a grafika

fotografie budou doplněny 
vzpomínkovými texty 
význačných osobností,               50 000,00    

13

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

Besedy na Kamp ě
- volné pokračování cyklu Besedy 
v Besedě
- 7 pořadů s přímým vztahem k 
Malé Straně
- duben - prosinec 2016
- Sala Terrena na Kampě 30 000,00 27 000,00

odměny přednášejícím, 
propagace, produkce

pořady určené zejména pro 
obyvatele Malé Strany, kde se 
dozví zajímavosti z historie Malé 
Strany a Hradčan               27 000,00    

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
15. 2. 2016 3
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Celé Česko čte dětem,o.p.s.
Janáčkova 1426/10, Ostrava
Kateřina Němcová
info@ctemedetem.cz
IČ: 27767612

10 let s Celé Česko čte dětem
- propagování hodnotné dětské 
literatury, vytvoření 
komunikačního prostoru
- duben až listopad 2016
- Pražská křizovatka, ul.Zlatá 100 000,00 100 000,00 NEVYPLNĚNO

jedinečná kulturní a osvětová 
akce, rozšíření kulturních aktivit 
určených dětem a rodičům 0,00 

15

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

ÚTERKY UMĚLECKÉ BESEDY 
2016
- cyklus sedmi koncertů 
zaměřených na současnou hudbu, 
propagace české soudobé hudby
- únor až prosinec 2016
- kostel sv. Vavřince 281 000,00 70 000,00

umělecké honoráře, nájem, 
propagace, provoz

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

16

KONVERGENCE, o.s.
Ořešín 920, Bušt ěhrad
Andrea Hora Krausová
konvergence.vkonvergence.org
krausova@konvergence.org
IČ: 26583798

KONVERGENCE - cyklus 
komorních koncert ů 2016
- propagace mladých českých i 
zahraničních autorů
- duben až prosinec 2016
- kostel sv. Vavřince 276 400,00 80 000,00

provozní, produkční a 
propagační náklady, náklady 
na umělce

zvýhodněné vstupné pro 
studenty a seniory, servis pro 
studenty uměleckých a 
hudebních škol na Praze 1               10 000,00    

17

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

Činnost Divadla Minaret v roce 
2016
- uvádění třinácti inscenací 
Divadla Minaret pro rodiče s 
dětmi, ZŠ i MŠ v Redutě
-  leden - prosinec 2016
- Reduta, Národní 20 971 000,00 100 000,00

propagace, produkce, náklady 
na umělce

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

18

Dětská opera Praha, o.s.
Týnská 627/7, P1
Jiřina Marková Krystlíková
info@detskaoperapraha.cz
IČ: 70108161

Operní p ředstavení B.Brittena 
Malý Kominí ček
- nastudování dětské opery určené 
pro děti
- 7.3.2016 premiéra
- Národní divadlo 208 000,00 100 000,00

umělecké honoráře, autorská 
práva, kostýmy

přiblížení světa opery dětskému 
divákovi, rozšíření kultury o málo 
hrané dílo, možnost představení 
pro školy               30 000,00    

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
15. 2. 2016 4
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Miloš Wichterle, f.o.
Uruguayská 437/4, P2
Miloš Wichterle
milos.wichterle@seznam.cz
IČ: 71791604

Musica per tre - hudba pro t ři 
dechové nástroje 
- hudebně výchovný projekt pro 
mateřské a základní školy
- květen až prosinec 2016
- MŠ a ZŠ Prahy 1 117 000,00 100 000,00 honoráře účinkujících

projekt určený dětem MŠ a ZŠ 
P1 přímo ve školách, vyprávění 
o hudbě v kombinaci s 
hudebními ukázkami, přímé 
zapojení dětí, zdarma               30 000,00    

20

Nadace Dagmar a Václava 
Havlových VIZE 97
Voršilská 10/130, P1
Mgr. Dagmar Havlová
nadace@vize.cz
IČ: 66002940

Kancelá ř Václava Havla
- pořádání pravidelných debat se 
známými českými mysliteli, 
virtuální prohlídka prostoru
- 1.1.-31.12.2016
- KVH, Voršilská 10 860 000,00 90 000,00

výroba a umístění 
videozáznamů z debat na 
stránky virtuální prohlídky, 
překladatelské služby, 
pronájem

bezplatná virtuální prohlídka, pro 
vybrané občany P1 možnost 
osobní návštěvy jinak 
nepřístupných prostor 0,00 

21

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

LITERÁRNÍ KAVÁRNA s galerií 
obrazů
- literární podvečery, setkávání 
významných umělců s veřejností v 
centru Prahy, projekt ve spolupráci 
s PrF UK
- únor až prosinec 2016
- nám. Curieových 7 305 000,00 70 000,00

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

setkání se zajímavými 
osobnostmi a křty knih 
významných autorů z oblasti 
akademické i odborné praxe, 
občané P1 zvýhodněné vstupné, 
MČ P1 vždy 5 volných vstupenek 
na jednotlivé akce               50 000,00    

22

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

Celoro ční výstavní činnost 
Galerie 1. patro v roce 2016
- prezentace a popularizace 
současného českého i 
zahraničního nekomerčního 
umění, 11 výstav
- leden - prosinec 2016
- Myslíkova 9 1 360 000,00 100 000,00

nájem prostor galerie, náklady 
spojené s realizací výstav

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

23

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

Celoro ční výstavní program 
Galerie Jaroslava Fragnera 2016
- prezentace moderní a současné 
architektury
-  leden - prosinec 2016
- Galerie JF - Betlémské nám. 5a 4 300 000,00 100 000,00 honoráře, realizace výstav

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

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
15. 2. 2016 5



Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ16_0230 ze dne 15.03.2016

24

Pražský smíšený sbor, z ř.s.
Lužická 1792/34, P2
Ing. Helena Bulvasová
helena.bulvasova@psschoir.cz

IČ: 00565296

Velikono ční koncert (nejen) pro 
seniory
-přední neprofesionální pěvecký 
soubor přináší hudební díla, která 
nebývají běžně uváděna
- 21.3.2016
- kostel U Salvátora 155 000,00 60 000,00

honorář orchestru, sólistů a 
dirigenta, nájemné kostela

představení neznámého 
velikonočního oratoria, nabídka 
volných vstupenek pro DPS P1 a 
studentům hudebních škol               20 000,00    

25

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

MARIE VON EBNER-
ESCHENBACH SLOVEM I 
OBRAZEM
- sloupová plakátová výstava k 
výročí německy píšící moravské 
spisovatelky bude výhradně na 
území P1
- 9. - 19.9.2016
- plakátovací sloupy na různých 
místech P1 291 000,00 60 000,00

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

pouliční galerie formou plakátů 
umístěných na sloupech nabídne 
pohled na působení 
světoznámého pražského rodáka               30 000,00    

26

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

LITERÁRNÍ VÝLET 21 aneb 
Johannes Urzidil - poslední z 
pražského kruhu
- múzicky pojatý projekt ke 
120.výročí narození pražského 
rodáka a posledního člena 
Brodova Pražského kruhu
- 30.5. 2016
- zastavení se konají na různých 
místech Prahy 1 270 000,00 60 000,00

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

pokračování tradice literárních 
výletů, při kterých mají občané 
možnost se netradičně seznámit 
s historií P1               30 000,00    

27

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

Celoro ční činnost v 
MALOSTRANSKÉ BESED Ě
- tradiční hudební, divadelní, 
filmové kulturní centrum P1
- leden - prosinec 2016
- Malostranská beseda 5 715 000,00 100 000,00

umělecké honoráře, OSA, 
propagace

spolupráce se spolky P1, 
nabídka kvalitního kulturního 
zážitku za rozumné ceny v 
nezaměnitelné atmosféře, 
neoddělitelně spjaté s P1, volné 
vstupné na akce pořádané ve 
spolupráci s MČ P1               50 000,00    

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
15. 2. 2016 6
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Malostranská beseda, a.s.
Malostranské nám. 21/35,P1
David Pešek Dvořák
dvorak@malostranska-beseda.cz
IČ: 27953921

LETŇÁK 2016
- pravidelné koncerty věhlasných 
českých kapel a interpretů, letní 
kino, festivaly, designové trhy
- 30.4.-25.9.2016
- Střelecký ostrov 1 409 000,00 100 000,00

umělecké honoráře, autorská 
práva

pro občany P1 snížené nebo 
volné vstupné na všechny akce 
pořádané v rámci Letňáku               50 000,00    

29

Jaroslava Nárožná, f.o.
U železné lávky 6, P1
legranda@seznam.cz
IČ: 71667857

Výpravná činoherní pohádka - 
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
- výpravné činoherní hudební 
pohádkové představení Divadélka 
Romaneto
- březen až prosinec 2016
- různá kulturní místa P1, ZŠ a MŠ 
P1 190 000,00 100 000,00

kostýmy a rekvizity, ozvučení, 
produkce a dramaturgie, 
kulisy, propagace, bannery

spolupráce s MŠ a 1. stupně ZŠ 
z Prahy 1, zapojení dětí přímo do 
představení 0,00 

30

Daria Sláde čková, f.o.
nakladatelství Jalna
U železné lávky 5576, P1
listyprahy1@jelna.cz
IČ: 41825845

LISTY PRAHY 1
- vydávání měsíčníku, který 
informuje občany P1 o kulturním a 
společenském dění zejména v P1
- leden - prosinec 2016
- území obvodu P1 668 500,00 78 300,00

distribuce Česká pošta, 
webové stránky

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

31

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

PRAŽSKÉ HUDEBNÍ VEČERY
- 15. ročník, cyklus 7 koncertů 
uvádí Lubomír Brabec, vystoupení 
špičkových umělců s mladými 
hudebníky, studenty
-  leden - prosinec 2016
- Španělská synagoga, Kostel sv. 
Šimona a Judy, Jilský klášter, 
Rudolfinum 730 031,00 100 000,00

pronájem sálu, tisk programů 
a grafická příprava, umělecké 
honoráře

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

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

KULTURNÍ ČINNOST SDH Praha 
1 v roce 2016
- Den dobrovolných hasičů, 
Hasičský bál, účast na dalších 
spolkových akcích
- březen až září 2015
- Malostranská beseda, území P1 165 000,00 100 000,00

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

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

33

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

HLAHOL - celoro ční kontinuální 
činnost 2016
- provozování celoroční koncertní 
činnosti pěveckého sboru
-  leden - prosinec 2016
- Masarykovo nábř. 16, Kostel sv. 
Martina ve zdi 752 000,00 100 000,00

umělecké honoráře, 
propagace, notový materiál, 
pronájem prostor, pronájem 
techniky

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

34

Mgr. Dana Kratochvílová
R.A.Dvorského 601, P10
praha.dana@seznam.cz
IČ: 71066683

Koncert - Vita Caroli
- koncert na oslavu Karla IV., 
středověká hudba v provedení 
souboru ARS CAMERALIS, 
doplněno literárními ukázkami z 
díla Karla IV.
- duben - květen 2016 
- kostel sv. Martina ve zdi nebo 
Dům u Kamenného zvonu 36 000,00 18 000,00

pronájem, honoráře, 
propagace, organizace

seznámení s hudvou doby Karla 
IV., literární přednes O.Brousek 
ml., dobrovolné vstupné pro 
občany P1               10 000,00    

35

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 2016
- komorní kino v centru Prahy, 
změřené na nekomerční a artovou 
produkci
- leden - prosinec 2016
- Národní 28 3 350 000,00 100 000,00

služby související s nájmem,
tisk programů

pravidelná představení pro školy 
P1 a seniory, zvýhodněné 
vstupné               20 000,00    

36

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

František Kupka v Mánesu
- retrospektivní výstava
- 1.4.-31.5.2016
- výstavní síň Mánes, Masarykovo 
nábř. 1 850 000,00 100 000,00

nájem, reklama a inzerce, 
instalace a deinstalace, 
ostraha

unikátní díla vrcholného českého 
umění, možnost spatřit díla, 
která dosud nebyla v ČR 
vystavena               10 000,00    

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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InBáze z.s.
Legerova 357/50, P2
Ing. Alexandr Zpěvák
zpevak@inbaze.cz
masnikova@inbaze.cz
IČ: 26548216

RefuFest - festival nás všech!
- 11. ročník interkulturního 
festivalu
- 28.5.2016
- park Kampa 425 250,00 100 000,00

honoráře účinkujících, 
pódium, osvětlovací a 
ozvučovací technika, 
pronájem lavic, stolů a stanů

vstup zdarma, pro občany P1 
sleva na občerstvení 0,00 

38

Bohemia JazzFest, o.p.s.
Pařížská 203/19, P1
Rudy Linka
info@bohemiajazzfest.cz
IČ: 27382354

