
Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 824 ze dne 17. 4. 2018

Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2018
Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1001 Bulhaři
Asociace bulharských 

spolků v ČR z.s.
00442780

Festival pěveckých sborů národnostních menšin - jedná 
se o festivalový den pěveckých sborů národnostních 
menšin, který je organizován společně s Domem 
národnostních menšin. Na festivalu vystoupí sbory a 
soubory působící při jednotlivých národnostních 
menšinách či školách. Cílem je seznámit majoritní 
společnost s hudební a kulturní tvorbou jednotlivých 
národností, představit zájmovou činnost menšin žijících v 
Praze, jakož i podpořit vzájemnou spolupráci mezi 
jednotlivými menšinami a majoritní společností. 
Výstupem Festivalu bude brožurka o účastnících se 
sborech a souborech. Termín začátek října 2018. Náklady 
na pronájem prostor, služby zvukaře, grafika, účetní, dvou 
moderátorů, fotografa, tisk plakátů, tisk diplomů, brožur a 
na organizační práce.  

55 000 Kč 41 300 Kč 40 000 Kč

1002 Bulhaři
Asociace bulharských 

spolků v ČR z.s.
00442780

Našim dětem - projekt "Našim dětem" je věnován dětem 
bulharské národnosti, dětem ze smíšených rodin žijících 
na území hl. m. Prahy a dětem, které navštěvují 
Bulharskou základní školu Dr. Petra Berona v Praze. 
Projekt se skládá ze tří samostatných akcí: Mezinárodní 
den dětí, Můj první školní den s Bulharskou základní 
školou "Dr. Petra Berona" v Praze a Vánoční besídka. 
Zábavná odpoledne jsou doplněna o informace slavení 
daných svátků v obou zemích, doplněna divadelními 
představeními, soutěžemi, workshopy, apod. Náklady na 
pronájem sálu a  zvukotechniky,  pronájem kostýmů,   
Duhové divadlo Praha, vánoční program - Klauni, 
moderátora a  organizační práce.

36 900 Kč 25 500 Kč 10 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1003 Bulhaři
Asociace bulharských 

spolků v ČR z.s.
00442780

Pěvecký sbor Hlasy Bulharska - činnost smíšeného sboru, 
ve kterém zpívají jak příslušníci bulharské národnostní 
menšiny, tak i příslušníci majoritní společnosti. Sbor 
působí při Asociaci bulharských spolků v ČR a 1-2 týdně 
zkouší v prostorách Bulharského domu. V repertoáru 
sboru jsou národní bulharské, české, všeslovanské, ale i 
západoslovanské sborové skladby a to jak originální, tak i 
v úpravě významných skladatelů. Sbor má každý rok 
několik samostatných koncertů, aktivně se účastní života 
bulharské národnostní menšiny. Jako host se účastní akcí  
i dalších bulharských spolků. Spolupodílel se na organizaci 
Festivalu pěveckých sborů národnostních menšin Praha 
2016 a Praha 2017. Sbor je důkazem toho, že hudba je 
společným jazykem majoritní a minoritní společnosti a 
současně tělesem, které je schopné působit napříč spolky 
patřícími k bulharské národnostní menšiny. Náklady na 
pronájem prostor na koncerty, organizační a 
administrativní práce, grafické práce - návrhy plakátů, 
účetní práce,  kancelářské potřeby, na tisk plakátů, na 
lektora zpěvu. 

51 000 Kč 39 000 Kč 10 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1004 Bulhaři Bulharská beseda 22736654

Umění spojuje - cílem spolku je uchovávat tradice 
bulharské kultury. Každý rok Bulharská beseda organizuje 
oslavy tradičních bulharských svátků, zajímavé přednášky 
a besedy se zajímavými osobnostmi bulharského původu. 
Dále  chce spolek pokračovat v pořádání hudebně 
literárních večerů s názvem Balkánský večer. V tomto roce 
je to již čtvrtý Balkánský večer v pořadí. Společenské 
večery jsou  provázené čtením z děl současných 
bulharských spisovatelů. Do akce se zapojují studenti 
balkanistiky na FF UK, kteří mezi hudebními přestávkami 
vstupují do programu čtením poezie a krátkých próz. 
Náklady na návrh pozvánky a plakátu, tisk, nájem 
prostoru,  honoráře pro účinkující a technické vybavení 
(mikrofony).

