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22-KU2-001 420PEOPLE z.ú. 22833731 420PEOPLE & Studio 

MAISELOVKA

1. 1. 2022 31. 12. 2022 Projekt zahrnuje komplexní provoz souboru souč. tance (tréninky, zkoušky, představení, 
prem., reprízy) společně s organizací dalších činností ve Studiu Maiselovka (P1). Inspirativní 
coworkingový prostor nabízí široké využití pro práci souboru, setkávání veřejnosti a 
profesionálů, unikátní komorní projekty (420PEOPLE - premiéra XI/2022, tematické 
workshopy, speciální on-line projekty), ale též související projekty zaměřené na cílené 
propojení profesionálů s veřejností např. skrze workshopy “ Neverending Story s Václavem 
Kunešem” atp. Kromě toho soubor uvádí svá díla v Divadle Archa a ND (P1).

1 113 000 50 000

technické zařízení 
(zabezpečení akce), 
pronájem světelného 
zařízení, honoráře, 
lektorné, náklady na 
propagaci 50 000

22-KU2-002 Aficionado s.r.o. 4693850 Struny dětem 25. 3. 2022 27. 3. 2022 FESTIVAL, KTERÝ BERE RODINNÉHO DIVÁKA VÁŽNĚ
Struny dětem,vstupují do 13. sezony. Posláním festivalu je přiblížit dětem pestrost 
uměleckého prostředí takovou formou, aby jej přijaly za své, považovaly za přirozenou 
součást svého života a měly touhu se do něj vracet – ať již jako tvůrci či jako posluchači. 
Festival nabízí příležitost setkat se nablízko s osobnostmi české umělecké scény, nové 
zážitky a nečekané souvislosti. Struny dětem se soustředí na českou autorskou scénu. Cílem 
je vyvolat společný mezigenerační zážitek, vzbudit silnou emotivní vazbu při objevování 
rozličných uměleckých forem.

1 130 140 45 000

honoráře, lektorné, 
produkční náklady 30 000

22-KU2-003 FO: M. A. 41822056 Módní fotoatelier 1. 4. 2022 31. 12. 2022 Módní atelier umožní dětem poznat obě výtvarné roviny jednak být modelem-modelkou a 
současně být i fotografem. V pravidelných kurzech se děti pod vedením zkušených 
fotografů naučí fotit jak v prostředí profesionálního ateliéru, kde si osvojí práci se světly či 
rekvizitami, tak v historickém centru Prahy.

100 000 50 000

nájem na realizaci 
projektu, technické 
zařízení (zabezpečení), 
pronájem světelného 
zařízení, honoráře, 
lektorné, náklady na 
propagaci, nákup 
materiálu 30 000

22-KU2-004 ARCHITECTURA, z.s. 27017923 Výstavní program 
Galerie Jaroslava 

Fragnera 2022

1. 1. 2022 31. 12. 2022 Výstavní program Galerie Jaroslava Fragnera, jediné architektonické galerie v ČR s tradicí 
více než půl století, zahrnuje 7 výstav s bohatým doprovodným programem včetně volně 
přístupných komentovaných prohlídek i procházek apod., vydáváním publikací a 
přednáškových cyklů. GJF oslovuje ke spolupráci špičkové experty v ČR, spolupracuje s 
významnými světovými ateliéry a i díky symbolickému vstupnému zpřístupňuje 
architekturu, urbanismus a příbuzné obory (krajinářskou tvorbu, umění) širokému publiku. 
Součástí programu jsou i site-specific instalace doplňující veřejný prostor M. č. Praha 1.

3 761 000 50 000

honoráře, lektorné, 
produkční náklady 50 000

22-KU2-005 Bez komunistů.cz, z.s. 02014297 Jdu s hlavou 

vztyčenou
1. 1. 2022 31. 12. 2022 Jdu s hlavou vztyčenou je projekt který připomíná Miladu Horákovou a další oběti 

komunismu, připomíná je v lokalitách Prahy 1, na místech s nimi spojenými, připomíná je 
kreativním, tvůrčím přístupem.

200 000 45 000

technické zařízení 
(zabezpečení akce), 
pronájem světelného 
zařízení, honoráře, 
lektorné, náklady na 
propagaci, realizace 

objektů a instalací 20 000

Přidělení finančních prostředků v rámci Dotačního programu MČ Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2022 - II. kolo

rozpočet: 1,550.000 Kč

Zpracovala: Linda Klečková, 9. 6. 2022 1
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22-KU2-006 Cinemart plus, s.r.o. 28371267 Kino Evald v roce 

2022

1. 1. 2022 31. 12. 2022 Kino Evald je díky své nabídce i dramaturgii přínosem a zpestřením kulturní nabídky určené 
občanům Prahy 1. Díky podpoře Městské části Praha 1 formou grantu by mohlo kino Evald 
pokračovat v dosavadní dramaturgii zaměřené na artovou produkci v roce 2022. Klasické 
jednosálové kino Evald je nedílnou součástí kulturního dění na Praze 1, místem setkávání 
jejích obyvatel. Nejen při běžných představeních, ale také na filmových přehlídkách a 
festivalech a dalších významných filmových akcích. Jako jsou oblíbená představení pro 
seniory v rámci Bio senior nebo pro děti tedy Bio junior a školní projekce.

3 425 000 50 000

technické zařízení 
(zabezpečení) akce, 
pronájem světelného 
zařízení 50 000

22-KU2-007 České galerie, z.s. 9178767 Umění léčí duši - 
redakce České 
galerie a výstavy 
Skupiny F

1. 1. 2022 31. 12. 2022 Předmětem projektu je realizace kulturních aktivit na Praze 1 - výstavy děl Skupiny F 
sdružující tvůrčí osobnosti se zkušeností s duševním onemocněním a tvůrce, kteří s tímto 
tématem sympatizují v Týnské literární kavárně, přednášek v Pražském kreativním centru a 
recenzí a článků na našem webu a tištěném přehledu výstav. Prostřednictvím kulturních 
aktivit budeme působit na veřejnost a snižovat tak stigma duševně nemocných.  Cílem je 
podpora kreativních lidí s handicapem duševního onemocnění a zaměstnávání v kultuře, 
setkání s profesionálními tvůrci, sdílení příběhů a osvěta duševního zdraví.