Bohemia JazzFest 2016
- 11. ročník mezinárodního 
jazzového festivalu pod širým 
nebem
- 12.-16.7.2016
- Staroměstské náměstí 4 295 000,00 100 000,00

umělecké honoráře, technické 
zajištění koncertů

výkony špičkových umělců, 
zdarma               50 000,00    

39

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

IČ: 01546066

Mezinárodní hudební festival 
České doteky hudby - 18. ro čník
- nejrozsáhlejší festival zaměřený 
na klasickou hudbu v zimním 
období 
- 16. 12. 2016 - 6. 1. 2017
- Obecní dům, Lichtenštejnský 
palác, Pražský Hrad, Klementinum 17 410 000,00 100 000,00

honoráře umělců, propagace, 
nájem prostor na koncerty

nabídka špičkové klasické hudby 
v oblasti orchestrální, komorní a 
recitálové tvorby prostřednictvím 
vánočních, novoročních a 
tříkrálových koncertů, 100 ks 
volných vstupenek pro občany 
P1, soutěž o vstupenky               70 000,00    

40

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

BAROKO V EVROPSKÝCH 
ZEMÍCH
- koncerty ve spojení barokní 
hudby a poezie (na území P1 
plánovány 2 koncerty)
- květen až listopad 2016
- Pálffyho palác, České muzeum 
hudby 160 000,00 20 000,00

umělecké honoráře, nájem 
sálů

rozšíření nabídky akcí staré 
hudby, přijatelné vstupné               10 000,00    

41

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

8. MALOSTRANSKÝ CANDRBÁL 
2015
- kulturně společenská akce 
pořádaná ve spolupráci MČ P1, 
OŘ MP P1, SDH P1, SVKM a MB
- 12.11.2016
- Malostranská beseda 204 000,00 50 000,00

propagace, hudební a 
divadelní produkce,přehlídka, 
moderování, líčení, režijní a 
produkční náklady

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

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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Sdužení ob čanů a přátel Malé 
Strany a Hrad čan, o.s.
Malostranské nám. 27, P1
Jiřina Borkovcová
sopmsh@cmail.cz
IČ: 00409278

ROZSVĚCENÍ 
MALOSTRANSKÉHO 
VÁNOČNÍHO STROMU S 
MIKULÁŠSKOU 2016
- tradiční kulturně společenská 
akce
- 2.-5.12.2016
- náměstí na Kampě 160 700,00 50 000,00

propagace, hudební a 
divadelní produkce, rekvizity, 
masky, líčení, služby, 
produkce, režijní náklady

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

43

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

AUTORSKÉ PODVEČERY 2016
- 4 výstavy českých fotografů a 
umělců s doprovodným 
programem
- březen až prosinec 2016
- Malostranské nám. 27 105 000,00 50 000,00

propagace, služby, spotřební 
materiál, hudební produkce

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

44

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

MALOSTRANSKÉ 
ČARODĚJNICE 2016
- tradiční kulturně společenská 
akce
- 30.4.2016
- park Kampa 130 000,00 50 000,00

propagace, hudební a 
divadelní produkce, rekvizity, 
masky, líčení, služby, 
produkce, režijní náklady

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

45

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

MEZINÁRODNÍ DNY 
AKORDEONU - 2. ro čník
- festivalový projekt zahrnující 
koncerty, vystoupení, soutěž pro 
sólisty, komorní soubory i 
orchestry, semináře, workshopy
- 3.-6.11.2016
- Koncertní sál Pražské 
konzervatoře, Pálffyho palác 180 000,00 80 000,00

umělecká produkce a 
honoráře umělců, pronájem 
sálů

7 kategorií soutěžících, 
prezentace začínajících umělců i 
zkušených sólistů, program 
vhodný pro rodiče s dětmi i pro 
seniory, všechny koncerty 
zdarma               20 000,00    

46

MIME CLUB, o.s.
Píškova 1952/24, P5
MgA. Alexej Byček
A.Bycek@gmail.com
IČ: 22611754

Celoro ční činnost Mime Club 
z.s. na Praze 1
- sdružení umělců pracujících v 
oboru pohybového divadla, 
představení fyzického a 
mimického divadla
- leden až prosinec 2016
- A studio Rubín, Divadlo 
Inspirace, Teatro NoD, park 
Kampa 350 000,00 80 000,00

honoráře účinkujících, 
pronájmy hracích prostor, 
propagace

oslovení mladé generace, 
cenově dostupné, čtyři 
představení v parku Kampa 
zdarma 0,00 

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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AGENTURA SCHOK, s.r.o.
Ji řská 6, P1
Michal Rychlý
michalrychly@shakespeare.cz
schok@shakespeare.cz
IČ: 25657623

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ 
SLAVNOSTI 2016
- divadelní přehlídka zaměřená 
výhradně na dílo W.S. na letní 
scéně
- 28.6.-3.9.2016
- Nejvyšší purkrabství Pražského 
hradu, Lichtenštejnský palác 32 550 000,00 100 000,00 honoráře

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

48

Sdružení Nového M ěsta 
pražského, o.s.
Klimentská 1746/52, P1
Jan Adámek
jan.adamek@jan-reality.com
monika.vlkova@sdruzeni-nmp.cz
IČ: 26986647 

DVĚ TVÁŘE PRAHY
- 8. ročník výstavy vítězných 
fotografií, nezávislé a pravdivé 
zdokumentování života v centru 
Prahy očima veřejnosti  
- duben 2016
- Václavské náměstí 300 950,00 100 000,00

tisk a grafika výstavních 
panelů, montáž a demontáž 
výstavy, organizace a zajištění 
výstavy

účastníky letošní fotografické 
soutěže je široká veřejnost, 
poukázání na pozitivní i méně 
pozitivní situace, současní 
výstavy je anketa, jak by si lidé 
představovali ideální centrum 
města               40 000,00    

49

Sdružení Nového M ěsta 
pražského, o.s.
Klimentská 1746/52, P1
Jan Adámek
jan.adamek@jan-reality.com
monika.vlkova@sdruzeni-nmp.cz
IČ: 26986647 

Šifra Otce vlasti - výstava k 700. 
výro čí narození Karla IV.
- venkovní výstava a doprovodné 
akce
- 3.5.-1.6.2016
- Václavské náměstí 282 500,00 100 000,00

příprava obsahu, koncepce, 
autorský honorář, příprava 
kreseb a modelů, tiska a 
grafika výstavních panelů

výstava ve venkovním prostoru, 
bezploatné doprovodné akce               40 000,00    

50

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

Letní hraní ve dvorku
- uvedení dvou divadelních 
komedií v prostorách dvorku v 
Jungmannově 19, který patří 
Cevro Institutu
- 1.8.-8.9.2016
- Jungmannova 19 177 000,00 35 000,00

technika k inscenacím, 
pronájem dvorku, reklama

netradiční letní divadelní prostor, 
na každé představení 10 
vstupenek pro občany P1 s 50% 
slevou               30 000,00    

51

ART BROUK, z.s.
Jugoslávská 2850/61, Ostrava
Ing. Milan Turoň
Bc. Jiří Tůma
artbrouk@gmail.com
milanturon@centrum.cz
IČ: 04535367

Provoz kina s diskuzí
- promítání artových filmů s 
doprovodným výkladem a diskuzí 
po filmu
-1.5.-31.12.2016
- kino Perštýn 162 040,00 61 240,00

nájem, půjčovné filmů, 
honoráře diskutujících, 
promítač

kino pro všechny generace, 
příznivé vstupné, slevy pro 
seniory 0,00 

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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Asistence,o.p.s.
V Pevnosti 13/4, P2
Mgr. Erik Čipera
stredisko@asistence.org
erik.cipera@asistence.org
IČ: 63830540

Benefi ční koncert D ěkujeme, 
pokra čujte 2016
- prezentace činnosti v oblasti 
poskytování sociálních služeb 
lidem s postižením, propojení 
sociálního a kulturního rozměru
- 26.5.2016
- Střelecký ostrov 140 000,00 30 000,00 účinkující, grafika, tisk

seznámení veřejnosti se životem 
lidí s postižením, kvalitní hudební 
program, veřejná sbírka 0,00 

53

Josef Hník
Národní 116/20, P1
23john@centrum.cz
IČ: 13097032

MY LIDÉ - výstava fotografií
- 50 velkoformátových barevných 
fotografií s tématikou válečných 
konfliktů, genocidy a bestiálního 
chování
6.-19.10.2016
- Galerie Mánes 542 000,00 76 000,00

propagace, digitální tisk 
fotografií, adjustace fotografií

výstava pro všechny generace, 
občané P1 vstup zdarma 0,00 

54

Baribal, z.s.
Na Kozačce 1103/5, P2
Ing.arch.Marika Čepková
info@baribal.cz
marika@baribal.cz
IČ: 22756400

Tanec pro Karla IV. - loutkové 
divadlo
- loutková divadelní hra k výročí 
narození Karla IV., originální 
marionety
- březen až prosinec 2016
- klášter sv.Anežky České, 
Valdštejnská jízdárna, Muzeum 
Karlova mostu, Karolinum 113 000,00 80 000,00

matriál, kostýmy, rekvizity, 
propagace, tisk plakátů, 
organizace

seznámení dětí s historickými 
fakty hravým způsobem, 7 
představení, program pro celé 
rodiny, originální malovaný 
program 0,00 

55

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

WORLD PRESS PHOTO 
- výstava žurnalistické reportážní 
fotografie - 59. ročník, v Praze od 
roku 1990
- 8.9. - 2.10.2016
- Karolinum - Křížová chodba 860 000,00 100 000,00

reklamní kampaň CLV, 
katalog, QS folie tram

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

56

The Prague Concert Co., s.r.o.
Na Kozačce 869/1, P2
John Lindenthal Tregellas
john@concert.cz
IČ: 64577333

Mezinárodní konference 
WASBE 2016
-  téma Symfonická dechová 
hudba v proměnách stylů a s ní 
spojené přednášky, koncertní 
programy, poprvé v ČR
- 8.-11.7.2016
- Španělský sál, Smetanova síň, 
Rudolfinum, Valdštejnská 
zahrada, Kongresový sál ČNB 2 936 000,00 100 000,00

produkční a propagační 
náklady

koncertní programy, účast 20 
symfonických orchestrů 
zahraničních i domácích, open-
air koncerty ve Valdštejnské 
zahradě a v Konferenčním sále 
ČNB zdarma               30 000,00    

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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FEBIOFEST, s.r.o.
Růžová 951/13, P1
Kamil Spáčil
info@febiofest.cz
spacil@febiofest.cz
IČ: 26721546

23. MFF Praha - FEBIOFEST 
2016
- mezinárodní filmový festival
- 17.-25.3. 2016
- Růžová 13, Obecní dům 44 500 000,00 100 000,00

propagační a provozní 
náklady

festival významně podporuje 
propagaci hl. m. ve světě, 
dopolední program pro děti a 
mládež, 100 ks volných 
vstupenek na projekce a 100 ks 
volných vstupenek na víkendová 
rodinná představení               20 000,00    

58

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

Celoro ční výstavní projekt 
GALERIE HAVELKA 2016 -  
"Legendy Gr2" - výstavní 
projekt ateliéru Grafika 2, AVU 
- výjimečné a osobité autorské 
výstavy současných českých 
umělců
- březen až prosinec 2016
- Galerie Havelka, Martinská 4 362 900,00 94 900,00

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

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

59

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

Koncerty jubilant ů Společnosti 
českých skladatel ů roku 2016
- 7 koncertů, autorské večery pro 
žijící české hudební skladatele
- leden až prosinec 2016
- HAMU, Konzervatoř J.Deyla, 
Muzeum B.Smetany 485 000,00 80 000,00

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

cestovné - neuznatelný 
náklad

kvalitní soudobá vážná hudba, 
koncerty umělců, kteří většinu 
času strávili na P1; pro širokou 
veřejnost, občané P1 
zvýhodněné vstupné               30 000,00    

60

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

FESTIVAL DNY SOUDOBÉ 
HUDBY 2016 - 27. ročník
- festival současné tvorby 
českých, moravských a slezských 
hudebních skladatelů
- 1.11.-30.11.2016
- HAMU, kostel sv. Klimenta, 
Konzervatoř J.Deyla, Muzeum 
B.Smetany 820 000,00 100 000,00