50 000 Kč 35 000 Kč 10 000 Kč

1005 Bulhaři

Bulharská kulturně 
osvětová organizace Sv. 

Cyrila a Metoděje v 
Praze, z.s.

71172131

Klubová činnost a Cyrilometodějské koncerty - klubová 
činnost organizace se zaměřuje na seznámeni pražské 
kulturní společnosti (české majoritní i ostatní minoritní), 
pořádání besed s  umělci současné kulturní scény - české, 
bulharské i světové. Dále pořádá hudební večery po celé 
Praze. Literární a hudební večery budou i nadále součásti 
klubové činnosti. Spolupracuje se spolky a kluby, nesoucí 
též jméno sv.Cyrila a Metoděje, FF UK v Praze, Židovskou 
obcí a Ambasádou Bulharské republiky. Letos je 
plánováno i divadelní představení světoznámého 
bulharského dramatika Stefana Caneva "Spiknutí 
Kaliguly". Jeho díla jsou přeložena do všech evropských 
jazyků, také do čínštiny, mongolštiny, arabštiny a 
hebrejštiny.
Náklady na pronájem prostor (divadel, kostelů a 
synagogy), pronájem výstavní galérii v DNM, poštovné, 
telefon, reklamu, režijní náklady a honoráře umělců, 
cestovné po Praze hostujících umělců.

212 500 Kč 140 500 Kč 20 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1006 Bulhaři Spolek Zaedno 26606071

Trifon Zarezan, bulharský svátek vína 2018 - jedná se o  
tradiční kulturně-společenská akce s bulharskou nebo 
balkánskou folklorní muzikou, tanci a Inscenací 
bulharských lidových tradic. Je určena jak příslušníkům 
bulharské menšiny, tak i jiným menšinám žijící v ČR, tak i 
majoritní společnosti . Projekt obsahuje: až 8 hodinovou 
bohatou hudební a taneční produkci – bulharský a 
balkánský folklór, etnická muzika, balkánská populární 
muzika, vystoupí kolem 50 umělců, oblíbenou soutěž pro 
publikum - volba cara Trifona, tombolu s věcnými cenami, 
inscenaci bulharských lidových tradic kalendářně 
spojených s jarem, seznámení s bulharskou kuchyní a 
ochutnávky bulharských vín, rychlokurz lidových tanců 
zakončený krátkou taneční soutěží. Cílem projektu je 
přispět k rozvoji multikulturní společnosti v Praze, 
podpořit krajanskou soudržnost, vést mladé Bulhary v ČR 
k obnovení a udržování bulharských lidových tradic. 
Náklady na materiál (aranžérské potřeby), nájemné, 
honoráře, propagaci, poštovné, telefon, cestovné ( po 
Praze a blízkém okolí - odvozy účinkujících a materiálu) a 
účetnictví - služby.

107 700 Kč 75 000 Kč 60 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1007 Bulhaři VAZRAŽDANE 26544229

Dny bulharské kultury - 14.ročník Dnů bulharské kultury 
je zamýšlen jako kulturní akce a vzdělávací aktivity, které 
si kladou za cíl představit bulharskou kulturu a život 
bulharské menšiny v Praze. Projekt usiluje o rozvoj 
kulturně rozmanité společnosti, založené na vzájemném 
porozuměním a toleranci, společnosti bez předsudků a 
xenofobie. Vazraždane pořádá akce, které jsou zajímavé 
jak pro Bulhary, tak i pro Čechy a často i pro lidi z dalších 
etnických skupin a pro cizince pobývající v Praze. V rámci 
projektu proběhnou dva filmové večery, výstava, 
divadelní večer a vánoční koncert. Náklady na nájemné 
prostor (divadlo, DNM, koncertní síň),  kancelářské 
potřeby, propagaci a poštovné, ubytování účinkujících,  
OON-DPP a honoráře.