1 352 800 50 000

honoráře, lektorné, 
produkční náklady, nákup 
materiálu 20 000

22-KU2-008 Design Cabinet CZ, z.s. 08051470 Nový (z)boží! 
Národní cena za 
studentský design 
2022

30. 6. 2022 31. 12. 2022 Výstava Nový (z)boží! Národní cena za studentský design 2022 představuje vítězné a 
oceněné práce studentů, vzešlé ze soutěže NCSD 2022 (www.studentskydesign.cz), z 
ročníku věnovaného grafickému designu (kategorie vizuál. 
styl/kniha/plakát/typografie/aplikace/ostatní). Již tradiční soutěž propaguje školy a podle 
úspěchu jejich studenty, soutěže se mohou zúčastnit studenti designu všech domácích i 
zahraničních univerzit, vysokých škol, vyšších odborných škol se zaměřením na design a 
umělecká řemesla. Výstava bude probíhat od 8/12/2022-15/2/2023 v Galerii České 
spořitelny, Rytířská ul., Praha 1.

91 000 52 000

honoráře, lektorné, 
produkční náklady, 
náklady na propagaci, 
kancelářské potřeby 20 000

22-KU2-009 Divadlo Marianny 

Arzumanové, z.s.
03751392 Papinův hrnec 25. 10. 2022 31. 12. 2022 Činoherní představení Papinův hrnec na motivy hry Kitchen britského dramatika A. 

Weskera - jestliže u Shakespeara celý svět je divadlo, tak podle Weskera celý svět je 
bláznivá kuchyň, mašina ve které není místo pro sny ani lásku. Děj je přesunut z Londýna 
40. let do současné pražské restaurace a role kuchařů hrají herci, kteří jsou imigranti z 
různých slovanských zemí a profesionální čeští herci. Inscenace v režii Marianny 
Arzumanové, bývalé redaktorky Svobodné Evropy, zakladatelky souboru a autorky hry o 
migraci Buenos Aires, vystupte!, získala v současnosti velmi silný společenský přesah.

144 200 35 000

honoráře, lektorné, 
náklady na propagaci 15 000

22-KU2-010 Divadlo Metro s.r.o. 63980118 Divadlo Metro s.r.o. 

nastudování nových 
divadelních 
představení

1. 1. 2022 31. 12. 2022 Divadlo Metro nově otevřelo po generální rekonstrukci svojí stálou činoherní scénu. V 
repertoáru máme zejména komedie s celou řadou předních českých umělců. Komorní 
atmosféra divadla nabízí nerušený výhled ze všech řad, včetně balkónu. Divadlo Metro sídlí 
v samém srdci Prahy v budově Paláce Metro na Národní třídě 25 s výbornou dopravní 
dostupností. Dotační prostředky bychom využili k zaplacení pronájmu divadla a na 
propagaci činnosti. Divadlo má v plánu na podzim uvedení 3 nových představení. Pro 
občany Prahy 1 chceme nabízet zlevněné vstupenky podporu svazů seniorů a na dětská 
představení.

1 783 000 50 000

honoráře, lektorné, 
náklady na propagaci, 
realizace objektů a 
instalací 40 000

Zpracovala: Linda Klečková, 9. 6. 2022 2
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22-KU2-011 "DRUM", z.s. 03389910 Interaktivní 
mezigenerační 
hudební workshop

1. 8. 2022 31. 12. 2022 Tímto projektem propojíme různé věkové generace občanů Prahy 1, s důrazem na zapojení 
seniorů, hendikepovaných osob a rodin s dětmi. Toto často chybějící propojení napomáhá 
ke skutečnému mezigeneračnímu dialogu, tolik potřebného pro současnou společnost. Jeho 
obsahem bude společné vytváření hudebních aktivit s prvky muzikoterapie. Tato nabídka je 
v katastru Prahy 1, v tuto chvíli jediná svého druhu. Setkávání rodin a široké veřejnosti je 
také příležitostí navázání nových přátelství a poskytuje sbližující prožitek z hudby. 
Plánujeme dvě zahajovací setkání v Michnově paláci.

115 400 49 900

nájem na realizaci 
projektu, technické 
zařízení (zabezpečení) 
akce, pronájem světelného 
zařízení,  ozvučení, 
honoráře, lektorné, 
produkční náklady, 
náklady na propagaci, 
kancelářské potřeby, 
nákup materiálu 20 000

22-KU2-012 Družstevní práce, 
nadační fond

07905041 Krásná práce 2022 1. 10. 2022 31. 12. 2022 V listopadu 2022 proběhne v centru Prahy v Galerii 1 další ročník akce věnované živým 
lidovým řemeslům a jejich tvůrcům. Návštěvníci se seznámí s řemeslnými technikami, které 
nemají jinde ve světě obdobu. Součástí projektu budou též vzdělávací aktivity v oblasti 
lidových řemesel, designu a umění a iniciace odborné diskuse o vývoji a proměnách 
současné řemeslné produkce.

680 000 50 000

technické zařízení 
(zabezpečení akce), 
pronájem světelného 
zařízení, honoráře, 
lektorné, produkční 
náklady, náklady na 
propagaci, realizace 

objektů a instalací 40 000

22-KU2-013 Estela Productions z.s. 07098502 Vraťme ukrajinským 
dětem radost

4. 7. 2022 31. 12. 2022 Náš projekt si dal za cíl zorganizovat ukrajinský dětský divadelní soubor, který v průběhu 
letních prázdnin nacvičí pásmo na téma ukrajinských pohádek a následně jej bude zdarma 
hrát. Divadelní představení vznikne v průběhu letních prázdnin. Skupina uprchlických dětí 
bude mít zabezpečený program na celé léto. V programu vytvoříme pracovní místa pro 2 
ukrajinské ženy.Dětem i ženám zabezpečíme zájmovou kulturní činnost, teplé obědy, výuku 
češtiny. Vytvoříme kulturní program pro stovky dalších dětí - diváků z Prahy 1.Chceme 
položit základ další kulturní a zájmové činnosti ukrajinských dětí v ČR.

506 500 50 000

nájem na realizaci 
projektu, technické 
zařízení (zabezpečení) 
akce, pronájem světelného 
zařízení 30 000

22-KU2-014 Fotografic, spolek pro 

současné umění
22672419 Přednášky a 

projekce o 

urbanismu a životě 
ve městě

16. 8. 2022 31. 12. 2022 Galerie Fotografic připravuje speciální program ve formě přednášek, diskuzí a filmových 
projekcí zabývajících se urbanismem a kvalitou života ve městě s ohledem na témata dvou 
letošních výstav. V rámci výstavy architekta a fotografa Jana Vranovského, která zkoumá 
skrytou vrstvu urbanismu velkoměsta na příkladu Tokia, proběhnou přednášky a projekce o 
japonském pojímání urbanismu a architektury. Projekt Michala Kindernaye pak ve 
specifické instalaci zkoumá kvalitu života ve městě a i vzhledem k umístění galerie v centru 
se skvěle nabízí k dalšímu programu ve formě odborných diskuzí a projekcí.