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

cestovné - neuznatelný 
náklad

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

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
15. 2. 2016 13
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Blanka Lamrová, f.o.
Na Vítězné pláni 6, P4
blanka.lamr@seznam.cz
IČ: 496230187

publikace "P řevratné dny 1989-
1990"
- fotografická publikace 
zachycující situaci uprchlíků, kteří 
v roce 1989 zamířili z NDR na 
Velvyslanectví SRN
- 2016
- Praha 1 130 000,00 50 000,00

skenování, úprava fotografií, 
grafická úprava, tisk

historický dokument doby, kdy 
byla Malá Strana zaplavena 
uprchlíky z NDR; cenný materiál 
nejen pro místní obyvatele, k 
příležitosi křestu v Ars Pragensis 
možnost zakoupení publikace za 
zvýhodněnou cenu               20 000,00    

62

Viola, o.p.s.
Národní 7, P1
PhDr. Miluše Viklická
info@divadloviola.cz
miluse.viklicka@seznam.cz
IČ: 25109979

DIVADLO VIOLA - kontinuální 
kulturní a  um ělecká činnost
- komorní nekomerční projekty 
určené pro všechny věkové 
kategorie, umělecky náročný 
repertoár s předními umělci
- leden - prosinec 2015
- Národní 7 4 930 000,00 100 000,00 umělecké honoráře

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

63

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

Festival hudby zemí Koruny 
české - 1.ro čník
- odpolední a večerní 
komentované koncerty u 
příležitosti výročí Karla IV.
- 2.-4.9.2016
- JAMU, sál Juditiny věže, koste 
sv. Jana Křtitele na Prádle 120 000,00 25 000,00

nájem prostor, tiskové 
náklady, propagace

obohacení kulturního života o 
méně obvyklý špičkový hudebně 
vzdělávací projekt, výrazné slevy 
pro občany P1, seniory i 
studenty               10 000,00    

64

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

International Shakuhachi 
Festival Prague 2016
- 10.ročník festivalu soudobé i 
tradiční hudby inspirované 
bambusovou flétnou šakuhači
- 2.-6.6.2016
HAMU, České muzeum hudby, 
koste Sv.Vavřince, Museum 
Kampa 2 260 000,00 100 000,00 nájem prostor, propagace

obohacení kulturního života o 
méně obvyklý špičkový hudební 
projekt, výrazné slevy pro 
občany P1, seniory i studenty, 
vybrané koncerty zcela zdarma 0,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
15. 2. 2016 14
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M.A. Anna Friedländerová
Bělehradská 990/66, P2
toposkolektiv@gmail.com
IČ: 88654800

Topos Kolektiv - 64
- projekt hudebně-performativního 
uskupení v poničeném 
podzemním Kině 64
- leden až prosinec 2016
- Kino U Hradeb 231 500,00 100 000,00

nájemné, propagace, 
kancelářské potřeby, 
produkce, umělecké honoráře

objevení dlouho nepřístupného 
místa na Malé Straně, 
seznámení s novým uměleckým 
žánrem a tvorbou mladých 
českých umělců               20 000,00    

66

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

Třešťské betlémy v Jind řišské 
věži - 9.ro čník
- výstava ručně vyřezávaných 
betlémů
- 25.11.-31.12.2016
- Jindřišská věž 273 100,00 100 000,00

zapůjčení betlémů, grafické 
práce, výroba výstavních 
panelů. propagace, inzerce

pravidelná akce, speciální slevy 
pro občany P1               20 000,00    

67

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

Kulturní centrum v Jind řišské 
věži 
- výstavy i interaktivní programy v 
multikulturním prostoru
- leden až prosinec 2016
- Jindřišská věž 736 500,00 100 000,00

grafické práce, výroba 
výstavních panelů a fotografií, 
oosvětlení a závěsný systém, 
propagace, inzerce

spolupráce se ZUŠ Biskupská, 
výstavy pro všechny generace, 
speciální slevy pro občany P1               50 000,00    

68

Auto*Mat, z.s.
Bořivojova 694/108, P3
Hana Škodová
hana.skodova@auto-mat.cz
IČ: 22670319

ZAŽÍT MĚSTO JINAK 2016
- 11. ročník akce propojující 
oblasti konání sousedských 
slavností
- 17.9. 2016
- Senovážné nám., Opatovická a 
další lokace Prahy 1 1 034 080,00 50 000,00

koordinace projektu, 
produkce, grafické práce, 
tisky, PR

jedinečná svépomocná slavnost, 
která staví na tvořivosti a 
individuální aktivitě občanů 
žijících přímo v místě akcí, 
oživení ulic a veřejných 
prostranství 0,00 

69

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

Příběhy našich soused ů -Praha 
1
- kulturně vzdělávací projekt pro 
žáky 8.a 9. tříd ZŠ P1, sbližování 
nejstarší a nejmladší generace; 
silně regionální charakter projektu
- září až prosinec 2016 
- Praha 1 176 300,00 100 000,00

hlavní a regionální 
koordinátor, pedagogové, 
editace zvuku a videa, 
technická podpora

žáci ZŠ P1 se na několik měsíců 
stanou dokumentaristy a natočí 
zpověď pamětníka důležitých 
událostí 20.století z Prahy 1, kde 
také vyrůstají; na závěr 
slavnostní prezentace prací za 
účasti zapojených pamětníků               20 000,00    

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
15. 2. 2016 15



Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ16_0230 ze dne 15.03.2016

70

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

Celoro ční výstavní činnost 
Galerie HOLLAR v roce 2016
- 13 výstav české grafiky 
současných i nežijících autorů
- leden - prosinec 2016
- Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 
6 1 443 970,00 100 000,00 výstavní náklady

galerie nabízí to nejlepší z české 
moderní grafiky, návštěvy 
studentů výtvarných škol i široké 
veřejnosti, komentované 
prohlídky, podpora grafické 
tvorby u nastupující generace, 
dobrovolné vstupné               30 000,00    

71

PaedDr. Olga Černohorská - 
Anaháta
Přececht ělova 2396/22, P5
anahata.hracky@seznam.cz@se
znam.cz
IČ: 14935902

LÉTO PLNÉ HVĚZD
- výstava víceúčelových hraček a 
výukových kapsářů pro zdravé i 
zdravotně postižené děti s 
doprovodným programem pro 
seniory P1
- 1.7.-28.8.2016
- Školní jídelna Dražického nám. 
65/10 475 655,00 100 000,00

nájemné a energie, materiál a 
nástroje pro exponáty, 
honoráře účinkujících, 
ozvučení a osvětlení koncertů, 
kustodi, ladění piana a 
stěhování po P1

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

72

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

Činnost divadla Činoherní klub
- jedna z nejvýznamnějších a 
nejkvalitnějších divadelních scén 
působících na P1 již od roku 1965
- leden - prosinec 2016
- Ve Smečkách 26 28 800 000,00 100 000,00 propagace

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

73

Nadace Collegium Marianum 
při Spole čenství Týnské školy 
Pany Marie v Praze
Vodi čkova 700/32, P1
Markéta Pešková, Vít Michalec
festival@collegiummarianum.cz
marketa@collegiummarianum.cz
IČ: 44850981

Letní slavnosti staré hudby 
PICCOLI
- 3. ročník dílny staré hudby (18. 
stol.) pro nejmenší plný 
interaktivních dílen, koncertů a 
představení
- 22. 5. 2016
- Clam-Gallasův palác 165 000,00 55 000,00

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

hravou formou přiblížit 
nejmenším muzikantům hudbu 
předromantických stylových 
období za účasti profesionálních 
hudebníků a zkušených 
pedagogů, projení uměleckých 
oborů (hudba, tanec, divadlo, 
výtvarné umění)               20 000,00    

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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EUROFILMFEST, s.r.o.
Parléřova 17, P6
Barbora Golatová
info@eurofilmfest.cz
IČ: 25084071

23. DNY EVROPSKÉHO FILMU
- přehlídka současných 
evropských filmů 
- 7.-14.4. 2016
- kino Světozor a kino Lucerna 2 900 000,00 100 000,00

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

přispění k povědomí o EU, 
projekce v artových kinech na 
P1, pořádání školních projekcí, 
seniorský program, zlevněné 
vstupenky pro seniory               20 000,00    

75

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

FOTOGRAF GALLERY - 
celoro ční výstavní činnost 2016
- 10 výstav a přednášek, galerie 
se dlouhodobě zaměřuje na 
představení umělců čerstvě 
etablované fotografické a výtvarné 
scény
- leden až prosinec 2016
- Školská 28 1 480 000,00 100 000,00

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

výstavy, přednášky a setkávání 
odborné i laické veřejnosti, 
připomínka osobností starší 
generace, které stojí 
nedopatřením kunsthistorického 
zacílení mimo nebo ve stínu 
jiných autorů své doby, vstupné 
zdarma               20 000,00    

76

Komorní orchestr AKADEMIE 
PRAHA
Národní 1009/3, P1
JUDr. Václav Vítek
vasikvitek@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 
- leden až prosinec 2016
- koncertní sály na území P1 467 000,00 38 000,00

pronájem koncertních prostor, 
technické zabezpečení, 
poplatky OSA, propagace

pravidelné pořádání koncertů na 
Praze 1, klubové vstupné               10 000,00    

77

Komorní orchestr AKADEMIE 
PRAHA
Národní 1009/3, P1
JUDr. Václav Vítek
vasikvitek@seznam.cz
IČ: 49278754

Slavnostní koncert KOA k výro čí 
vzniku samostatné ČR
- uvedení monumentálního 
vokálně-instrumentálního díla 
B.Martinů
- 28.10.2016
- Katedrála Sv.Víta 40 000,00 20 000,00

pronájem zkušebních prostor, 
půjčovné not, poplatky OSA, 
propagace volné vstupné 0,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
15. 2. 2016 17
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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
- leden až prosinec 2016
- Divadlo Troníček, Vladislavova 
22 1 850 000,00 100 000,00

licence k autorským právům, 
tisk pozváne, programů a 
plakátů, nákup a výroba 
kostýmů, nákup materiálu a 
výroba scény, tisk a distribuce 
Občasníku

moderní divadlo, které je 
alternativou velkým komerčním 
divadlům, benefity v podobě 
představení pro vybrané či 
vytipované skupiny diváků nebo 
pro potřeby MČ P1               40 000,00    

79

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

Jak zavraždit Hamleta
- alternativní představení v rámci 
výročí úmrtí W.S.
- březen až prosinec 2016
- Divadlo Kolowrat 145 000,00 80 000,00

umělecké honoráře, kostýmy, 
rekvizity a scéna, propagace

občané P1 zvýhodněné vstupné - 
2 lístky za cenu 1 0,00

80

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

FILM A SENIOŘI 2016
- filmová představení pro seniory 
každou středu ve 13 hodin za 60 
Kč, harmonogram projekcí již 2 
měsíce dopředu
- leden až prosinec 2016
- kino Světozor 206 000,00 66 000,00

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

projekt přispívá ke kutlurnímu 
vyžití seniorů P1, možnost 
seniorů setkávat se s přáteli, 
přispívá k aktivnímu stáří, snaha 
být komunitním kinem pro P1, do 
kterého si najdou cestu občané 
P1 bez ohledu na  věk, 
ekonomické postavení               20 000,00    

81

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
- leden až prosinec 2016
- kino Světozor 322 000,00 95 000,00

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

rozšíření filmově-kulturní 
nabídky, přívětivé vstupné 0,00 

82

A centrum - Váš pr ůvodce 
těhotenstvím a rodi čovstvím, 
o.p.s.
Vítkova 241/10, P8
Mgr. Hana Perglerová
info@acentrum.eu
hana.perglerova@acentrum.eu
IČ: 26651327

Áčkofest 2016
- 4.ročník festivalu zaměřeného na 
aktivně strávený čas rodin s dětmi
- 25.6.2016
- Střelecký ostrov 300 000,00 100 000,00

pronájem Střeleckého 
ostrova, honoráře účinkujících

nabídka smysluplně stráveného 
času pro rodiny, volný vstup na 
akci, rodinné permanentky na 
dílny               20 000,00    

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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Muzeum hl.m.Prahy
Kožná 475/1, P1
Šárka Máchová
muzeumprahy@muzeumprahy.cz
IČ: 00064432

Den s Máchou
- 4. ročník akce pro všechny 
zamilované, kteří přijdou na Petřín
- 1.5.2016
- okolí Petřínské rozhledny 34 500,00 18 000,00

propagační materiály, 
moderátor, taneční vystoupení aktivní strávení státního svátku               10 000,00    