138 000 Kč 93 000 Kč 40 000 Kč

1008 Bulhaři VAZRAŽDANE 26544229

Klub Vazraždane - cílem projektu Klub Vazraždane je 
prostřednictvím celoroční klubové činnosti uchovat a 
rozvíjet bulharské tradice, prezentovat bulharskou 
kulturu, zlepšit vzájemnou informovanost a komunikaci 
mezi menšinou a majoritní společností. Projekt navazuje 
na již tradiční klubovou činnost Vazraždane a je určen 
nejen bulharské menšině, ale všem, kteří se zajímají o 
bulharskou kulturu, tradice a zvyky (Oslavy svátku Trifon 
Zarezan, Svátky jara, bulharské svátky, vánoční dílna 
apod.). Cílovými skupinami jsou příslušníci bulharské 
národnostní menšiny, příslušníci ostatních menšin v ČR a 
majoritní společnost.   Náklady na nájemné, kancelářské 
potřeby, poštovné a telefon,  ubytování účinkujících a 
přeprava, propagace (graf.návrhy, pozvánky,plakáty, tisk), 
osobní náklady - DPP a honoráře.

137 000 Kč 91 000 Kč 40 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1009 Maďaři Spolek Iglice 26603608

Zpřístupnění maďarského jazyka a kultury členům 
maďarské menšiny i většinové společnosti - cílem 
projektu je poskytnout dětem všech věkových kategorií 
pocházejících z maďarských nebo smíšených rodin, žijícím 
v Praze a v blízkém okolí možnost učit se maďarštině 
způsobem a prostředky odpovídajícím jejich věku. 
Zprostředkovat maďarskou kulturu i lidové tradice 
prostřednictvím divadelních představení, tvořivých dílen, 
kulturních akcí, táborů a projektových víkendů a rovněž si 
kladou za cíl seznamovat českou veřejnost s maďarskou 
kulturou. Projekt se realizuje během celého roku a 
zahrnuje vlastivědné vycházky, besedy se spisovateli,   
projektový víkend lesní tábor, Den dětí (hra v lese), 
představení loutkového divadla Magyar Népmese Színház, 
letní tábor školka  v Krkonoších,  apod.
Náklady na cestovné (pedagogy z Maďarska a SR na 
projektové víkendy a na letní tábor a na účinkující 
kulturních akcí), cestovné pro Mesebolt Bábszinház       
(přeprava herců a rekvizit ), honoráře, služby (představen 
v Maď. kult. středisku), projektové víkendy, tábory- 
přednášející. Honorář prezentace dílny “Mesebolt 
Bábszínház”   v Praze. Honorář Vilmose Grylluse v rámci 
Vánočního setkání maďarských a česko-maďarských 
smíšených rodin.

1 218 000 Kč 90 000 Kč 50 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1010 Maďaři
Spolek maďarských 

lékařů a přírodovědců v 
ČR

05668808

Festival Colours of Hungary v Praze - třídenní kulturní 
festival představující život, historické a současné kulturní, 
společenské a vědecké hodnoty maďarské menšiny žijící 
na území Prahy .Uskuteční se setkání k výměně názorů a 
aktuálních problémů národnostních menšin žijících v 
hlavním městě. V rámci festivalu se budou prezentovat 
kulinářské, kulturní, společenské a vědecké hodnoty 
maďarské menšiny sdružené v souboru "Hungarik". Kromě 
výstavy a přednášek by se uskutečnily kulturní večery 
seznamující Pražany s lidovou a moderní maďarskou 
hudbou. Náklady na pronájem prostor, pronájem 
technického vybavení.

