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Výbor v Kč

019/2016/293 703329/2016

Akdar, s.r.o. IČO: 
27397602 

Smotlachova 
580/1,  Praha 4 - 
Kamýk 142 00

BOJOVKA DO 
HISTORICKÉ PRAHY

Radka 
Mašková

16.5.2016 -
31.12.2016 516 472 309 000   200 000 0 EUR 0*/

PARTNERSTVÍ HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2016

Bojovka do historické Prahy je projekt, který mohou využít děti, studenti, turisté, ale i senioři. Jsou připraveny čtyři trasy Prahou, kterou provázejí pražská strašidla a 
zjevení: Staré Město (česky, německy, rusky, anglicky), Josefov (česky), Malá Strana (česky), Karlův most a okolí (česky). Účastníci si zakoupí tištěného průvodce, který 
obsahuje mapu, návod, pomocnou kartu (formát A5).  Tyto tajemné bytosti a jejich příběhy jsou spojeny se starými historickými domy a stavbami. Při hře se používá 
přiložená mapa a postupuje se podle nápověd, které se musí vyhledat. Tím, že se musí zvednout oči a hledat nápovědy (fasády domů), objeví účastníci úplně jinou 
Prahu. Hru je možné doplnit Strašidelným pexesem, které cestou účastníci získají hledáním a plněním úkolů. V současné době nemá hlavní město Praha takovýto 
hodnotný program pro děti, ani Pražský informační služba - Prague City Tourism nemá konkrétní kvalitní program pro děti. Jedná se o skutečný projekt cestovního 
ruchu.
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020/2016/294 721996/2016

JesuPrague Film, 
s.r.o. IČO: 

26174511 Na 
dlouhém lánu 

274/18, Praha 6 - 
Vokovice 160 00

Alenka v zemi 
zázraků

Ing. Jan 
Mrzena

leden - 
prosinec 2016 

Praha
6245500 3roky 5495000 3roky 750 000 0 EUR 0*/

Alenka v zemi zázraků je celovečerní hraný film o vzpomínání autorky, která očima Alenky v říši divů vidí v současném světě svoje dětství. Vykresluje se jí skrze 
mozaiku  skutečných i vysněných příběhů a slavností. Jejím životem ji provází Pražské Jezulátko, svatý Jan Nepomucký, Panna Maria a další postavy, které ožívají v 
současnosti nejen v Praze, ale i v Benátkách, či Andalusii. Dětský hlas komentuje a zároveň čte a cituje z knihy Alenka v říši divů, slyšet je i dospělý hlas dívky, která čte 
svůj deník a tím objasňuje svá osudová rozhodnutí a plnění svých přání.  Na konci filmu Jana nalezne cestu do uvědomělé dospělosti a je volná, k tomu jí dopomohlo  
Pražské Jezulátko, onen blonďatý kluk jež před ní rozvíjel neviditelnou červenou niť.Obsazení filmu není uvedeno. Žadatel uvádí, že by film mohl přinést jiný pohled na 
historickou Prahu a její duchovní rozměr. Film vzniká od roku 2014, v letošním roce probíhá natáčení. Film by měl být, dle žadatele, distribuován  v České republice, 
Slovensku, Polsku, Itálii na konci roku 2017,nicméně konkrétní distribuční záměr není uveden.  Dílo by mělo zahrnovat záběry z  Prahy (Malá Strana, Staré Město, 
Hradčany a okolí Karlova mostu, letecké pohledy, své místo si najdou Svatojánské slavnosti Navalis), ostatní záběry budou pořízeny v italských Benátkách. Uvádíme 
dle žadatele celkový rozpočet projektu za tři roky, a to náklady 6 245 500 Kč a příjmy  5 495 000 Kč. V roce 2016 náklady činí 2 447 500 Kč ,které  byměly  být využity 
pro autorské honoráře, herce a štáb, techniku, provozní režii,  a příjmy 1 097 500 Kč . Požadovaný příspěvek HMP je 750 000 Kč. Přínos pro cestovní ruch nelze bez 
distribuční strategie posoudit.
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021/2016/295 1570987/2015

CZECH PHOTO, 
o.p.s. IČO: 
25758675, 

Mánesova311/13, 
Praha 2 - 

Vinohrady, 120 00

Czech Press Photo 
2016 Jiří Kocián

10.10.2016 -. 
31.12.2016 

Staroměstská 
radnice

4 380 000 930 000   500 000 18 245 EUR 500 000*/

22. ročník soutěže a následné výstavy pod záštitou prezidenta republiky a primátorky hl. m. Prahy si dává za cíl být zrcadlem života uplynulého roku. Je určen 
profesionálům pracujícím pro média. Zaměřen je na oslovení co nejširšího publika. Soutěž má mezinárodní porotu složenou z významných osobností světových médií, k 
níž se pravidelně připojují i pražští primátoři. Po pražské premiéře výstava vítězných prací putuje po zahraničních metropolích. Součástí projektu je i roční stipendium 
pro autora vybraného primátorem/kou, který v určeném termínu odevzdá dvě kolekce fotografií pro propagaci hl. m. Prahy. Podpora projektu v uplynulých 3 letech v 
oblasti kultury byla: 2013 - 500 000 Kč, 2014 - 500 000 Kč, 2015 - 500 000 Kč. Projekt byl přesunut z oblasti kultury a schválen v oblasti cestovního ruchu na květnovém 
Výboru 4. 5. 2016
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022/2016/296 722006/2016

Taťána Čechovská, 
IČO: 40663531 
Jungmannova 
18/5, Praha 1 - 

Nové Město 110 
000

ORCHESTR 
NEWYORSKÉ 

CARNEGIE HALL 
National Youth 

Orchestera of the 
United States of 

America 

Taťána 
Čechovská

25.7.2016 - 
27. 7. 2016 
Smetanova 

síň Obecního 
domu v Praze

1 820 000 1 250 000   570 000 2 131 EUR 350 000*/

Po úspěšném koncertu německého tenoristy Jonase Kaufmanna dne 16. 3. 2016, chystá pořadatelka pro Prahu další hudební lahůdku, vystoupení National Youth 
Orchestra of the United States of America, který založila prestižní newyorská Carnegie Hall v roce 2013. Je složen z více jak stovky hudebníků, kteří představují nejlepší 
talenty z USA, absolvuje turné po nejvýznamnějších koncertních sálech Evropy, mezi něž se podařilo zařadit také Smetanovu síň Obecního domu. V období prázdnin, 
mezi uměleckými sezónami, bude letní nabídka Prahy obohacena o tento unikátní koncert, kdy v čele orchestru stane světový dirigent Valerij Gergijev. Vedle Pražanů 
budou poměrnou část publika tvořit i zahraniční posluchači, kteří při této příležitosti navštíví Prahu. Akce tím přispěje k propagaci Prahy doma i v zahraničí.  Akce bude 
místem setkání významných osobností kulturního, politického i zástupců diplomacie. Žadatelka získala finanční podporou hlavního města Prahy v oblasti kultury  pro  
koncert Jonase Kaufmanna v roce 2016 ve výši 300 000 Kč. Projekt byl přesunut z oblasti kultury a schválen v oblasti cestovního ruchu na květnovém Výboru 4. 5. 
2016.
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