84

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

Kytarové koncerty v roce 2016
- tři koncerty dvacetičlenného 
kytarového orchestru, skladby z 
různých období
- duben až prosinec 2016
- barokní refektář v Jilské ul., 
kostel sv. Salvátora, kostel sv. 
Martina ve zdi 152 900,00 100 000,00

pronájmy sálů, ozvučení kytar, 
propagace, hudební nástroje a 
příslušenství

nevšední kulturní zážitek, 
občané P1 poloviční vstupné, 
senioři zdarma, možnost 
uspořádání koncertu v DPS nebo 
NNF               30 000,00    

85

Čtyřlístek 74, o.s.
Janovského 710/55, P7
Petr Ožďan
petr.ozdan@seznam.cz
IČ: 22756299

Podpora d ětské výtvarné tvorby
- pořádání kurzů za účasti 
pedagogů, výtvarných a galerijních 
umělců
- leden až prosinec 2016
- území Prahy 1 145 000,00 100 000,00

pronájem prostor, technika, 
propagace, nákup výtvarných 
předmětů na workshopy, 
energie, vodné

podpora tvůrčí činnosti dětí P1, 
výtvarné workshopy pro děti MŠ 
a ZŠ P1               20 000,00    

86

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

21. ročník festivalu 
SLOVENSKÉ DIVADLO v Praze
-  6 představení současného 
slovenského divadla
- 22.5.-19.6.2015
- Divadlo Bez zábradlí 1 688 000,00 100 000,00

umělecké honoráře, provozní 
a produkční náklady, 
propagace

nabídka toho nejlepšího ze 
slovenské divadelní scény, 
čestné a zvýhodněné vstupné na 
vybraná představení               40 000,00    

87

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

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ - 
činnost divadla v roce 2016
- kvalitní a pestrý repertoár ve 
spolupráci se špičkovými českými 
i zahraničními umělci
- březen až prosinec
- Divadlo Bez zábradlí 30 050 000,00 100 000,00

umělecké honoráře, náklady 
na reklamu a propagaci

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

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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MILLENNIUM, spolek
Tržišt ě 5/370, P1
Mgr. Adam Hoffmeister
gallerymillennium@centrum.cz
adam.hoffmeister@email.cz
IČ: 67981305

Ji ří Kalousek - ilustrátor a malí ř

- výstava určená předčasně 
zesnulému umělci
- 1.-31.7.2016
- Galerie Millennium, Tržiště 5 79 700,00 20 000,00

matriál na přípravu výstavy, 
energie, technické 
zabezpečení, spoje

výstava pro děti i dospělé, 
občané P1 vstup zdarma, 
komentované prohlídky pro DPS 
a školy P1               10 000,00    

89

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

Dílny nových div ů, část II.
- prezentace slovenského umění
- 1.-20.10.2016
- Galerie Millennium, Tržiště 5 96 000,00 11 000,00

spotřeba energie, spoje, 
propagace, tisk

kurátorská režie významný 
francouzský kunshistorik 
E.Cornevin, občané P1 vstup 
zdarma, komentované prohlídky 
pro DPS a školy P1 0,00

90

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

Karel Bartá ček
- výstava prací pražského sochaře 
střední generace
- 1.-30.5.2016
- Galerie Millennium, Tržiště 5 53 400,00 13 400,00

spotřeba energie, technické 
zabezpečení, spoje

seznámení s pokračovatelem 
tradie české grotesky, občané 
P1 vstup zdarma, komentované 
prohlídky pro DPS a školy P1               10 000,00    

91

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

Konfrontace - asijské a české 
erotické um ění
- konfrontace asijského umění 18.-
19.stol. se soudobým českým 
uměním
- 1.-30.6.2016
- Galerie Millennium, Tržiště 5 74 000,00 24 000,00

spotřeba energie, technické 
zabezpečení, spoje, materiál 
na přípravu výstavy

občané P1 vstup zdarma, 
komentované prohlídky pro DPS 
a školy P1 0,00

92

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

Michal Šarše - výstava k 
životnímu jubileu
- ucelená prezentace výtvarníka
- 1.-30.9.2016
- Galerie Millennium, Tržiště 5 55 000,00 7 000,00 spotřeba energie, spoje, 

seznámení se s výběrem z 
úplného dosavadního díla 
umělce, občané P1 vstup 
zdarma, komentované prohlídky 
pro DPS a školy P1 0,00 

93

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

Výtvarné um ění 60. let
- výstava ve spolupráci s galerií 
Retro, zaměření na výtvarnou 
produkci českých významných 
výtvarníků z období 60. let
- 1.-31.12.2016
- Galerie Millennium, Tržiště 5 68 400,00 14 200,00

spotřeba energie, technické 
zabezpečení, spoje, materiál 
na přípravu výstavy

představení reprezentativního 
výběru výtvarných děl 
šedesátých let, občané P1 vstup 
zdarma, komentované prohlídky 
pro DPS a školy P1               10 000,00    

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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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 2016
- nekomerční akce pro rodiny s 
dětmi
- leden až prosinec 2016
- Haštalská 21 60 500,00 29 500,00

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

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

95

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

Celoro ční činnost Spole čnost 
Topi čova salonu
- jedna z nejstarších galerií v ČR, 
příprava 7 výstav
- leden až prosinec 2016
- Topičův salon, Národní 9 2 431 000,00 100 000,00

fotografické práce, propagace, 
instalace a deinstalace, tisk 
materiálů, materiál na 
doprovodné programy

prezentace děl českých umělců 
všech generací, zvýhodněné 
vstupné pro děti, mládež a 
seniory 0,00

96

Art Prague Centrum, s.r.o.
Římská 1317/32, P2
Doc. Milan Jaroš, akad.mal.
artprague@artprague.cz
jarosdesign@gmail.com
IČ: 27238881

ART PRAGUE 2016
- 15. ročník přehlídky současného 
výtvarného umění
-  14.-20.3.2016
- Kafkův dům, nám. Fr. Kafky 3 980 000,00 98 000,00

propagace, provozní náklady, 
produkční náklady

nejnovější výtvarné trendy v 
oborech malba, plastika, nová 
média, kresba a světelné 
instalace, představení 35 galerií 
z ČR i Evropy, zdarma vstupné v 
určitých časových úsecích, 
programy pro seniory i rodiče s 
dětmi, sleva na nákup katalogu               20 000,00    

97

Art Prague Centrum, s.r.o.
Římská 1317/32, P2
Doc. Milan Jaroš, akad.mal.
info@artpraguefoto.cz
jarosdesign@gmail.com
IČ: 27238881

IX. ročník PRAGUE PHOTO 
- přehlídka současné a klasické 
fotografie
-  18.-24.4.2016
- Kafkův dům 950 000,00 95 000,00

propagace, provozní náklady, 
produkční náklady

vytvoření kultivované nabídky 
širokého spektra výtvarné 
fotografie, doprovodné 
programy, prostor pro studenty 
VUŠ, programy pro děti, odborná 
setkání, snížené vstupné, 
zdarma vstupné v určitých 
časových úsecích, programy pro 
seniory i rodiče s dětmi               40 000,00    

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

OHROMNÉ MALIČKOSTI 2016 - 
10. ročník p řehlídky scénických 
miniatur
- mezinárodní festival miniatur, tj. 
malých produkcí do 20 minut 
různého druhu pro děti i dospělé
- říjen až listopad 2016
- dosud neurčený opuštěný dům 
na Praze 1 185 000,00 75 000,00

honoráře umělců, produkční 
náklady

možnost poznat místa Prahy 1, 
která jindy nemohou navštívit 0,00 

99

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

Hudební folklorní festival - 
SETKÁNÍ LIDOVÝCH MUZIK
- představení lidových muzik z ČR, 
SR, Polska a Maďarska
- 11.-13.11.2016
- Městská knihovna Praha 915 000,00 100 000,00

provozní a produkční náklady, 
umělecké honoráře, 
propagace

prezentace bohatství národní 
kultury ve zvycích a obyčejích 
prostřednictvím lidových muzik, 
udržení tradiční lidové kultury, 
výchovný aspekt městské 
mládeže, zváhodněné vstupné 
pro občany P1               30 000,00    

100

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

HISTORICKÝ KALEIDOSKOP - 
Po stopách Karla IV.
- vydání speciální přílohy časopisu 
k 700. výročí narození Karla IV.
- leden až prosinec 2016 79 000,00 50 000,00

autorské a grafické 
zpracování, obrazové přílohy, 
tisk, distribuce

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

101

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

Výstava - Osudové roky české 
státnosti 1918 - 1989
- 22 výstavních panelů mapujících 
novodobou českou historii
- 30.4.-30.6.2016
- dle dohody s MČ P1, nejlépe 
školní budovy 160 500,00 99 500,00

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

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

102

InGarden
Nad Primaskou 292/45, P10
Barbora Horešovská
ingarden@ingarden.cz
IČ: 22857940

 - výstava humoristy Pavla 
Kantorka pod širým nebem na 
dětském hřišti ve Františkánské 
zahradě
- 25.5.-15.7.2016
- Františkánská zahrada 43 180,00 31 680,00

autorská práva, tisk 
výstavních panelů, materiál 
(úchyty), montážní a 
demontážní práce

doprava je neuznatelný 
náklad

oživení veřejného prostoru, 
vernisáž za účasti autora 0,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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Ivana Production Agency, s.r.o.
Velichovská 1701, P5
Ivana Urválková
i.urvalkova@seznam.cz
IČ: 27223680

Divadelní p ředstavení - Ji ří 
Císler - Brejle
- vzpomínka na herce a komika 
Jiřího Císlera, divadelní komedie 
pro dva herce, 4 představení
- leden až prosinec 2016
- Divadlo Na Perštýně 118 484,00 60 564,00

pronájem techniky, pronájem 
divadla, umělecké honoráře, 
technické zabezpečení, tisk, 
autorské poplatky

zviditelnění málo známého 
prostoru, zvláštní sleva pro 
občany, důchodce a studenty 
Prahy 1               15 000,00    

104

Česká kultura, o.s.
Nad strán ěmi 343, Senohraby
MgA. Jan Páleníček
palenicek@ceskakultura-os.cz
IČ: 26607565

Malostranské komorní slavnosti 
2016
- 14. ročník festivalu komorní 
hudby
- říjen až listopad 2016
- Valdštejnský palác, Hlavní sál 230 000,00 30 000,00 autorské honoráře

přehlídka našich i zahraničních 
umělců, vstup zdarma 0,00

105

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

Piána na ulici, Piána na 
piazzett ě
- umístění piána do veřejného 
prostoru na piazzettu Národního 
divadla, doprovodné kulturní 
aktivity zaměřené na hudbu, tanec 
a slam poetry,
- červen až srpen 2016
- piazzetta Národního divadla 100 000,00 85 000,00

honoráře lektorům tance, 
hudby a slam poetry, 
technické zajištění, produkce 
a propagace

umístění piána pro veřejnost, v 
létě bude doplněno sérií aktivit, 
zdarma               20 000,00    

106

Divadlo Perštýn, z.s.
Kaprova 42/14, P1
Vlastimil Fridrich
fricool@centrum.cz
IČ: 04157486

Dětský divadelní festival FENIX 
(pro t ělesn ě postižené d ěti)
- přehlídka a soutěž dětských 
představení, otevření účasti na 
divadelní tvorbě handicapovaným 
dětem
- 30.5.-5.6.2016
- Divadlo Perštýn 214 990,00 100 000,00

nájem, technika, honoráře, 
propagace, spotřební materiál

propojení handicapovaných dětí 
s dětmi bez zdravotních 
problémů, na každé představení 
10 vstupenek zdarma pro děti a 
seniory P1               30 000,00    

107

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

Galerie um ění pro d ěti GUD
- galerie nabízí dětem 
prostřednictvím renomovaných 
umělců možnost vnímat současný 
svět umění, podporuje jejich 
fantazii
- leden - prosinec 2016
- Galerie GUD, nám. F.Kafky 24/3 1 456 600,00 100 000,00

výtvarný a expoziční materiál, 
personální zajištění lektorů

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

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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Kruh, z.s.
Londýnská 2578/54, P2
MgA. Marcela Steinbachová
kruhos@seznam.cz
IČ: 26537389

Osvěta v architektu ře na Praze 1
- Den architektury 2016
- Film a architektura 2016
- přednášky z cyklu Architektky
- leden až prosinec 2016
- Kino Světozor 239 000,00 76 000,00 produkce, propagace

Den architektury - 4 
komentované procházky po 
Praze 1 - zdarma
Film a architektura - příznivé 
vstupné 0,00 