55 000 35 000

technické zařízení 
(zabezpečení) akce, 
pronájem světelného 
zařízení, produkční 
náklady, náklady na 
propagaci, náklady na 
projekce -autorská práva 20 000

22-KU2-015 Gambit Production 

s.r.o.

04735323 21. ročník ART 
PRAGUE, přehlídka 
současného 
výtvarného umění

1. 1. 2022 31. 12. 2022 Ve dnech 24. - 30. října 2022 se bude konat již 21. ročník ART PRAGUE - přehlídky 
současného výtvarného umění. Projekt uvede 40 expozic autorů/galerií, dramaturgie 
každého účastníka se soustředí na nejaktuálnější tvorbu v oblasti malby, sochy, kresby, 
světelné instalace aj.  Týdenní přehlídka je tradičně doplněna doprovodným programem, 
především komentovanými prohlídkami, uvedením nových výtvarných publikací, akční 
malbou, programem pro děti a seniory.  Celá akce je zdokumentována v katalogu.

550 000 50 000

produkční náklady, 
náklady na propagaci, 
realizace objektů a 
instalací 40 000

Zpracovala: Linda Klečková, 9. 6. 2022 3
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22-KU2-016 HAF z.s. 26628295 Dětské divadlo 1. 1. 2022 31. 12. 2022 DĚTSKÉ DIVADLO je realizace divadelních představení dětmi a pro děti. Pod vedením 
zkušených profesionálů připraví divadlo, nastudují jej a hrají divadlo pro veřejnost. Děti 
zároveň pracují jako rekvizitáři, zvukaři, inspicienti, maskéři... Cíl je rozvíjet dětskou 
kreativitu, ale i učit děti odpovědnosti, práci v týmu, ukázněnosti. Na repertoáru jsou i 
některá díla dětských autorů. 
Skupiny se schází pravidelně jednou týdně a často i o víkendu. Poslední tři roky vystupují 
veřejně s naším divadlem seniorů ve společném představení. Smyslem je mezigenerační 
sblížení a vzájemné poznání.

220 000 50 000

technické zařízení 
(zabezpečení) akce, 
pronájem světelného 
zařízení, honoráře, 
lektorné, produkční 
náklady, náklady na 
propagaci 45 000

22-KU2-017 FO: V. H. Vzpomínkové 
odpoledne k Anně 
Hostomské

1. 1. 2022 31. 12. 2022 Vzpomínkové odpoledne ke známé redaktorce Českosloven. rozhlasu, Anně Hostomské, 
která byla popularizátorka opery i autorka rozsáhlé publikace Opera, průvodce operní 
tvorbou, kterou vytvořila i se spoluautory. Vyšla v 11 vydáních, naposledy v roce 2018.  
Odpoledne by se konalo v Divadle U Valšů převážně pro pamětníky a milovníky opery. Mezi 
mluveným slovem by vystoupili i operní sólisté s klavírním doprovodem.

20 500 20 500

nájem na realizaci 
projektu, technické 
zařízení (zabezpečení) 
akce, pronájem světelného 
zařízení,  ozvučení, 
honoráře, lektorné, 
produkční náklady, 
kancelářské potřeby, 20 000

22-KU2-018 ICE MUSIC, spol.s r.o. 25075951 Janek Ledecký LX 15. 9. 2022 15. 9. 2022 Koncert LX TOUR na Občanské plovárně je poslední koncert ze série Jankových 
minifestivalů, které pořádá ke svým šedesátým narozeninám. Spolu s Jankem na všech 
koncertech v rámci tour vystoupí  vystoupí Ivan Hlas, Cold Licks (kapela Jankova syna 
Jonáše) a Sarah And the Adams. Koncerty jsou pojaty tak, aby na sebe kapely navazovaly a 
návštěvník tak má garantovány cca 4 hodiny hudby  v pořadí Sarah and the Adams, Cold 
Licks, Ivan Hlas Janek Ledecký & band.

380 000 50 000

nájem na realizaci 
projektu, technické 
zařízení (zabezpečení) 
akce, pronájem světelného 
zařízení, ozvučení 40 000

22-KU2-019 Kachní spolek 06689078 AHAAA! 1. 1. 2022 31. 12. 2022 Pražské divadelně-cirkusové duo Koťátko zkázy a berlínské hudební duo Tante Friedl spojují 
síly, aby vytvořili jedinečné mezinárodní představení určené jak pro letní festivalovou scénu, 
tak pro divadelní jeviště. Jejich cílem je hledat naději, radost a smysl v době, která oplývá 
snad vším, jen ne těmito hodnotami. Hudba, akrobacie, komix, hospodářská zvířata, vědci, 
superhrdinové a také všemocné Koťátko zkázy. AHAAA! je show zpočátku o smutku, ale 
vzápětí o naději, radosti, štěstí a cestách, které k němu (možná) vedou. Inspirováno 
životem, myšlenkami a prací Milevy Marić a Alberta Einsteina. 

425 000 47 000

ozvučení, honoráře, 
lektorné, produkční 
náklady, náklady na 
propagaci, náklady na 
nákup a realizaci rekvizit a 
kostýmů 20 000

22-KU2-020 Klášter dominikánů 
Praha

49629891 Nápis & Fotoštafeta 
12

1. 6. 2022 31. 10. 2022 Dvě výtvarné intervence v ambitu dominikánského kláštera a ve výkladci v Jalovcové ul.
NÁPIS: Zachráněný nápis ze zanikající stavby kombinovaný s neonem skládá žalmovou 
citaci. Tematizuje zanikající stavby ve městě a vnášení nového života do starých budov, 
vztah technické a sakrální stavby, ruch velkoměsta a klášterní ticho, otvírání kláštera 
veřejnosti.
FOTOŠTAFETA 12: Cyklus 12 dvojic uměleckých fotografií, obměňovaný po měsíci. Oslovení 
fotografové reagují na předcházející dvojici fotografií jiného autora. Tematizují zájem o 
člověka, jeho mikropříběh, propojení člověka a místa.