430 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč

Nepodpořeno z důvodu, že 
projekt nesplńuje podmínky 
z formální i věcné stránky 
pro poskytnutí grantu.                    

1011 Maďaři
Spolek maďarských 

lékařů a přírodovědců v 
ČR

05668808

II. Konference maďarských lékařů a přírodovědců v ČR - v 
rámci jednodenní konference představitelé maďarské 
národnostní menšiny, žijící na území hl. m. Prahy, budou 
prezentovat svoji činnost a úspěchy v oblasti kulturního, 
vědeckého a společenského života. Dále budou do 
programu zařazeny přednášky věnující se kulturním a 
společenským tradicím maďarské menšiny, jejím 
společenským problémům a uplatnění v každodenním 
životě. Úředním jazykem bude čeština a maďarština. 
Přínosem projektu je navázaní a zlepšení spolupráce mezi 
skupinami jednotlivých národnostních menšin. Náklady na 
pronájem prostor pro přednášku, pronájem technického 
vybavení, pozvánky a propagační materiály, pronájem 
techniky na simultánní překlad.

49 000 Kč 34 300 Kč 0 Kč

Nepodpořeno z důvodu, že 
projekt nesplńuje podmínky 
z formální i věcné stránky 
pro poskytnutí grantu.                    



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1012 Maďaři
Spolek maďarských 

lékařů a přírodovědců v 
ČR

05668808

Kulturní a společenské osobnosti národnostních menšin 
v Praze - v rámci projektu je plánováno osm 
přednáškových večerů s významnými osobnostmi z řad 
národnostních menšin žijících na území hlavního města 
Prahy nebo s osobnostmi, které ve významné míře 
podporují zachování kulturních tradic menšin žijících na 
území Prahy. Přednášky na setkání by se měly uskutečnit v 
jazyce přítomných národnostních menšin a v češtině. 
Cílem projektu je seznámit širokou veřejnost s dílem,  
životem a odkazem významných představitelů 
národnostních menšin a vytvořit další spolupráci mezi 
jednotlivými národnostními menšinami žijícími na území 
ČR. Projekt má za cíl zvýšit všeobecnou vzdělanost a 
životní dílo jednotlivých přednášejících by mohlo sloužit 
jako vzor a inspirace pro mladší generace. Náklady na 
pronájem prostor, pronájem technického vybavení, 
pozvánky a propagační materiál.

46 880 Kč 32 780 Kč 10 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1013 Maďaři
Studentský kroužek 

Endre Adyho - Ady Endre 
Diákkör, z.s.

00499625

Pěstování maďarské studentské kultury v Praze - 
Studentský kroužek Endre Adyho celoročně organizuje 
různorodé programy – kulturní, sportovní a také zábavní. 
Mezi hlavní programy patří imatrikulace nových členů, 
vánoční slavnosti, vědomostní kvíz a třídenní březnová 
oslava výročí maďarské revoluce. Největší kulturní akcí je 
celoměsíční program Dubnové kulturní dny, kde 
každoročně představí současnou maďarskou uměleckou 
scénu. Dále besedy s významnými osobnostmi, návštěvy 
divadelních a hudebních představení, folklorní maďarské 
taneční večírky. Hlavním cílem organizace je nabízet 
atraktivní program pro každého, kdo se zajímá o 
maďarskou kulturu nebo chce zůstat v kontaktu s členy 
své národnosti. Organizace je významnou oporou pro 
studenty a mládež  maďarské národnosti, kteří se snaží 
uplatnit v hlavním městě. O smyslu snahy o pěstování 
maďarské identity a propagace maďarské kultury svědčí 
více než 60 let nepřetržitého a úspěšného fungování. 
Náklady na: Březnové slavnosti k 170.výročí maďarské 
revoluce - náklady na koncert - účinkující kapely, 
pronájem prostor, ozvučení, Dubnové kulturní dny - 
náklady na maďarskou folklorní kapelu, pronájem 
prostoru, besídky - honorář pro účinkující, cestovné 
účinkujícího, pronájem prostoru, Slavnostní zahájení 
akademického roku - na ceny do tomboly pro studenty. 