109

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

XVIII. AUGUSTINIÁNSKÝ TÝDEN 
2016
- přednášky, kulturní akce, 
bohoslužby a koncert zaměřený 
na dílo sv. Augustina
- 18.-24.4.2016
- Klášter sv. Tomáše 100 000,00 70 000,00

kancelářské potřeby, reklama, 
honoráře, kniha XVII. 
Augustiánský týden

rozšíření kulturního a 
duchovního pohledu, snaha 
hlouběji poznat vejvýznaměnší 
postavu západních církevních 
Otců, sv. Augustina jako 
nadčasově moderního člověka, 
projekt zdarma               20 000,00    

110

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
- 10. ročník, festival duchovní 
hudby v barokních kostelech
- leden až prosinec 2016
- Kostel sv. Tomáše a sv. Josefa 120 000,00 84 000,00

kancelářské potřeby, reklama, 
honoráře,  pronájem prostor

přiblížení duchovní hudby 
různých liturgických období širší 
veřejnosti, Svatotomášský sbor i 
zahraniční sbory, rezervovaná 
místa pro občany P1               30 000,00    

111

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

13. FARNÍ SLAVNOSTI kostela 
sv. Tomáše, Praha 1
- výtvarné dílny, koncerty nejen 
pro pravidelné návštěvníky 
Malostranského kostela sv. 
Tomáše
- 3.6. 2016
- park Kampa 42 000,00 28 900,00

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

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

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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Artedu, z.s.
Tesaříkova 1021/3, P10
Bc. Alena Bartková
artedu@artedu.cz
IČ: 03521532

Projekt REC
- cyklus diskusních setkání formou 
autorských přednášek předních 
osobností architektury, výtvarné 
scény, designu a galerijního 
prostředí
- leden až prosinec 2016
- Skautský institut, Staroměstské 
nám. 4/1 178 000,00 90 000,00

propagace, PR, honoráře 
přednášejících

osobní setkání s předními 
reprezentanty české výtvarné a 
architektonické scény 0,00 

113

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

Za divadlem do v ěže
- dvě divadelní hry inspirované 
skutečnými životními příběhy
- únor až prosinec 2016
- Jindřišská věž 251 000,00 78 000,00

nájem a provoz, kostýmy, 
osvětlovací a zvuková 
technika, web divadelní 
společnosti

spojení divadla s živou vážnou 
hudbou v komorním prostředí, 
možnost uvedení představení v 
DPS, slevy pro občany P1               18 000,00    

114

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

MF OUTDOOROVÝCH FILMŮ - 
14. ročník
- projekce cestovatelských a 
sportovních dokumentárních filmů 
s doprovodnými programy ve 
formě výstav a besed
- 28.11.-10.12.2016
- Kino Lucerna 370 000,00 80 000,00

kancelářské potřeby, spoje, 
propagace, překlady filmů

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

115

Československé ozbrojené 
složky - ob čanské sdružení
nám. 5. kv ětna 2055, 
Čelákovice
Jiří Paldus
info@muzeum-studene-valky.cz
IČ: 01520598

Expozice zdravotnictví ČSLA a 
historie hotelu Jalta
- vytvoření nových expozic, 
Muzeum studené války se nachází 
v protiatomovém krytu na 
Václavském nám., 
- duben až prosinec 2016
- hotel Jalta 45 400,00 33 400,00

nákup exponárů, autorská 
práva fotografií, propagace, 
spotřební materiál

zpřístupnění prostor Prahy 1 se 
zajímavou historií, speciální 
prohlídky pro školy P1               10 000,00    

116

DesignCorporation, s.r.o.
Naskové 1100/3, P5
Ondřej Krynek
info@PragueDesignWeek.cz
IČ: 02348446

Prague Design Week 2016
- přehlídka českého i zahraničního 
designu, 3.ročník
- 2.-8.5.2016
- Kafkův dům 665 000,00 100 000,00

propagace, katalogy

doprava, poplatky na úřadě a 
odměny jsouneuznatelné 
náklady

vedle výstav nabídka 
každodenních přednášek, 
workshopů a filmů, v ulicích 
budou umístěny speciální 
výstavní kontejnery, příznivé 
vstupné, slevy pro seniory               10 000,00    

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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Pragokoncert Bohemia a.s.
U Bulhara 3, P1
JUDr.PhDr. Alexandr Cach, PhD.
office14@ifzone.eu
IČ: 25318136

Reduta ctí seniory
- vyhlášení výtvarné soutěže pro 
žáky ZŠ, výstava a ocenění 
Seniora roku 2016 MČP1
- září až listopad 2016
- klub Reduta, Národní 20 453 000,00 100 000,00

produkční a provozní náklady, 
výstavní panely, propagace

volné vstupné na divadelní 
představení, soutěž pro školy               40 000,00    

118

Pragokoncert Bohemia a.s.
U Bulhara 3, P1
JUDr.PhDr. Alexandr Cach, PhD.
office14@ifzone.eu
IČ: 25318136

CZECH JAZZ CONTEST 2016
- 5. ročník mezinárodní soutěže 
mladých jazzových kapel a sólistů
- únor až duben 2016
- klub Reduta, Národní 20 450 000,00 100 000,00

poštovné, spoje, kancelářské 
potřeby, technické zajištění, 
propagace, energie

akce je připravována s odkazem 
na tradici jazzového klubu 
Reduta, mezinárodní přesah 
soutěžního klání, podpora 
mladých začínajících hudebníků 
nejen z ČR               40 000,00    

119

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

SEN SVATOJÁNSKÉHO VRŠKU
- 5. ročník tradičního happeningu 
pouličního divadelního umění "na 
radnických schodech" 
-  květen, červen 2016
- Jánský vršek 108 500,00 98 500,00

propagace, ozvučení, pódium, 
honoráře účinkujících 

jednodenní happening, který 
přináší sled koncertů, 
představení, performací, 
autorského čtení zdarma s cílem 
upozornit na historii a 
současnost daného místa               30 000,00    

120

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

PRŮVOD PRAŽSKÝCH 
STRAŠIDEL
- 8. ročník tradičního průvodu, 
který děti zábavnou formou 
seznamuje s pověstmi v okolí 
jejich bydliště
- 1. 11. 2016
- trasa nám. Republiky-Kampa 80 000,00 80 000,00

propagace, pódium, honoráře 
účinkujících

připomenutí bohatství pražských 
pověstí spjatých s konkrétními 
místy P1, vnesení volně 
přístupné kultury do ulic Prahy               30 000,00    

121

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

Kniha pražských pov ěstí v 
anglickém jazyce
- přeložení do AJ knihy Tajemství 
pražských půlnocí aneb Strašidla 
a pověsti staré Prahy
- březen až červen 2016 270 000,00 100 000,00 překlad, grafická příprava, tisk

obyvatelé P1 sleva 50% na koupi 
knihy               20 000,00    

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

Divadlo V KOTCÍCH 
-  3. ročník minifestivalu pouličního 
divadla spjatý s konkrétním 
místem
- říjen 2016
- ul. V Kotcích 95 000,00 95 000,00

propagace, honoráře 
účinkujících

připomenutí historie a místa, kdy 
V Kotcích stávaly Kotce a jejich 
nedílnou součástí bylo i Divadlo 
V Kotcích, volně přístupný 
pouliční festival 0,00 

123

Palác Lucerna, z.ú.
Štěpánská 704/61, P1
Ladislav Snopko
lucerna@lucerna.cz
snopko@lucerna.cz
IČ: 03772454

Osvícená Lucerna
- cyklus přednášek a besed na 
téma kultury, umění a společnosti 
v kontextu městského prostředí
- leden až prosinec 2016
- Galerie Lucerna 164 500,00 70 000,00

honoráře, propagace, 
technické zajištění, produkce

obyvatelé P1 se budou moci 
vyjádřit k tématům a projektům 
realizovaných či plánovaných na 
území P1 v nově otevřené 
galerii, nekomerční vstupné 0,00

124

Palác Lucerna, z.ú.
Štěpánská 704/61, P1
Ladislav Snopko
lucerna@lucerna.cz
snopko@lucerna.cz
IČ: 03772454

DIDASKO - UČÍM (výstava)
- naučné obrázky - koláže Boženy 
Havlové, které vytvořila pro své 
syny, věnováno k nedožitým 80. 
V.Havla
- 12.5.-12.6.2016
- Galerie Lucerna 170 000,00 70 000,00

výroba faksimilií, grafická 
úprava, propagace, produkce

rozšíření kulturní nabídky, 
možnost zapojení škol P1, 
zdarma 0,00

125

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

Dyzajnmarket jaro 2016 - 
doprovodný program
- doprovodný program k prodejní 
výstavě autorské tvorby 
především českých umělců, 
největší open-air akce
- 19.-20.3.2016
- piazzeta Národního divadla 595 000,00 100 000,00

umělecké honoráře, kreativní 
zóny - workshopy a dětský 
koutek, dramaturgie, 
choreografie módních 
přehlídek

oživení prostoru, kulturní a 
doprovodný program zdarma               20 000,00    

126

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

Dyzajnmarket léto 2016 - 
doprovodný program
- doprovodný program k prodejní 
výstavě autorské tvorby 
především českých umělců, 
největší open-air akce
- 28.-29.5.2016
- piazzeta Národního divadla 595 000,00 100 000,00

umělecké honoráře, kreativní 
zóny - workshopy a dětský 
koutek, dramaturgie, 
choreografie módních 
přehlídek

oživení prostoru, kulturní a 
doprovodný program zdarma 0,00 
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design for us, z.s.
Čílova 89/12, P6
Terezie Tunková
dyzajnmarket@gmail.com
terezie@dyzajnmarket.com
IČ: 03363058

Dyzajnmarket podzim 2016 - 
doprovodný program
- doprovodný program k prodejní 
výstavě autorské tvorby 
především českých umělců, 
největší open-air akce
- 24.-25.9.2016
- piazzeta Národního divadla 595 000,00 100 000,00

umělecké honoráře, kreativní 
zóny - workshopy a dětský 
koutek, dramaturgie, 
choreografie módních 
přehlídek

oživení prostoru, kulturní a 
doprovodný program zdarma 0,00

128

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

Dyzajnmarket festival 2016 - 
doprovodný program
-představení nejen tvorby 
designérů, ale i českých kapel, 
největší open-air akce
- 6.-7.8.2016
- Praha 1 (bude upřesněno) 868 000,00 100 000,00

umělecké honoráře, kreativní 
zóny - workshopy a dětský 
koutek, dramaturgie, 
choreografie módních 
přehlídek

pohodový a umělecky inspirativní 
víkend, kulturní a doprovodný 
program zdarma 0,00

129

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

Dyzajnmarket zima 2016 - 
doprovodný program
- doprovodný program k prodejní 
výstavě autorské tvorby 
především českých umělců, 
největší open-air akce
- 10.-11.12.2016
- piazzeta Národního divadla 595 000,00 100 000,00

umělecké honoráře, kreativní 
zóny - workshopy a dětský 
koutek, dramaturgie, 
choreografie módních 
přehlídek

oživení prostoru, kulturní a 
doprovodný program zdarma 0,00

130

Spolek p řátel Petrské čtvrti
Biskupský dv ůr 1154/1, P1
Linda Klečková
spolek@petrskactvrt.cz
IČ: 22762353

Svatopetrské kování 2016 - 3. 
ročník
- prezentace tradičního a 
uměleckého řemesla
- 17.9.2016
- okolí kostela sv. Petra 132 000,00 62 000,00

propagace a inzerce, 
pronájem stanů a stánků, 
elektřina, hudební doprovod, 
produkce, pojištění exponátů, 
lektorné

vstup na akci a komentované 
prohlídky kostela zdarma, 
zdarma výstava v Galerii 
KusKovu, možnost vyzkoušet si 
řemeslo osobně               30 000,00    

131

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

Nezůstávejme sami, zpívejme a 
hrajme si spolu
- pěvecký sbor Gabriel, rozvíjení 
hudebních a dramatických 
dovedností dětí, mládeže i 
dospělých, vystoupení pro 
veřejnost
- leden až prosinec 2016
- 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

smysluplné využití volného času 
dětí a mládeže, rozvíjení 
hudebnosti dětí               20 000,00    

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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Musica Florea, z.s.
U cihelny 108, Bo řanovice
Irena Ošťádalová
irena.ostadalova@musicaflorea.c
z
IČ: 26546400