54 000 27 000

produkční náklady, 
náklady na propagaci, 
realizace objektů a 
instalací 20 000

Zpracovala: Linda Klečková, 9. 6. 2022 4
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22-KU2-021 KTC z.s. 07880804 Interaktivní 
semináře v oblasti 
duševního zdraví

1. 1. 2022 31. 12. 2022 Chceme dát lidem možnost o duševním zdraví nejen poslouchat přednášky, ale také si něco 
sami na sobě vyzkoušet a zažít v bezpečném prostředí a pod vedením zkušených 
psychoterapeutů.

20 000 13 000

honoráře, lektorné, 
produkční náklady, 
náklady na propagaci, 
kancelářské potřeby, 
nákup materiálu 10 000

22-KU2-022 Lets Dance s.r.o. 02581795 Let´s Dance Prague 
International 

Festival

1. 4. 2022 24. 7. 2022 Let´s Dance Prague International Festival je taneční festival, který již 14 let oživuje letní 
kulturní program v Praze. Jeho cílem je zprostředkovat setkání s tanečními profesionály, ale 
zejména přiblížit různé taneční styly laické veřejnosti tak, aby tanec a pohyb byl vnímán 
jako součást zdravého životního stylu a především jako smysluplná volnočasová aktivita. 
Festival spojuje všechny věkové kategorie. Připraveny jsou taneční workshopy, soutěž 
sólistů i skupin (včetně kategorie pro děti), otevřená taneční scéna pro amatéry a akce 
vyvrcholí profesionální taneční show. 

398 000 50 000

nájem na realizaci 
projektu, technické 
zařízení (zabezpečení) 
akce, pronájem světelného 
zařízení, náklady na 
propagaci 20 000

22-KU2-023 Lieder Company z.s. 11828340 Koncertní sezóna 
Lieder Company 

2022

8. 5. 2022 11. 12. 2022 Projekt zahrnuje 7 koncertů konajících se na území Prahy 1 (3 koncerty) a Prahy 2 (4 
koncerty). Tato žádost se vztahuje na 3 koncerty konané v Aule Profesního domu a sálech 
Lichtenštejnského paláce na Malé Straně (5.6., 13.11., 11.12.). Dramaturgicky objevné 
koncerty reflektují důležitá jubilea letošního roku ve skladbách významných světových 
autorů, jejichž písňová tvorba je v Čechách téměř neznámá (O. Messiaen, C. Franck, C. 
Debussy, J. Ibert ad.) v interpretaci předních českých sólistů. Koncertní sezóna se koná pod 
záštitou ministra kultury Mgr. Martina Baxy. Více informací viz přílohy.

478 000 50 000

nájem na realizaci 
projektu, honoráře, 
lektorné, náklady na 
propagaci 20 000

22-KU2-024 Malostranské noviny, 
z.s.

22820892 Malostranské a 
Staroměstské 
noviny

1. 1. 2022 31. 12. 2022 Měsíčníky Malostranské noviny (od r. 2009, 12 stran, pro čtenáře zdarma, vycházejí 1. dne v 
měsíci) a Staroměstské noviny (od r. 2010, 12 stran, pro čtenáře zdarma, vycházejí 15. dne v 
měsíci), které vydává Malostranské noviny, z.s., jsou distribuovány každý měsíc do 
poštovních schránek obyvatel, firem a na Odběrní místa v Praze 1. Noviny podporují v 
nelehké době charitativní projekty, spolupracují s místními spolky a kulturními subjekty, 
informují o jejich aktivitách, připomínají historické události, dávají prostor obyvatelům i 
zastupitelům, a tím přispívají k rozvoji občanské společnosti.

680 000 50 000

grafické zpracování, tisk 
novin, korektury, psaní 
článků a rozhovorů,  
redakční činnost, 
distribuce novin, spoje 50 000

22-KU2-025 FO: M. M. 03471454 Zažít Opatovickou 
jinak 2022

16. 9. 2022 17. 9. 2022 Opatovická ulice se od roku 2015 účastní sousedských slavností Zažít město jinak. V ulici 
sídlí řada kaváren, antik a také prodejna gramofonových desek. Ta pořádá v tento den 
tradiční výprodej (tisíce desek za korunu), spojený s workshopy pro děti a kreativce. 
(malování na desky, výroba náramků a bižuterie a jiné využití již nehratelných gramodesek, 
recyklace). Po celý den hrají z desek hudbu pro všechny generace djové. (soul, jazz, reggae, 
pop atd). Vloni se poprvé připojilo také divadlo a živá hudba. Kulturní akci pro starousedlíky 
a komunity lidí, kteří tu pracují a studují bychom rádi opět

57 500 41 000

technické zařízení 
(zabezpečení) akce, 
pronájem světelného 
zařízení, pronájem stánků, 
ozvučení, honoráře, 
lektorné, produkční 
náklady, náklady na 
propagaci, kancelářské 
potřeby 30 000

Zpracovala: Linda Klečková, 9. 6. 2022 5
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22-KU2-026 Music club VAGON 

s.r.o.

01864246 Keltské úterý ve 
Vagonu

1. 7. 2022 31. 12. 2022 Projekt Keltské úterky ve Vagonu umožní nejen obyvatelům Prahy 1, ale i ostatním 
návštěvníkům poslechnout si keltskou hudbu doprovázenou tradičními kostýmy, tanci a 
hudebními nástroji v podání tuzemských i zahraničních kapel. Vstoupí například kapela 
Vintage Wine, Chip&Co., dublinský Sliotar, španělská kapela Grumpy O Sheep a mnoho 
dalších.

374 100 50 000 honoráře, lektorné 20 000

22-KU2-027 Nadace Jedličkova 
ústavu

25691872 Adventní koncert v 
Betlémské kapli

1. 12. 2022 1. 12. 2022 Tradiční adventní koncert v Betlémské kapli je naplánován na 1.12.2022 a Nadace 
Jedličkova ústavu ho organizuje tento rok již po dvanácté, v roce 2020 2021 musel být 
zrušen. Je koncipován jako benefiční s dobrovolným vstupným. Cílem koncertu je 
poděkování dárcům a partnerům za podporu v uplynulém roce, ale je také otevřen 
veřejnosti, která sdílí myšlenky našeho poslání. Program koncertu zajišťuje sbormistryně 
Zdena Součková se sbory Gaudium Praha a Radost Praha.