103 000 Kč 37 000 Kč 20 000 Kč

Nepodpořena položka 
Vánoční večírek : suroviny k 
večeři - není specifikována.



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1014 Maďaři
Svaz Maďarů - CSMMSZ, 

z.s. Pobočný spolek 
Praha, z.s.

05734746

Kulturní aktivity a Dny maďarské kultury v Praze - hlavní 
cílem Svazu Maďarů žijících v českých zemích je umožnit 
příslušníkům maďarské menšiny v ČR uspokojovat své 
specifické kulturní potřeby, plynoucí ze své národní 
identity, včetně aktivního užívání maďarského jazyka, 
zachování jazykové a národnostní kultury, poznávání a 
rozvíjení vzájemných česko-maďarských kulturních vztahů 
a o přiblížení kulturních hodnot maďarského národa 
českým spoluobčanům. Dny maďarské kultury se v Praze 
již tradičně konají na podzim od začátku září do konce 
listopadu. Vybrané aktivity, na které je požadován grant :
1. Koncert absolventů akadémie muzického umění z 
Maďarska; 2. Divadlo Stand up Comedy z Maďarska; 3. 
Literární večírek o knize spisovatelky Fanni Gyarmati, 
manželky významného maďarského básníka, 
zavražděného v r roce 1944 při nuceném pochodu; 4. 
Galavečer folklorní taneční skupiny Nyitnikék a jejích 
hostů ( plánováno v Městské knihovně v Praze).
Náklady pro umělce za vystoupení - honoráře pro 
absolventy akademie múzických umění, umělcům za 
vystoupení v divadelním představení, umělcům za 
vystoupení na literárním večírku a za vystoupení 
folklorním skupinám.

138 500 Kč 41 000 Kč 40 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1015 Maďaři
Svaz Maďarů - CSMMSZ, 

z.s. Pobočný spolek 
Praha, z.s.

05734746

Taneční skupina Nyitnikék - folklórní soubor Nyitnikék 
dlouhodobě klade důraz na rozvíjení a představení 
maďarského folkloru jak příslušníkům menšiny, tak i 
majoritě.      V uplynulém roce se díky workshopům a 
tanečních setkání postupně povedlo rozšířit okruh 
zájemců v řadách dospělých i mezi dětmi. Na základě 
pozitivní zpětné vazby se hlavním cílem souboru Nyitnikék 
vedle udržování kulturních tradic stává i jejich předávání 
zábavně – vzdělávací formou všem lidem, nehledě na 
jazykové dovednosti a předchozí pohybové zkušenosti, a 
to pomocí metody „Taneční dům“. Soubor pravidelně 
vystupuje na kulturních akcí Svazu Maďarů, Maďarského 
kulturního střediska i na festivalu Srdce národů. Časový 
harmonogram projektu je rozdělen do pěti projektů. 1. 
pravidelná výuka, 2. workshopy, 3. tančírna, 4. 
vystoupení, 5. dílna. 
Náklady: 1. aktivita nepožadováno,  2. aktivita náklady na 
tisk, webové stránky,  jídlo a pití pro lektory a 
účastníky,cestovní náklady pro lektory tance, pronájem 
tanečního studia, ubytování pro lektory, honoráře lektorů 
tance, 3. aktivita náklady na grafické zpracování tiskovin a 
tisk, webové stránky, cestovní náklady pro hudební 
skupinu, ubytování hudební skupiny, honoráře pro 
hudební skupinu, 4. aktivita náklady na materiál na kroje, 
ušití krojů a jejich údržbu a čištění, grafické zpracování 
tiskovin a tisk, webové stránky,výtvarné potřeby pro 
doplňky pro kroje, cestovné pro hudební skupinu,  
cestovné pro přednášející, pronájem tanečního studia, 
divadla, ubytování účinkujících, honoráře účinkujícím,  
ozvučení a osvětlení Galavečera.