14. festivalový cyklus MUSICA 
FLOREA 2016
-  pravidelný pražský festival staré 
hudby, 7 koncertů
-  leden - prosinec 2016 
- Klementinum, České muzeum 
hudby, kostel sv. Šimona  Judy 3 220 000,00 100 000,00 pronájmy prostor, propagace

obohacení hudebního života v 
Praze, zlevněné vstupné pro 
studenty a seniory               20 000,00    

133

Ostrovy, s.r.o.
Slunná 541/27, P6
Adéla Wernerová
adela.wernerova@unitedislands.c
z
IČ: 27232948

UNITED ISLANDS OF PRAGUE 
2016
- mezinárodní multižánrový 
hudební festival - 13. ročník
- 23.-26.6.2016
- Střelecký a Slovanský ostrov, 
Petřín, hudební kluby, Rock Café, 
NOD Roxy 23 100 000,00 100 000,00 technické zajištění, propagace

příležitost pro prezentaci spolků 
P1, bohatý program pro rodiny s 
dětmi, zdarma               20 000,00    

134

SMART POINT, s.r.o.
Rybná 716/24, P1
Ondřej Škarka
office@smart-point.cz
ondrej.skarka@smart-point.cz
IČ: 26195941

SCULPTURE LINE
- výstava soch ve veřejném 
prostoru
- 1.6.-30.9.2016
- různá místa Prahy 1 2 895 000,00 100 000,00

umělecké honoráře kurátorů, 
propagace, tiskové materiály, 
pojištění soch

transport je neuznatelný 
náklad

přiblížení současného sochařství 
většinovému publiku, 
komentované prohlídky s 
kurátorem a autory, soutěž o 
nejzajímavější fotografii instalace               30 000,00    

135

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

Zpřístupn ění, podpora a 
propagace dokumentárního 
filmu 2016
- East Doc Platform 2016 a Večer 
s českým dokumentem 2016
-  leden - prosinec 2016
- Divadlo Komedie, Kino Světozor 10 280 000,00 100 000,00

pronájem prostor
dostupnost exkluzivního 
programu světové a české 
dokumentární kinematografie, 
všechny akce zdarma 0,00

136

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

Jana Vopatová: Malostranské 
století
- vydání autoské prvotiny - 
zábavný průvodce po Malé Straně
- říjen 2016 192 611,00 60 000,00

autorská práva, grafická 
úprava, tisk a vazba

originální a zábavný průvodce po 
Malé Straně, poskytnutí slevy 
pro školy P1, křest knihy v 
Galerii Ars Pragensis, pozvání 
seniorů z DPS               20 000,00    

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

Filmový klub ŽIVOTA 90
- seznámení veřejnosti s 
tematikou související se stářím a 
stárnutím, filmové produkce na 
téma stárnutí
- leden až prosinec 2016
- Dům Portus, Karoliny Světlé 18 76 500,00 44 900,00

autorská práva na promítání 
filmů, technické zajištění, 
koordinátor programu, 
odborníci na besedách, 
propagace

součástí projekcí jsou besedy s 
odborníky, pro občany P1 sleva 
na vstupném 40%               10 000,00    

138

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 
- jediné seniorské divadlo v Praze, 
vč. seniorů se zdravotním 
postižením
- leden - prosinec 2016
- Dům Portus, Karoliny Světlé 18 2 291 000,00 95 000,00

energie, produkční náklady, 
propagace

integrace starších lidí a jejich 
zapojování  do aktivního 
kulturního života, bezbariérové 
prostředí, dostupné vstupné, 
odpolední začátky představení, 
možnost uspořádání 1 
představení zdarma pro seniory 
P1               40 000,00    

139

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.
- leden až prosinec 2016
- LGP, Školská 28 107 000,00 32 000,00

umělecké honoráře, spotřební 
materiál

cestovné není uznatelný 
náklad

odborné přednášky zdarma, 
workshopy a dílny pro děti, 
zvýhodněné vstupné               10 000,00    

140

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

Katalog k výstav ě - Jaromír 
Funke
- katalog k výstavě ke 120. výročí 
významného českého fotografa
- březen až prosinec 2016
- LGP, Školská 28 235 000,00 77 000,00

tisk a výroba, grafické, 
fotografické a překladatelské 
práce

v rámci výstavy bude 
uspořádána speciální výtvarná 
naučná dílna pro školy P1 zcela 
zdarma               15 000,00    

141

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

Celoro ční výstavní program 
LEICA GALLERY PRAGUE
- prezentace tuzemské a 
zahraniční špičky v oblasti 
fotografie
- leden - prosinec 2016
- LGP, Školská 28 1 851 000,00 96 000,00

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

cestovné a transport - pouze 
na území P1

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

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

PRAGUE NOW! Um ění / design / 
fotografie / architektura
- přehlídka výtvarného umění, 
designu a architektury
- 30.4.-30.5.2016
- Clam Gallasův palác 970 000,00 94 000,00

provozní, produkční a 
propagační náklady  

pro občany P1 v určitých 
časových úsecích vstup zdarma, 
sleva na nákup katalogů a jiných 
materiálů, speciální 
komentované prohlídky               10 000,00    

143

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

Koncert reflektující 700. výro čí 
narození Karla IV.
- koncert hudby ze 14. století
- srpen až listopad 2016
- Dům U Kamenného zvonu 57 000,00 51 000,00

pronájem sálu, honoráře 
umělců, propagace, tisk not, 
letáků a programů

cestovné je neuznatelný 
náklad

dobrovolné vstupné pro občany 
P1               10 000,00    

144

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 2016
- profesionální česká scéna s 
výlučně autorskou dramaturgií
- leden - prosinec 2016
- Malostranské nám. 9 4 535 000,00 95 000,00 náklady na umělce

umělecky náročnější 
inscenace,známé a oblíbené 
autorské divadlo, oživení Malé 
Strany kvalitní kulturou               20 000,00    

145

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

Live site specific performance v 
rajském dvo ře
- propojení elektroakustické 
zvukové kompozice M.Rataje a 
prostorové malby výtvarníka 
P.Hábla v prostoru rajského dvora 
dominikánského kláštera
- září nebo říjen 2016
- Husova 234/8 82 000,00 40 000,00

umělecké honoráře, výtvarný 
materiál, ozvučení, osvětlení, 
propagace a tisk

doprava je neuznatelný 
náklad

mimořádná příležitost navštívit 
jinak uzavřený rajský dvůr, vstup 
zdarma               20 000,00    

146

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, ART-terapii, 
latinskoamerické rytmy, tance, 
gastronomii a výuku jazyků
-  leden - prosinec 2016
- Jungmannova 17/3 90 500,00 60 000,00

lektoři, materiál, technické 
vybavení, tisk

kroužky výtvarného umění pro 
děti i dospělé, taneční kurzy, 
semináře, přínosné a smysluplné 
trávení volného času v centru 
města, obyvatelé P1 snížená 
cena               30 000,00    
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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
-  leden - prosinec 2016
- Jungmannova 17/3 309 500,00 100 000,00

materiál - rámy, propagace, 
honoráře

určeno pro všechny věkové 
generace, sbližování kultur, 
široká nabídka workshopů, 
výstav, koncertů a tanečních 
vystoupení, obyvatelé P1 
zdarma               20 000,00    

148

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

KONCERTY PRO RODIČE S 
DĚTMI v Rudolfinu 2016
- kulturní výchova naší nejmladší 
generace, společné sdílení 
kulturního zážitku v rámci rodiny
- leden - prosinec 2016
- Rudolfinum; Unitaria, Anenská 
186/5 1 913 000,00 100 000,00 nájem prostor

ojedinělý zdroj zábavy pro rodiče 
s dětmi, prohlídka vnitřních částí 
Rudolfina, nově kladen důraz na 
funkci hudby jako specifický 
fenomén našeho života a na její 
účinky               40 000,00    

149

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

Divadelní p ředstavení a filmové 
projekce KC Kampa
- pravidelné sobotní odpolední 
divadelní představení pro děti a 
pravidelné večerní promítání
-  leden - prosinec 2016
- U Sovových Mlýnů 3 a 5 190 000,00 100 000,00

platby za divadelní 
představení, propagace, 
produkce

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

150

KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA
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
- 10.11.-31.12.2016
- U Sovových Mlýnů 3 a 5 51 000,00 40 000,00

dětské divadlo,hudební 
produkce, kostýmy, 
propagace, produkce, 
doprovodný program

zpříjemnění předvánočního 
času, všechny akce zdarma - 
nutná rezervace               30 000,00    

151

KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA
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
- leden až prosinec 2016
- Salla Terrena, Kampa 280 000,00 100 000,00

umělecké honoráře, ozvučení 
prostoru, propagace, 
produkce občané Prahy 1 zdarma               30 000,00    

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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Slovensko- český klub, o.s.
Anastázova 15/6, P6
Mgr. Naďa Vokušová
klub@czsk.net 
vokusova@czsk.net 
IČ: 65398777

KVARTETO (+2)
- komponované literárně-hudební 
večery k výročím 
nejvýznamnějších osobností 
slovenské literatury
- leden - prosinec 2016
- Malostranská beseda, Nosticův 
palác 345 000,00 80 000,00

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

literární i širší veřejnost i tady 
žijící slovenská komunita budou 
moci ocenit výjimečné literární 
večery, možnost kulturně se 
vyžít na sérii zajímavých akcí, na 
všechny akce je vstup zdarma, 
pozváni budou i studenti SŠ a 
senioři 0,00 

153

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

SLOVENSKÉ VÝSTAVY pro 
Prahu 1
- 10 výstav představujících různé 
aspekty slovenského výtvarného 
umění
- leden - prosinec 2016
- Galerie Nová síň, Voršilská 3; 
palác Hybernia, Slovenský dům v 
Praze, Soukenická 3; Slovenský 
institut, Jilská 16 1 700 000,00 100 000,00

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

pestrá paleta nejkvalitnějšího 
slovenského výtvarného umění s 
důrazem na školní mládež, vstup 
zdarma               50 000,00    

154

Slovensko- český klub, o.s.
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
- leden - prosinec 2016
- Soukenická 3 1 630 000,00 100 000,00

tiskové náklady, honoráře 
účinkujících

transport, doprava, cestovné, 
ubytování - neuznatelné 
náklady

možnost kulturně se vyžít v 
novém prostoru, kde je unikátrní 
kulturní nabídka česko-
slovenských pořadů, na většinu 
akcí bude vstup zdarma, pozváni 
budou i studenti SŠ a senioři               30 000,00    

155

MgA. Jitka Hosprová
Jihovýchodní III. 60, P4
info@jitkahosprova.com
RČ: 7560082024

HUDEBNÍ PROCHÁZKY um ěním 
v Museu Kampa -  II. ro čník HF
- 6 koncertů, které zábavnou 
formou seznamují s aktuální 
výstavou
- únor - prosinec 2016
- Museum Kampa 300 000,00 100 000,00

plakátovací plochy, plakáty, 
letáčky, produkční činnost, 
honoráře účinkujících

vytvoření uměleckého centra, 
kde se snoubí světové malířské 
umění s prvotřídním hudebním 
uměním, edukativní program pro 
děti, zvýhodněné abonentky, 
zvýhodněné vstupné do 18-ti let               20 000,00    

156

Sdružení p řátel dětského 
pěveckého sboru "RADOST-
PRAHA"
Šimáčkova 1452/16, P7
Eva Holečková
jan.pirner@seznam.cz
IČ: 43001203

Koncert d ětského p ěveckého 
sboru Radost Praha k 55. výro čí 
založení
- prezentace hudebního tělesa
- 22.10.2016
- Rudolfinum 279 000,00 20 000,00 nájem sálu

občané P1 sleva ze vstupného 
50%, rezervace vstupenek 0,00 
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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 
divadelní činnost 
- divadelní představení a jiné 
kulturní projekty
- leden až prosinec 2016
- Divadlo Kampa, Nosticova 2a 2 770 700,00 100 000,00

scénografie, loutky a kostýmy, 
propagace, umělecké 
honoráře

široká škála představení pro děti 
každou sobotu a neděli, 
představení pro MŠ, ZŠ; široká 
škála vlastních představení pro 
dospělé + specielní představení 
tlumočená do znakového jazyka, 
improvizovaná představení, 
speciální akce zdarma               20 000,00    

158

MgA. Lukáš Machalický, f.o.
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
- leden - prosinec 2016
- Pštrossova 8 279 401,00 90 000,00

fotodokumentace, tisk 
velkoformátové vlajky, 
propagace, kustodi

doprava je neuznatelný 
náklad

výstavy je možné shlédnou z 
ulice okny galerie 24 hodin 
denně, doprovodné programy, 
komentované prohlídky, 
bezbariérový přístup,vstupné 
dobrovolné               20 000,00    