66 000 25 000

nájem na realizaci 
projektu, náklady na 
propagaci 25 000

22-KU2-028 Nadační fond CE 04587316 Vladimír Vela & 
Uwe Henneken

22. 11. 2022 30. 12. 2022 Realizace výstavy českého současného malíře Vladimíra Vély a německého současného 
umělce Uweho Hennekena představí konfrontaci a osobitou tvorbu obou autorů, které 
spojuje jedna generace a forma uvažování nad mýtem. Instalace vytvořená na míru citlivě 
zrekonstruovaného výstavního prostoru prostoru Nadačního fondu - galerie Cermak 
Eisenkraft v Topičově domě (Národní 9, Praha 1) představí oba umělce také jako mistry 
barev, malířských technik i velkoformátové malby. K výstavě bude vydán rozsáhlý katalog v 
česko-anglické mutaci.

404 340 50 000 nájem na realizaci projektu 20 000

22-KU2-029 P & J Music s.r.o. 45790221 27. Mezinárodní 
festival jazzového 
piana - sólové 
recitály

1. 1. 2022 31. 12. 2022 Mezinárodní festival jazzového piana je přehlídkou jazzových pianistů, kteří jsou kromě 
svého účinkování v kapelách připraveni prezentovat se v sólových recitálech. Pro některé z 
nich jde o první sólové vystoupení vůbec.
Každoročně má festival dvě části. V jarním „Prologu“ vystupuje zpravidla zkušený a ve světě 
uznávaný pianista, v podzimní části, která se sestává ze 4 koncertních večerů, se představují 
divákům jak zkušení, tak noví umělci, kteří svou hrou zaujali poroty nejrůznějších světových 
přehlídek jazzu. Festival představí celkem 9 umělců. Program v příloze

352 100 49 000

nájem na realizaci 
projektu, honoráře, 
lektorné, náklady na 
propagaci 45 000

22-KU2-030 FO: A. P. Děvčátko se sirkami 1. 9. 2022 31. 12. 2022 Děvčátko se sirkami 
Vánoční taneční pohádka,
Slavná pohádka H. Ch. Andersena, která dojímá děti i dospělé již více než století, je v 
provedení Ultra-minimal-ballet  (UMB) zpracována jako poetické taneční divadlo – balet. 
Děvčátko, které může mít jen tři přání, tři sny, tři sirky, které ho snad na chvíli zahřejí, 
odpoutají od mrazivé reality, kde mu tolik schází maminka, kde tatínek propadá alkoholu, 
ale přitom všichni kolem slaví…

105 000 50 000 honoráře, lektorné 30 000

Zpracovala: Linda Klečková, 9. 6. 2022 6
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22-KU2-031 Společnost Antonína 
Dvořáka

45772258 Antonín Dvořák 
mladým

1. 1. 2022 31. 12. 2022 Druhý ročník soutěže zacílený na děti a mládež s povinností nastudovat skladbu Antonína 
Dvořáka. Soutěž se bude konat na Konzervatoři Jana Deyla, Maltézské nám 14, Praha 1. 
Cílem projektu je přitáhnout pozornost soutěživých dětí a mládeže k našemu největšímu 
skladateli, který zasáhl emoce  celých generací napříč světem.  Hudba Antonína Dvořáka  
bývá uváděna především profesionály, ale po zkušenosti z prvního ročníku soutěže je 
evidentní, že děti a mládež ji rovněž dokáží uchopit - za cenu jistého úsilí, ale o to cennějším 
způsobem .

179 500 50 000

nájem na realizaci 
projektu, honoráře, 
lektorné, produkční 
náklady, náklady na 
propagaci 30 000

22-KU2-032 FO: H. P. 6944922 NordOst - výročí 20 
let

26. 10. 2022 26. 10. 2022 Tvůrčí tým (režisér L. Pečenka, dramaturgyně K. Fixová, herečky B. Lukešová, A. 
Nesvadbová a A. Fixová) hraje divadelní hru T. Buchsteinera NordOst v Divadle v Řeznické 
jako hosté. Hra je inspirována událostmi v 2002, které se odehrály v Moskvě. 40 čečens. 
islám. teroristů obsadilo divadlo právě ve chvíli, kdy se hrál muzikál NordOst, a zajali 850 lidí 
jako rukojmí. Jak zareagoval Putin? Pustil do divadla plyn. 26. 10. 2022 to bude 20 let. Chtěli 
bychom proto udělat speciální představení, po kterém by následovala debata s hosty: Jakub 
Szántó, Jindřich Šídlo, Václava Dolejší a Jarmila Štuková.

36 000 21 000

technické zařízení 
(zabezpečení) akce, 
pronájem světelného 
zařízení, honoráře, 
lektorné, produkční 
náklady, náklady na 
propagaci, poplatky OSA, 

Dilia 20 000

22-KU2-033 PRAGUE FRINGE s.r.o. 26511550 Prague Fringe 2022 26. 9. 2022 1. 10. 2022 21. ročník mezinárodního multižánrového divadelního festivalu Prague Fringe bude ve 
znamení obnoveného kulturního života. Prague Fringe je svým formátem založen na 
principu slavné přehlídky Edinburgh Festival Fringe. Vlivem pandemie se festival přesunul 
na září. Přivítá pestrou směsici mezinárodních divadelních umělců, oceňovaných i 
začínajících, kteří na Malé Straně budou hrát v angličtině nebo nonverbálně. Představení 
trvající maximálně 60 minut reflektují aktuální témata ze všech koutů světa. Festival nabízí 
inscenace pro všechny věkové kategorie.

1 075 000 50 000

nájem na realizaci 
projektu, technické 
zařízení (zabezpečení) 
akce, pronájem světelného 
zařízení, honoráře, 
lektorné, produkční 
náklady, náklady na 
propagaci 30 000

22-KU2-034 Prague Sounds s.r.o. 24246671 Koncert pro Evropu: 

Česká filharmonie 
na Vltavě

2. 9. 2022 2. 9. 2022 Výjimečný koncert pořádaný festivalem Prague Sounds/Struny podzimu dne 2. září 2022 na 
unikátní plovoucí scéně u Slovanského ostrova. Projekt s názvem Koncert pro Evropu vzniká 
při příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie ve spolupráci s Úřadem vlády 
České republiky a Českou filharmonií. V ikonických kulisách Prahy a v provedení České 
filharmonie, vedené dirigentem Semjonem Byčkovem, zazní Beethovenova Óda na radost, 
Smetanova Vltava, Dvořákův Karneval a jedna z nejsilnějších duchovních skladeb hudebních 
dějin vůbec - Glagolská mše Leoše Janáčka.