164 200 Kč 65 680 Kč 40 000 Kč

Nepodpořena položka jídlo 
a pití pro lektory a 
účastníky.



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1016 Němci
Spolek Němců a přátel 
němecvké kultury v ČR

00006009

Činnost pražské základní organizace Spolku Němců a 
přátel německé kultury - spolek sdružuje občany 
německé národnosti a jejich přátele, schází se k 
pravidelným schůzkám, udržuje mezi členy konverzaci v 
německém jazyce, účastní se kulturních akcí Pražského 
literárního domu autorů německého jazyka, Goethe 
institut apod., pořádá výstavy a přednášky        v Domě 
národnostních menšin a  tematické výlety do regionů, kde 
jsou další základní organizace spolku. V průbehu roku se 
mimo pravidelných setkání, která se konají jednou za 
měsíc, pořádají semináře a přednášky, tematické výlety. 
Jsou zváni i lidé, kteří nejsou členy, veřejnost, aby se 
seznámila s činností německé menšiny.                                                              
Náklady na kancelářské potřeby, nájemné za prostory v 
Domě národnostních menšin, honoráře přednášejícím,  
květiny, dopravu na výstavy, instalaci a deinstalaci 
výstavy, cestovné, přepravu cedulí (upomínka na 
umučené německé faráře). 

80 000 Kč 41 500 Kč 30 000 Kč

Nepodpořena položka 
občerstvení - není 
specifikována.



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1017 Poláci Klub Polski v Praze , z.s. 41195299

Divadlo - Alternatywny Teatr Klub-PL Praha - hlavním 
posláním divadla Alternatywny Teatr KLUB-PL- Praha je 
propagování polské divadelní tvorby a zejména tvorby 
zemřelého dramatika Slawomira Mrożka. Inspirací pro 
vznik divadelní skupiny byla Polská scéna divadla z 
Českého Těšína, která jako jediná svého druhu 
profesionální scéna uvádí divadelní hry v polštině i mimo 
území Polska. Forma a prostředky používané v inscenacích 
mají interaktivní charakter. Na sezonu 2018 se připravuje 
pokračování tj.reprízy obou her a také nová inscenace, 
tentokrát z pera Janusze Glowackieho v divadelní úpravě. 
V rámci projektu bude prezentována hra ECCE HOMO na 
tradičních "Karolkach" v refektáři dominikánského 
kláštera. Dále je plánováno vystoupení před publikem s 
reprízami nebo novou inscenací. Náklady na nájmy 
prostor pro zkoušky (zejména v Domě národnostních 
menšin),  tvorbu a zakoupení kostýmů a scénických prvků, 
honoráře divadelní skupině,  honorář režisérovi.

101 000 Kč 71 000 Kč 20 000 Kč

1018 Poláci Klub Polski v Praze , z.s. 41195299

Jubilejní výstava členky KPvP - Nová síň - obsahem 
projektu je realizace výstavy a uctění životní a umělecké 
dráhy akademické sochařky E.Grosseové, členky a 
zakladatelky novodobého KPvP. Výstava je vstřícná všem 
generacím. Je připravena pro širokou veřejnost, 
uměleckou obec, studenty uměleckých škol.
Výstava se začala připravovat v září 2017 a realizace 
proběhne v prosinci 2018. Výstava je plánována v 
prostorách galerie Nová síň na Praze 1.  Náklady na nájem 
galerie, materiál a přípravu elementů expozice, náklady na 
energii - výpaly připravovaných sochařských exponátů.