159

Spolek pro oživení Pam ěti
Milánská 419, H.M ěcholupy
Oskar Hulec
studio.pamet@gmail.com
IČ: 03973735

 - podpora vzniku nových 
autorských projektů v oblasti 
divadla a hudby
- duben až prosinec 2016
- Studio Paměť, Soukenická 29 408 000,00 80 000,00

umělecké honoráře, 
propagace 

obohacení nabídky pro fanoušky 
nezávislého umění, akce pro 
rodiny s dětmi, divadelní 
workshopy 0,00 

160

Nadobro, s.r.o.
Náprstkova 272/10, P1
RNDr. Eva Plešková
pleskova@nln.cz
robert@cafekampus.cz
IČ: 03580458

Cyklus fotografických a 
výtvarných výstav - Kaleidoskop
- autorské výstavy reprezentující 
různé umělecké směry 
současnosti
- březen až prosinec 2016
- Café Kampus, Náprstkova 10 114 000,00 48 000,00

obstarání výstavních objektů, 
instalace, odborné přednášky 
k výstavám

přímý kontakt s umělce, vstup 
zdarma 0,00

161

Open House Praha, z.ú.
Prokopova 197/9, P3
Mgr. Michal Tošovský
michal.tosovsky@ 
openhousepraha.cz
IČ: 03034992

OPEN HOUSE PRAHA 2016
- 2. ročník mezinárodního festivalu 
o architektuře, veřejném prostoru 
a designu
- 14.-15. 5. 2016
- různé budovy na P1 1 649 800,00 80 000,00

technické zajištění festivalu, 
propagace

zpřístupnění 35-50 zajímavých 
budov zdarma - možnost vidět 
interiéry objektů, které jsou po 
zbytek roku vyhrazeny pouze pro 
jejich uživatele, bohatý 
doprovodný program               30 000,00    

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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Divadlo NaHran ě o.s.
Korunova ční 905/9, P7
Pavel Kryl
pajakryl@gmail.com
produkce@divadlonahrane.cz
IČ: 22831193

Oblížný problém
- premiéra nejnovější divadelní hry 
britského dramatika Stopparda
-duben, květen 2016
- Divadlo v Celetné 135 000,00 40 000,00

nájem, umělecké honoráře, 
scéna, propagace, autorské 
poplatky, titulky

česká premiéra, hra bude 
nastudována v ČJ a bude 
uvedena s anglickými titulky, 
zlevněné vstupné pro studenty a 
seniory 0,00

163

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

DOTEKY - Bez bariér
- výstavy handicapovaných 
výtvarníků, doprovodné programy
- leden - prosinec 2016
- Galerie Perla, Jánský vršek 14; 
Galerie Ecce Terra, Maltézské 
nám. 15; Staroměstská radnice 185 000,00 75 000,00

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

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

164

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

Kulturní centrum Containall
- 4. sezóna venkovního kulturního 
centra na Malé Straně, ostrůvek 
nezávislé a mladé kultury
- květen až říjen 2016
- Cihelná 4 655 000,00 100 000,00

umělecké honoráře, lektoři 
workshopů, materiál na 
výstavy a workshopy, 
technické zajištění

zpřístupnění jinak nevyužívaných 
prostor, vstup na všechny akce 
zdarma, letní kino, sociální 
projekty a prezentace 
neziskových organizací               25 000,00    

165

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

Pokoje V.
- přehlídka mladého vizuálního 
umění, která v opuštěném paláci 
na Malé Straně prezentuje práce 
studentů VUŠ
- červen 2016
- Cihelná 4 628 000,00 100 000,00

materiál, provozní náklady, 
technické zajištění, 
doprovodný program, 
propagace

netradiční výstavní prostory, 
největší přehlídka studentského 
umění v Praze, oživení 
nevyužívaných prostor, nízké 
vstupné               10 000,00    

166

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

Famugrafie II
- výstava fotografií studentů 
FAMU, komentované prohlídky
- leden až červen 2016
- Galerie Fotograf, Školská 28 85 000,00 20 000,00

propagace, spotřební materiál 
na výstavy

přeprava je neuznatelný 
náklad

doprovodné programy, 
bezbariérový přístup, dobrovolné 
vstupné 0,00 
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Bathroom Production,s.r.o.
Slezská 2139/120, P3
Lukáš Prchal
produkce@bathroom.cz
lukas@bathroom.cz
IČ: 65416333

Open air koncert v rámci akce 
"Prague A Cappella Festival 
2016"
-propagace moderní a cappelly, 
představení toho nejlepšího z 
české scény
- 5.10.2016
- nám. Republiky 2 001 300,00 96 200,00

umělecké honoráře, podium, 
zvuk, světla, inzerce

zábor?
koncert v rámci festivalu, vstup 
na koncert zdarma 0,00

168

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

10. koncertní sezóna 
CHLAPECKÉHO SBORU 
BRUNCVÍK
- 3 velké koncertní projekty, dále 
výchovné koncerty pro školy P1
- leden až prosinec 2016
- kostel sv. Šimona a Judy, České 
muzeum Hudby, sál Hlaholu, 
kostel sv. Martina ve zdi, Anežský 
klášter 272 900,00 66 000,00

cyklus 5 výchovných koncertů, 
večerní koncert k založení 
sboru Beata Viscera

spojení chlapeckého sboru s 
profesionálními muzikanty, 
zapojení do Malostranského 
masopustu, výchovné koncerty 
pro ZŠ i pro seniory               30 000,00    

169

České centrum fotografie, 
o.p.s.
Kaprova 42/14, P1
Milan Štefan
ccf@ccfprague.cz
milan.stefan@centrum.cz
IČ: 24795844

Projekt celoro ční výstavní 
činnosti
- cyklus fotografických výstav, 11 
projektů, specifické doprovodné 
programy
- leden až prosinec 2016
- Galerie CCF, Polit. vězňů 8 740 000,00 100 000,00

materiál na adjustaci, tisk 
katalogu, propagace

doprovodné programy k 
výstavám, fotografické kurzy pro 
mládež, 0,00

170

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

VÝTVARNÉ HRADČANY DĚTEM 
2016
- V. ročník, setkání dětí s uměním 
k výročí Karla IV., hudbou i jinými 
žánry v prostoru Pražského hradu 
a Hradčanského náměstí
- 25.5.-15.9.2016
- Mladotův dům, Pražský hrad, 
Galerie Kalousek, Hradčanské 
nám. 12 98 000,00 88 000,00

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

vytvoření nového místa oddechu 
pro děti a jejich rodiče, propojení 
výtvarného umění s divadlem a 
čtením, pro občany P1 je 
připravena návštěva v Mladotově 
domě zdarma, nákup knih se 
slevou               30 000,00    
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Josef Kalousek, f.o.
Hradčanské nám. 12, P1
Mgr. Světlana Kalousková
svetlana_kalouskova@email.cz 
IČ: 11218827

LETNÍ HRADČANSKÉ 
VÝTVARNÉ A HUDEBNÍ 
VEČERY 2016
- nocturno v galerii spojené s 
koncerty
- 25.6.-9.9.2016
- Galerie Kalousek a její nádvoří, 
Hradčanské nám. 12 + zahrady 
Pražského hradu 93 000,00 93 000,00

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

představení v zahradách PH 
zdarma               30 000,00    

172

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

MALOSTRANSKÉ SETKÁVÁNÍ 
2016
- 10. ročník
- 25.11.-29.12.2016
- Galerie Kalousek a její nádvoří, 
Hradčanské nám. 12 72 000,00 72 000,00

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

představení významných 
uměleckých osobností Malé 
Strany, oživení Malé Strany 
prostřednictvím uměleckých 
setkání               20 000,00    

173

ArtsCool, s.r.o
P.Bezruče 437, Neratovice
Lenka Lindaurová
info@artscool.cz
IČ: 03999394

Umělecké kurzy pro seniory
- nabídka volnočasové kulturně 
sebevzdělávací aktivity pro 
seniory, lektory jsou známí umělci
- leden až prosinec 2016
- Národní 9 420 000,00 100 000,00

autorské smlouvy a honoráře, 
spotřeba materiálu

kontakt se všemi věkovými 
skupinami, speciální slevy pro 
seniory z P1 0,00 

174

ArtsCool, s.r.o
P.Bezruče 437, Neratovice
Lenka Lindaurová
info@artscool.cz
IČ: 03999394

Celoro ční činnost Art´s Cool
- pořádání uměleckých kurzů pod 
vedením předních českých 
umělců, kurzy pro všechny věkové 
kategorie
- leden až prosinec 2016
- Národní 9 751 000,00 100 000,00

pronájem prostor, produkce a 
PR, propagace

nabídka zcela nového formátu 
výtvarných kurzů               20 000,00    

175

wo-men s.r.o
Čechova 296/23, P7
Mgr. Barbora Baronová
baara@baara.cz
IČ: 02801680

Libuše Jarcovjáková: 
Monografie
- fotografická publikace, první 
výpravná kniha významné 
osobnosti české fotografie, 
rodačky z Prahy 1
- leden až listopad 2016
- ateliér Vojtěšská 4 745 000,00 100 000,00

grafická úprava, autorské 
honoráře, produkce a PR

v rámci vydání monografie bude 
uspořádána série doprovodných 
programů               20 000,00    
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ARTINBOX, s.r.o.
Perlová 370/3, P1
Mgr. Nadia Rovderová
nadiarovderova@seznam.cz
IČ: 24656801

Celoro ční výstavní program 
galerie Artinbox
- galerie se zaměřuje na fotografii, 
umění artbrut a tematické 
skupinové výstavy, představení 
výrazných osobností českého 
umění
- leden - prosinec 2016
- Perlová 370/3 1 190 000,00 100 000,00

propagace, materiál, produkce 
a PR, tisk katalogů

hudební programy během 
vernisáže, komentované 
prohlídky               20 000,00    

177

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

Doprovodný program Artinbox 
galerie
- dětské hudebně-výtvarné 
workshopy, fotografické 
workshopy, přednášky, jóga
- leden - prosinec 2016
- Perlová 370/3 167 000,00 60 000,00

autorské smlouvy, spotřeba 
materiálu, náklady na 
produkci a PR

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

178

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

MLUVÍCÍ RUCE
- přehlídka tvorby ve znakovém 
jazyce
- leden - prosinec 2016
- Divadlo v Dlouhé 150 000,00 50 000,00

propagace, fotodokumentace, 
honoráře účinkujících

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

179

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

PODPORA GALERIÍ UMĚNÍ 
- prohloubení nabídky v oblasti 
dalšího vzdělávání pro občany P1, 
zpracování metodiky, propagace 
začínajících umělců
- leden - prosinec 2016
- Fitnesskotva, nám. Republiky 8 145 000,00 100 000,00

propagace, technika, 
pronájem místa, nákup prvků 
pro instalaci

podpora tvůrčí činnosti a 
seznámení s další alternativou 
kulturního dědictví, nabídka 
výukových modulů, osobní 
konzultace s umělci s 
autogramiádou a věnováním               30 000,00    

180

Jan Rybá ř
Jugoslávský partyzán ů 46, P6
honza.rybar@seznam.cz
IČ: 03472965

Hudba v souvislostech
- cyklus 4 koncertů, v rámci 
kterého bude vždy hudební složka 
konfrontována s jiným druhem 
umělecké sféry
- červen až prosinec 2016
- kostel sv. Klimenta, Kino 
Ponrepo 376 000,00 45 000,00

umělecké honoráře, 
pronájem, produkce koncertů

nabídka zbrusu nového 
koncertního cyklu, propojení 
výtvarného umění, hudby, filmu 0,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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Institut moderní hudby, o.s.
Štěpánská 704/61, P1
Jaroslav Raušer
jr@movefestival.eu
IČ: 22862170

Podpora hudebního rozvoje d ětí 
a mládeže - hudební gramotnost 
a její prezentace v mezinárodní 
sout ěži Musica Nova
- škola zaměřená na populární a 
alternativní hudbu
- červen až prosinec 2016
- vybrané ZŠ a SŠ P1, palác 
Lucerna 160 000,00 60 000,00

honoráře lektorů, nájem 
učeben

projekt je první svého druhu v 
ČR               10 000,00    

182

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 2016 
- 2.ročník
- koncerty původní renesanční 
hudby z cyklu "Oživování 
unikátních rukopisů staré hudby"
- 1.4.-30.12.2016
- kostel sv. Martina ve zdi, sv. 
Michala v Jirchářích 192 000,00 97 000,00