11 620 000 50 000 ozvučení 20 000

22-KU2-035 Pražský komorní 
orchestr, o.p.s.

02515806 Cyklus abonentních 
koncertů Pražského 
komorního 
orchestru 

2022/2023

1. 7. 2022 31. 12. 2022 Cyklus abonentních  koncertů Pražského komorního orchestru je tradičním obohacením 
každé hudební sezóny. Odehrává se výhradně v koncertních sálech nebo veřejných 
prostorách  na Praze 1.  Pražský komorní orchestr uvádí české i zahraniční sólisty nebo další 
komorní soubory v Rudolfinu a jeho Dvořákově síni, v koncertním sále kostela Šimona a 
Judy, v sále Pražské konzervatoře a od ročníku 2021/2022 i ve Velkém sále paláce Žofín.

954 000 50 000 nájem na realizaci projektu 30 000

Zpracovala: Linda Klečková, 9. 6. 2022 7
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22-KU2-036 PRO LANGHANS, 

zapsaný spolek
70100403 Zpracování a 

ochrana 

fotografického 
archivu Jana Malého

2. 5. 2022 31. 12. 2022 Neuspořádaný fotografický archiv Jana Malého (1954–2017) převzatý spolkem PRO 
LANGHANS obsahuje přes 12 tisíc položek – negativů, diapozitivů a fotografií. Hlavní část 
tvoří soubor Český člověk, cykly dokumentárního charakteru, fotografie architektury, 
portrétní aj.  Na základě vytvořené metodiky budou všechny materiály utříděny, 
naskenovány, digitalizovány, uloženy do strukturované databáze s údaji o formátu, obsahu, 
dataci aj., a vloženy do archivních obálek a krabic. Cílem je jeho zpřístupnění předáním do 
významných státních fotografických sbírek.

575 000 50 000

skenování, reprodukování, 
ukládání dat, třídění, 
datace, popis 25 000

22-KU2-037 Pro-PLAKÁT z.s. 22817522 Výstavy výtvarného 
plakátu v roce 2022

1. 1. 2022 31. 12. 2022 Projekt pokračuje v roce 2022 v kontinuální prezentaci originálních filmových a divadelních 
plakátů z období československé filmové školy. Projekt zdarma zpřístupňuje filmové plakáty 
formou veřejně přístupných výstav v prostorách tradičního pražského kina Světozor v pasáži 
Světozor na Praze 1. Dominantní výstavou roku 2022 bude výstava Zdeňka Zieglera 
uspořádaná u příležitosti jeho 90. narozenin, prostor uvede v roce 2022 celkem 4 výstavy. 
Pořádáním výstav v kině Světozor v průběhu celého roku 2022 přispíváme k rozšíření 
nabídky kulturního vyžití obyvatel a návštěvníků Prahy 1.

173 300 50 000 náklady na propagaci 15 000

22-KU2-038 Revolver Revue,o.p.s. 26534045 Večery Revolver 
Revue 2022

1. 6. 2022 31. 12. 2022 Tradiční literární Večery  redakce Revolver Revue, které mají formu autorských či 
inscenovaných čtení, diskusí, přednášek, často s doprovodným hudebním programem.   Na 
rok 2022 jsou plánovány  čtyři až pět Večerů Revolver Revue, včetně slavnostního předávání 
ceny RR..  V duchu dramaturgie RR budou na těchto kulturně-společenských akcích 
představování autoři a osobnosti, které nespojuje generační, žánrové ani národnostní 
omezení, ale kvalita a objevnost jejich práce. Vstup na tyto pořady je bezplatný.

280 000 46 000

honoráře, lektorné, 
produkční náklady, 
náklady na propagaci 40 000

22-KU2-039 Sbor dobrovolných 
hasičů PRAHA 1  z.s.

22875409 Hasičský bál 2022 
(jubilejní 10. ročník)

8. 10. 2022 9. 10. 2022 Kulturně společenská akce pro širokou veřejnost. Tradiční akce je naplánovaná na 8. října 
2022 v prostorách Velkého sálu Malostranské Besedy. O hudební doprovod akce se postará 
sedmičlenné hudební těleso Bonus orchestr. Součástí bálu bude občerstvení za lidové ceny, 
"Tombola" o ceny a mikromagie v podání Magica Lepica, jednoho z nejtalentovanějších 
českým kouzelníků současnosti.

94 000 50 000

ozvučení, honoráře, 
lektorné, náklady na 
propagaci, nákup 
materiálu 40 000

22-KU2-040 SCULPTURE LINE s.r.o. 05188661 Sculpture Line 1. 1. 2022 31. 12. 2022 Sculpture Line je dlouhodobý, každoroční, umělecký projekt, který formou instalací soch do 
veřejného prostoru rozšiřuje kulturní a umělecký potenciál dané lokality. Jeho základní 
ideou je přiblížit současné umění všem věkovým, sociálním a vzdělanostním vrstvám 
veřejnosti a pomáhat tak socializovat veřejný prostor. Jeho  mimořádnou předností je, že 
umělecká díla jsou přístupná všem bez rozdílu, zdarma, a mohou tak cílit i na ty vrstvy 
publika, pro které je umění buď jistým luxusem, nebo se o něj nijak nezajímají.

2 703 468 50 000

technické zařízení 
(zabezpečení) akce, 
pronájem světelného 
zařízení, honoráře, 
lektorné, náklady na 
propagaci, realizace 

objektů a instalací, 
pojištění vystavených 
exponátů a instalací 40 000

Zpracovala: Linda Klečková, 9. 6. 2022 8
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22-KU2-041 Sdružení českých 
umělců grafiků 
HOLLAR

14892537 Výstavní činnost 
Galerie Hollar 2022

1. 1. 2022 31. 12. 2022 Výstavní plán Galerie Hollar je složen z 12 výstav od tradičních projektů důležitých pro 
spolkový život a kontinuitu sdružení, přes kurátorské projekty po autorské výstavy. Výstavní 
plán je sestaven tak, aby nebyla upozadněna žádná z generací autorů ani návštěvníků. V 
roce 2022 galerie představí současnou Lucemburskou grafiku, mladé autory spolku, 
fenomén Současné české serigrafie, projekt laureáta Ceny V. Boudníka  Ondřeje Michálka, 
výstavu Naděždy Synecké, projekt Mikoláše Axmanna a další. Věříme v důležitost 
komunikace mezi autory, teoretiky umění i návštěvníky.