150 000 Kč 70 000 Kč 30 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1019 Poláci Klub Polski v Praze , z.s. 41195299

Koncert: " Piosenki lat 20,30"- populární polské písně a 
písničky 20,30 let. - přehlídka hudební tvorby v období 
nově se budující svobodné společnosti v Polsku 20. a 30. 
let minulého století. Připomene období obrození národní 
kultury po dlouhém období nesvobody při příležitosti 
stého výročí obnovení samostatného a suverénního státu - 
Polské republiky. V programu se představí mladá 
generace polských krajanů. Koncert je plánován v Domě 
národnostních menšin. Náklady na nájmy prostor pro 
zkoušky a samotný koncert,  honoráře pro interprety, 
propagaci (pozvánky, korespondence).

12 500 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč

1020 Poláci Klub Polski v Praze , z.s. 41195299

Podpora činnosti KPvP v DNM - podpora pro 
administrování a chod kanceláře, která je zázemím pro 
aktivity jak spolkového pěveckého sboru, tak i divadelní 
skupiny. Knihovna a zároveň čítárna klubu potřebuje 
taktéž kancelářské zázemí. Klub je vybaven kancelářskou 
technikou, která vyžaduje údržbu a aktualizaci a zároveň 
slouží členům. Pravidelná členská setkání, která se 
odehrávají ve společných prostorách Domu národnostních 
menšin. Tato setkání jsou nedílnou součásti života spolku 
a jsou důležitým integračním prvkem, z kterého pramení 
pak společensky závažná pospolitost členů. Náklady na 
nájmy prostor pro spolková setkání a na kancelářské 
potřeby.

30 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1021 Poláci Klub Polski v Praze , z.s. 41195299

SETKÁNÍ KULTUR- hudba, diskuze, spolupráce. - Setkání 
kultur, koncert a debata "Dnes a zítra DNM" - přehlídka 
hudební produkce reprezentantů minorit užívajících DNM 
a následná debata na téma směřování a aktivit v DNM. 
Nezbytné opakování společných setkání uživatelů 
kanceláři a sdílených prostor v DNM. Aktivity toho druhu 
přispívají k vzájemné spolupráci na společných 
programech, což mělo by být základním prvkem 
vzájemnosti. V programu se představí hudebníci různých 
žánrů a národností. Očekává se, že do debaty se zapojí  
většina posluchačů a diváků. Veřejnosti dodá čerstvý 
pohled na národní minority.   
Náklady na nájmy prostor a realizaci setkání, honoráře 
účinkujících.

30 000 Kč 25 000 Kč 20 000 Kč

1022 Poláci
Spolek rodičů a přátel 

Polské školy v Praze, z.s.
22823034

Podpora činnosti sdružení rodičů a přátel Polské školy v 
Praze (náklady na provoz: najem a teplo) - cílem projektu 
je umožnit aktivitu organizace, celoroční  otevřený provoz 
Polské školy v Praze, organizaci různých akcí, vzdělávací 
činnost (výuka polského jazyka a dějin Polska pro děti ze 
smíšených polsko-českých rodin), pravidelná setkání. 
Sdružení pořádá vyučování předškoláků, setkání se 
spisovateli, besídky k příležitosti polských národních a 
náboženských svátků, školní ples a různé mimoškolské 
aktivity žáků a rodičů.                                                                                
Náklady na provoz - nájem prostor a teplo.  

137 748 Kč 96 423 Kč 20 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1023 Poláci TramPOLina 22770607