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

hudební rekonstrukce původní 
renesanční hudby s autentickým 
hlasovým obsazením za 
doprovodu dobových nástrojů, 
občané P1 snížené vstupné, 
senioři a rodiny s dětmi zdarma               20 000,00    

183

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
- leden až prosinec 2016
- Galerie Czechdesign, Vojtěšská 
3 735 500,00 100 000,00

materiál na výstavy, grafické 
řešení výstav, propagace, PR, 
tisk, kancelářské potřeby, 
produkce výstav a 
doprovodného programu

vstup na výstavy zdarma, na 
zpoplatněné doprovodné akce 
pro občany P1 sleva               20 000,00    

184

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

Mezinárodní hudební festival 
ALTERNATIVA 2016
- 24. ročník MHF s širokým 
spektrem hudebních žánrů
- 5.-12.11.2016
- Malostranská beseda, čítárna 
Unijazzu, Jindřišská 5 2 070 000,00 100 000,00

honoráře, propagace, 
technické zabezpečení, 
dramaturgické a produkční 
náklady

mapování současné světové 
alternativní hudební scény, 
nečekaná spojení, nové počiny, 
zvýhodněné vstupné pro občany 
P1               20 000,00    
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Radoslava a Vlastimil 
Vodákovi, f.o.
Klimentská 1237/7, P1
vlastimilvodak@seznam.cz
IČ: 475203425, 461029113

Výstava tapiserií a textilních 
objekt ů
- retrospektivní výstava k 
životnímu jubileu umělců, kteří žijí 
a tvoří na P1 už 30 let
- prosinec 2016
- Galerie Nová síň, Voršilská 86 000,00 49 000,00

nájem výstavní síně, materiál 
na instalaci, propagace

doprava je neuznatelný 
náklad

rozšíření spektra výstav o méně 
známé obory, beseda s autory, 
zvláštní pozvání pro seniory z 
DPS               20 000,00    

186

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

Hudba bez hranic
- cyklus tří tematických koncertů s 
mezinárodním přesahem
- květen až prosinec 2016
- barokní refektář dominikánů, 
Jilská 7 161 000,00 95 000,00

honoráře účinkujících, 
organizace, grafické práce a 
tisk

protipól ke komerčním akcím 
pořádaným pro turisty, vstupné 
zdarma               10 000,00    

187

Mgr. Vasil Stanko, f.o.
Vratislavova 38/17, P2
v.stanko@centrum.cz
IČ: 6203176166

Vasil Stanko - výb ěr z tvorby
- autorská výstava z černobílých 
fotografií
- duben až květen 2016
- Galerie Českého centra 
fotografie, Politických vězňů 8 150 000,00 100 000,00

propagace, rámování a 
paspartování, výroba a 
zvětšování originálních printů, 
pojištění, autorský honorář, 
kurátorský honorář

doprava je neuznatelný 
náklad

výpravný projekt figurálních 
kompozic v prostorách zašlých 
pražských divadel, spolupráce s 
MČ P1               10 000,00    

188

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

Kino Kabaret - filmový a 
divadelní projekt
- jevištní zpracování filmového 
scénáře, spojení studentů 
herectví, filmové režie a 
scénáristiky
- leden až prosinec 2016
- Nosticova 2 112 000,00 37 000,00

produkční a dramaturgické 
zajištění, umělecké honoráře, 
propagace

diváci budou mít možnost poznat 
nerealizované scénáře, setkat se 
osobně s tvůrci, velice nízké 
vstupné               10 000,00    

189

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

21. mezinárodní festival 
jazzového piana
- představení mladých jazzových 
pianistů
- 2.5.-4.12.2016
- Rudolfinum 680 270,00 100 000,00

nájmy sálů, propagace

ubytování je neuznatelný 
náklad

festival je zaměřen na všechny 
věkové i soiální skupiny, pro 
občany P1 a studenty P1 
snížené vstupné               20 000,00    
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P&J Music, s.r.o.
Ječná 516/28, P2
Ing. Petr Pylypov
pjmusic@pjmusic.cz
IČ: 45790221

JAZZ MEETS WORLD 2015
- 6 koncertů v rámci festivalu 
jazzu, etnické a world music 
-  27.4.-30.11.2016
- Rudolfinum, Lucerna Music bar, 
Divadlo Hybernia 1 568 405,00 100 000,00

nájem sálů, nájem aparatury

ubytování je neuznatelný 
náklad

možnost srovnání přístupů 
významných zahraničních 
hudebníků a trendů světové 
jazzové, etnické a world music, 
snížené vstupné               10 000,00    

191

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

SVATOVÍTSKÉ VARHANNÍ 
VEČERY
- mezinárodní varhanní festival v 
katedrále sv. Víta, 6. ročník
- 5.-26.7.2016
- katedrála sv. Víta 440 000,00 80 000,00

nájemné katedrály, umělecké 
honoráře, propagace

jedinečný zážitek ze zvuku 
unikátních romantických 
Mölzerových varhan, určity počet 
abonentních vstupenek zdarma               30 000,00    

192

Nemocnice Milosrdných sester 
sv.Karla Boromejského v Praze
Vlašská 336/36, P1
Bc. Anna Doležalová
nmskb@nmskb.cz                   IČ: 
73634085

Dětský den pod Pet řínem 2016
- oslava Dne dětí
- 11. 6. 2016
- zahrada u Nemocnice 
Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského, Vlašská 36 72 000,00 30 000,00

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

setkání rodin s dětmi, především 
z P1, občané P1 dostanou 
zdarma los do tomboly               30 000,00    

193

Nemocnice Milosrdných sester 
sv.Karla Boromejského v Praze
Vlašská 336/36, P1
Bc. Anna Doležalová
nmskb@nmskb.cz                   IČ: 
73634085

Drakiáda pod Pet řínem 2016
- tradiční podzimní akce                                        
- 1.10.2016
- zahrada u Nemocnice 
Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského, Vlašská 36 80 000,00 40 600,00

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

setkání rodin s dětmi, především 
z P1, občané P1 dostanou 
zdarma los do tomboly               30 000,00    

194

Nemocnice Milosrdných sester 
sv.Karla Boromejského v Praze
Vlašská 336/36, P1
Bc. Anna Doležalová
nmskb@nmskb.cz                   IČ: 
73634085

Předváno ční těšení pod 
Petřínem 2016
- oslava období adventu
- 16.12.2016
- Nemocnice Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského, Vlašskká 
36 48 000,00 20 000,00

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

setkání rodin s dětmi, především 
z P1               20 000,00    
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BLUUD spolek
Krokova 1100/10, P2
Jiří Sládeček
divadlo@bluudteatr.cz
IČ: 02488752

BLUUD Teátr v Divadle na 
Prádle
- jednoaktové hříčky, tradiční 
dramata, ale i odpolední 
pohádkové představení pro děti
- duben až prosinec 2016
- Divadlo Na Prádle, Besední 3 140 000,00 40 000,00

pronájem, propagace, 
umělecké honoráře

oživení divadla o neotřelou 
dramaturgii, občané P1 50= 
sleva na vstupenky, volné 
vstupenky pro děti               20 000,00    

196

Michaela Ant ůšková, f.o.
Karlova 146/23, P1
info@antuskova.cz
IČ: 41822056

Umění - vid ět, poznat, uchopit
- pořádání společných návštěv 
pražských výstav s komentáři 
odborných lektorů
- leden až prosinec 2016
- Karlova 23 215 000,00 95 000,00

lektoři a školitelé, spotřební 
materiál pro workshopy, 
nájem prostoru

komentované prohlídky výstav, 
přednášky, workshopy, 
symbolické vstupné, pro seniory 
50% sleva na kurzech               30 000,00    

197

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

Studio Oáza, rozvoj kulturních a 
uměleckých aktivit pro lidi s 
mentálním postižením, realizace 
představení a výstavy
- pořádání kulturních aktivit, 
podpora seniorů
- leden až prosinec 2016
- Říční 6 710 000,00 100 000,00 práce lektorů 17 kroužků

pořádání pravidelných 
zájmových aktivit lidí s 
mentálním postižením, veřejné 
vystoupení hudebně pohybových 
vystoupení a baletního souboru, 
výstavy prací v KC Kampa, 
rozšíření nabídky sociálně-
kulturních aktivit na P1               30 000,00    

198

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

Jan Blesík: Nový Sv ět
- první ucelená publikace o 
pražském Novém Světě včetně 
málo známých historických 
fotografií
-  publikační činnost v roce 2016 203 000,00 50 000,00 tisk

jedná se o dosud nevydaný 
rukopis nalezený v pozůstalosti 
autora, který téměř celý život 
prožil na Novém Světě               20 000,00    

199

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

Celoro ční výstavní činnost 
Musea Kampa                                            
- podpora a provozování sbírky 
moderního umění 
- leden - prosinec 2016
- Museum Kampa 15 408 000,00 100 000,00

reklamní kampaň, pojištění

transport je neuznatelný 
náklad

svou činností nabízí Museum 
Kampa obyvatelům MČ P1 
alternativní způsob trávení 
volného času, který návštěvníky 
může obohatit o spoustu 
nevšedních žážitků a informací, 
občané P1 vstup zdarma               20 000,00    
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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
-  leden - prosinec 2016
- Školská 28 1 590 000,00 90 000,00

spoje, autorské smlouvy, tisk 
a distribuce, grafické práce

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

201

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

Prague Biennale 7
- přehlídka současného umění, 
podpora a prosazování mladé 
české a slovenské umělecké 
scény v mezinárodním kontextu
- 26.5.-19.9.2016
- Colloredo-Mansfeldský palác 5 016 000,00 100 000,00

instalace, provozní náklady

ubytování je neuznatelný 
náklad

přiblížení světových uměleckých 
trendů co nejširšímu místnímu 
publiku, slevové kupony pro 
obyvatele MČ P1               20 000,00    

202

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
- 5.-20.11.2016
- Divadlo v Celetné 225 000,00 100 000,00

nákup představení, 
propagace, provozní náklady

1-2 představení pro MŠ a první 
stupeň ZŠ zdarma, nižší 
vstupné, kvalitní program pro 
rodiny s dětmi o listopadových 
víkendech, kdy jsou kvůli počasí 
omezeny venkovní akvitity rodičů 
s dětmi               30 000,00    

203

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

PODPORA DOPOLEDNÍCH 
představení spolku Kašpar
- 8 představení s mimořádně 
nízkým vstupným v dopoledních 
časech
- leden - prosinec 2016
- Divadlo v Celetné 202 000,00 100 000,00

autorské honoráře výkonných 
umělců, služby divadelních 
techniků a brigádníků

mimořádně nízké vstupné 50-90 
Kč nejen pro seniory a studenty               20 000,00    

204

Ulita, z.s.
Na Míčánkách 6/901, P10
Erika Zlámalová
ulita.agentura@gmail.com
IČ: zatím není

Literární ve čery spolku Ulita
- literární večery v prostorách 
kinokavárny Ponrepo, žánrově 
bohatý dramaturgický plán pro 
všechny generace
- leden až prosinec 2016
- Kinokavárna Ponrepo, 
Bartolomějská 11 401 000,00 40 000,00

umělecké honoráře, produkce, 
propagace, provozní náklady, 
nákup služeb

oslovení různých skupin diváků, 
vstup na veškeré akce zdarma 0,00
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STAMIC CREATIVE, s.r.o.
V Rohožníku 519, P10
MgA. Josef Kekula
josef.kekula@gmail.cz
IČ: 28420721

MF KOMORNÍ HUDBY EuroArt 
Praha
- 16. ročník, cyklus 10 komorních 
koncertů představující novou 
nastupující generaci českých a 
evropských komorních souborů a 
sólistů
- leden - prosinec 2016
- sál Martinů, Lichtenštejnský 
palác 1 270 000,00 100 000,00

nájem sálu, propagace, 
honoráře umělců

dramaturgie se zaměřuje 
převážně na smyčcová kvarteta 
a sólisty, jediný celoroční 
středoevropský festival komorní 
hudby, cenová dostupnost 
koncertů 0,00

206

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

Petr Stan čík: Jezevec Chrujda 
našel velkou láse čku
- nové příběhy oblíbeného 
dětského hrdiny
- květen 2016 161 876,00 30 000,00 tisk  

autorské čtení v zahradě 
augustiniánů u sv.Tomáše, 
poskytnutí slevy pro školy P1, 
uspořádání sérií čtení a 
workshopů pro školy P1               10 000,00    

340 181 893,00 16 037 784,00    4 300 000,00    CELKEM
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