1 513 000 50 000

honoráře, lektorné, 
náklady na propagaci, 
spoje, realizace objektů a 
instalací 50 000

22-KU2-042 Senovážné žije, z.s. 08119805 Senovážné náměstí, 
komunitní a kulturní 
akce na rok 2022

1. 1. 2022 31. 12. 2022 Dotaci žádáme na dva festivaly vína a hudby, které jsou dnes již sedmým ročníkem 
společenské aktivity organizované pro obyvatele Senovážného náměstí v Praze 1 a pro 
obyvatele blízkého i širšího okolí a i pro návštěvníky těchto míst. Aktivita posiluje jejich 
sounáležitost s tímto místem, ať již zde bydlí nebo ho pravidelně navštěvují.
V souladu s cílem definovaným v hlavní činnosti spolku, napomáhají tyto aktivity oživení 
veřejného prostoru náměstí.

526 800 46 800

nájem na realizaci 
projektu, technické 
zařízení (zabezpečení) 
akce, pronájem světelného 
zařízení, pronájem stánků, 
produkční náklady, 
poplatky OSA, Dilia, 

spotřeba energie 30 000

22-KU2-043 FO: J. S. 66888671 Celoroční výstavní 
program Galerie 

Havelka s vydáváním 
autorských katalogů 

1. 6. 2022 31. 12. 2022 Propojení života s uměním,17let existence s vysokou úrovní vystavujících 
umělců.Prezentuje umělce ml. i starší generace,např.: Kopecký, 
Kokolia,Hísek,Vičar,Šedá,Příkaský,Predka... Výstavy 2022-proběhlé: T.Adnani, k: 
A.Foustková/ J.Šimkůj, k: T.Zemánková/ Al.Foustková, k:M.Vítková/ J.Hísek, k: R.Wohlmuth. 
Připravované od 1.6.: Štěpán Vrbický, k: T.Nováková-velkoform.kresba pastelkou/ 
Dalib.Smutný, k:T.Zemánková-mezzotinta, O.Basjuk, k: R.Wohlmuth_malba, ART BOOK 
FAIRE Praha II, Art Prague. Vydavatelská činn.+ Artfilm o vystavujícím umělci. Spolupráce s 
kurátory, médii, vícezdrojové financování.

395 000 50 000

nájem na realizaci 
projektu, technické 
zařízení (zabezpečení) 
akce, pronájem světelného 
zařízení, pronájem stánků, 
ozvučení, honoráře, 
lektorné, produkční 
náklady, náklady na 
propagaci, pojištění 
vystavených exponátů a 50 000

22-KU2-044 SPOLEČNOST 
ČESKÝCH 
SKLADATELŮ, z. s.

67778836 Festival Dny 

soudobé hudby 
2022 - 33. ročník

1. 10. 2022 31. 12. 2022 33 .ročník festivalu DNY SOUDOBÉ HUDBY je opět chystán v MČ P1 jako jednorázová 
dramaturgicky ojedinělá akce s celostátním významem. Koncerty každoročně přinášejí 
přehled o současné tvorbě českých skladatelů VŠECH věkových kategorií z CELÉ ČR i ze 
zahraničí v oblasti klasické komorní vokální i instrumentální hudby různých žánrů za roky 
2020-21. Dramaturgický plán viz příloha. V průměru je 8-9 koncertů ročně, zaznívá cca 55 
skladeb 55 autorů, z nich z 90% v premiérách světových, českých či pražských, skladby 
nabízejí více než 100 příležitostí pro interprety-jednotlivce plus komorní sbor, orch.

1 100 000 50 000

nájem na realizaci 
projektu, honoráře, 
lektorné, organizační 
zajištění akce 40 000

22-KU2-045 FO: K. T. 69035768 Rozvoj osobnosti 

výtvarnou tvorbou
3. 10. 2022 16. 12. 2022 Kultivace a rozvoj osobnosti studentů prostřednictvím vlastní umělecké tvorby. Mladým 

lidem chceme nabídnout speciální přípravný kurz pro uchazeče o studium na středních 
výtvarných školách, seznámit je se základním kresebným kánonem a různými výtvarnými 
technikami, ale především je naučit "vidět". Všem ostatním studentům našich malířských 
kurzů pak chceme otevřít svět umění a umožnit jim systematicky rozvíjet svoji kreativitu v 
uměleckém ateliéru pod vedením zkušených pedagogů, kteří jsou rovněž aktivními 
současnými umělci. Pro naše studenty pořádáme výstavy a veřejné prezentace jejich děl.

78 000 30 000

honoráře, lektorné, 
produkční náklady, nákup 
materiálu 0

Zpracovala: Linda Klečková, 9. 6. 2022 9



Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR22_0753 ze dne 14.06.2022

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název Datum zahájení Datum 

ukončení Anotace
Celkové 

náklady (v Kč)
Požadovaná 
částka (v Kč) Uznatelné náklady Schváleno

 (v Kč)

22-KU2-046 Unie českých 
pěveckých sborů

00445045 V. Národní setkání 
hudebních souborů 
seniorů

1. 1. 2022 31. 12. 2022 Národní setkání hudebních souborů seniorů je jedinou akcí v ČR zaměřenou speciálně na 
prezentaci uměleckých aktivit seniorské komunity. Cílem je přiblížit výsledky práce souborů 
veřejnosti a posílit tím mezigenerační dialog ve společnosti.Akce též posiluje motivaci 
účastníků k aktivnímu způsobu života ve vyšším věku. Program tvoří koncerty souborů (sál 
Hlaholu), společná vystoupení v plenéru (Slovanský ostrov),odborný seminář a 
mezigenerační setkání umělců.  Akce se účastní 20 souborů z celé ČR. V. ročník Národního 
setkání hud. souborů seniorů proběhne u příležitosti Mezinárodního dne seniorů.

461 560 50 000

nájem na realizaci 
projektu, technické 
zařízení (zabezpečení) 
akce, pronájem světelného 
zařízení, ozvučení, 
produkční náklady, 
náklady na propagaci 20 000

22-KU2-047 UNION FILM s.r.o. 62576631 Bio Senior 2022 1. 1. 2022 31. 12. 2022 Pravidelné filmové projekce za snížené vstupné dramaturgicky zacílené na seniory patří od 
roku 2004 mezi tradiční program kina Světozor. Bio Senior umožňuje zhlédnout filmy, které 
jsou vybírány z aktuálních filmových novinek s ohledem na cílovou skupinu seniorů. 
Projekce budou probíhat po celý rok třikrát týdně v jednom ze tří sálů kina Světozor na 
adrese Vodičkova 41, Praha 1 a to každé pondělí, středu a pátek vždy ve 13 hodin. Filmové 
projekce v tomto režimu nabízejí zvýhodněné vstupné na kvalitní výběr filmů ve výši 80 Kč.

608 484 50 000 náklady na propagaci 40 000

22-KU2-048 Viola o.p.s. 25109979 Divadlo Viola v roce 

2022 a v 60. 

divadelní sezóně

1. 1. 2022 31. 12. 2022 Projekt bude v roce 2022 realizován v objektu divadla Viola na Národní třídě v Praze 1.
Cíle: 
- pravidelný okruh diváků střední a seniorské věkové kategorie rozšířit o  okruh generace 
mladší,   postupný nárůst diváků této kategorie je patrný již v sezoně 2021/2022. Pro 
efektivnější a lépe cílenou propagaci jsme navázali spolupráci se studenty z kreativní školy  - 
Akademie Michael (využití sociálních sítí), rozšiřujeme  výběr repertoáru aj. Divadlo Viola 
předkládá žádost opakovaně,spolupráce s MČ Praha1 umožňuje ekonomickou stabilitu  a 
uměleckou nezávislost  této unikátní komorní scény .

6 861 000 50 000 honoráře, lektorné 50 000

22-KU2-049 Výstavní společnost 
TS, z.s.

22693271 Tvořivé dílničky pro 
děti a rodiče v 
galerii Jilská 14 v 
roce 2022

1. 1. 2022 31. 12. 2022 Tvořivé dílničky pro rodiče a jejich předškolní děti nově doplňují nabídku programů galerie 
Jilská 14 v roce 2022. Ke každé ze šesti v tomto roce realizovaných výstav uspořádáme dvě 
až tři dopoledne s barvitým výtvarným a herním programem. Ten tvoří několik stanovišť, na 
kterých si děti s rodiči vyzkouší netradiční výtvarné techniky související s výstavou a pohrají 
si tak, jak by jim domácí prostředí nedovolilo. Součástí dílniček je i krátká komentovaná 
prohlídka a koutek s kávou pro rodiče. Program je doplňkem k pravidelným aktivitám 
rodičů i dětí, a zprostředkováním kontaktu s uměním.

100 000 50 000

honoráře, lektorné, 
produkční náklady, 
náklady na propagaci, 
kancelářské potřeby, 
nákup materiálu 20 000

22-KU2-050 Zpěvácký spolek 
HLAHOL v Praze

45249385 Celoroční činnost 
Zpěváckého spolku 
Hlahol v Praze 2022

1. 1. 2022 31. 12. 2022 Zpěvácký spolek Hlahol představuje jednu z nejstarších spolkových a hudebně kulturních 
tradic Prahy, přispívá k podpoře různorodých kulturních aktivit, podporuje spolkovou i 
zájmovou činnost Pražanů a zvyšuje kulturní diverzifikaci Prahy 1. V roce 2022 se uskuteční 
(kromě tradičních aktivit jako jsou vánoční koncerty, účast na Muzejní noci, koncerty s 
partnerskými sbory a sborové soustředění) odložené oslavy 160.výročí založení Hlaholu, kde 
zazní oratorium Stvoření J. Haydna. Sbor zkouší celoročně 2x týdně pod vedením 
sbormistryně K. Ježkové a uměl. vedoucího R.Z. Nováka.

480 000 50 000 honoráře, lektorné 40 000

Zpracovala: Linda Klečková, 9. 6. 2022 10



Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR22_0753 ze dne 14.06.2022

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název Datum zahájení Datum 

ukončení Anotace
Celkové 

náklady (v Kč)
Požadovaná 
částka (v Kč) Uznatelné náklady Schváleno

 (v Kč)

22-KU2-051 ŽIVOT 90, z.ú. 571709 Komunitní Vánoce v 
ŽIVOTě 90

1. 10. 2022 31. 12. 2022 Advent a Vánoce jsou pro většinu lidí nejhezčí částí roku. Mnozí senioři však zůstávají sami a 
nemohou si užít předvánoční atmosféru. Pro ně každoročně chystáme adventní program. 
Letos však připravíme Komunitní Vánoce nejen pro seniory. Bude to sousedská akce s 
kulturním programem pro malé i "dlouho dospělé" návštěvníky. Rozsvítíme vánoční 
stromeček, ochutnáme vánoční dobroty, nezapomeneme ani na vánoční příběhy a koledy.  
Projektem rozvíjíme jak dlouholetou tradici adventních setkání pro seniory, tak i řadu 
úspěšných komunitních akcí, postavených na společenství lidí spjatých s ŽIVOTem 90.

100 000 50 000

honoráře, lektorné, 
náklady na propagaci, 
nákup materiálu 30 000

22-KU2-052 Design Week, s.r.o. 17108004 Czech Design Week 

2022

2. 9. 2022 4. 9. 2022 Mezinárodní festival a přehlídka designové tvorby Czech Design Week se každoročně 
zaměřuje na představení současné designové tvorby (i s přesahem do volného umění) 
jednotlivých tvůrců a umělců, studií, značek a škol formou panelových instalací, součástí je 
také doprovodný program: přednášky, panelové diskuze, hudební vystoupení, módní 
přehlídky. Devátý ročník se bude konat od 2 do 4. září 2022 v Galerii Mánes v centru Prahy. 
Mezi cílovou skupinu festivalu kromě širší veřejnosti patří zejména talentovaní studenti a 
mladí tvůrci, kterým festival poskytuje více prostoru a snaží se je podporovat.

564 000 49 000

nájem na realizaci 
projektu, technické 
zařízení (zabezpečení) 
akce, pronájem světelného 
zařízení, pronájem stánků, 
ozvučení, honoráře, 
lektorné, produkční 
náklady, spotřeba energie 0

22-KU2-053 FO: O. P. Catrinas, umění a 
fotografie

20. 10. 2022 2. 11. 2022 Seznámení s tradicí mexického Dne mrtvých v Praze prostřednictvím dvanácti 
profesionálních fotografií modelek s typickým líčením á la mexická Catrina pózujících na 
emblematických místech Prahy. Autorkami projektu jsou Mexičanka žijící v Praze Andrea 
Escobar Rios a česká fotografka Katka Malinová.

30 000 15 000

realizace objektů a 
instalací - vyřazeno z 
formáních důvodů 0

49 549 692 2 392 200 1 550 000TOTAL

Zpracovala: Linda Klečková, 9. 6. 2022 11
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