Společný čas a vzájemná pomoc = lepší integrace - 
projekt je zaměřen na realizaci společných oslav 
tradičních polských svátků a aktivit pro děti z řad polské 
národnostní menšiny. Zajištění akcí např. Dětský karneval, 
výtvarné dílny, během kterých budou celebrovat polské 
tradice. Bude se pokračovat v organizaci dětských 
zájmových kroužků, nadále se povede Gordonki , Na 
Polska Nutke a Polskie Plasy. V rámci prezentací novinek v 
literatuře bude pozvána polská spisovatelka, která 
připraví workshopy pro děti s prvky  polského pravopisu. 
V plánu je i rovněž zorganizovat setkání s polskou 
psycholožkou  k diskuzi nad problémy rodin z 
národnostních menšin a bilingvní výchovou. Díky pestřejší 
nabídce aktivit se vytvoří další příležitosti pro vzájemné 
setkávání Poláků a Čechů. Cílem je nabídnout polské 
menšině možnost rozvíjení tradic, komunikace v polském 
jazyce, kontakt s polskou kulturou. 
Náklady na výtvarné a kancelářské potřeby, nákup knížek 
pro účastníky workshopu, pronájem prostor pro výtvarné 
dílny, pronájem sálu na workshop, pronájem prostor pro 
zájmové kroužky, drobné odměny pro děti na dětský 
karneval a zájmové kroužky,  honorář pro spisovatelku, 
odměny pro lektory zájmových kroužků,  honorář pro 
psycholožku,  zapůjčení kostýmů pro moderátory 
karnevalu,  výtvarné dílny  - proplacení tradičních 
pochutin, ubytování vystupujících na workshopech,  
doménu na jeden rok, sadu dětských hudebních nástrojů, 
dopravu vystupujících na workshopech.  

135 450 Kč 101 500 Kč 40 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1024 Romové ARA ART, z. s. 01188461

Oslavy Mezinárodního dne Romů 2018 - projekt oslav 
Mezinárodního dne Romů (MDR) v produkci Ara Art, z.s. 
vstoupí v roce 2018 do 4. ročníku své existence. Předchozí 
ročníky vzbudily ohlas laické i odborné veřejnosti, což lze 
doložit nejen plně využitou kapacitou prostor a sálů pro 
celý program projektu i gala večer. MDR 2018 zahrnuje 
vedle slavnostního gala večera, který proběhne 8.4., 
bohatý doprovodný program, který bude rozvržen do 
několika dní. Dne 6.4. se uskuteční zahájení - tROMvaj - 
romská tramvaj, historická tramvaj pojede centrem Prahy 
s živou romskou hudbou, v sobotu 7.4. se uskuteční 
světelná show v ulicích Prahy s mezinárodní účastí. 
Projekce bude doplněna hudbou a tancem a 8.4. 
proběhne slavnostní večer k mezinárodnímu dni Romů 
2018.Po celou dobu trvání projektu budou vybrané 
pražské restaurace nabízet romskou kuchyni. Náklady na 
pronájem místa konání oslav, pronájem mobiliáře, 
pronájem na prostory pro doprovodný program(tramvaj, 
workshopy a další), prezentaci romských jídel v rámci 
doprovodného programu,  dopravu  - převoz osob a 
materiálu, pronájem vozu,  honoráře umělcům,  honorář 
scénografovi, fotografovi a na realizační tým hudební 
režie a aranže. 

1 177 500 Kč 150 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1025 Romové ARA ART, z. s. 01188461

Venkovní Galerie Phundrado Vudar - ARA ART  před 
dvěma lety odstartovalo umělecko – galerijní projekt  s 
názvem „Phundrado Vudar – Otevřené dveře“. První dva 
roky své existence byla galerie součástí večerní kavárny 
Souterrain na Vinohradech a proběhlo v ní celkem 12 
výstav (přibližně jeden výstavní projekt za  dva měsíce). V 
roce 2018 cbduegalerijní projekt posunout novým 
směrem, konkrétně do exteriéru: Galerie Phundrado 
Vudar bude nabízet venkovní výstavy v ulicích 
Prahy.Příprava výstav bude probíhat formou intenzivního 
dvouměsíčního workhospu/individuálního vzdělávání 
mezi začínajícím umělcem a jeho vybraným mentorem. 
Výsledkem bude 6 – 8 děl, která budou následně 
přetištěna na velkoformátové folie a umístěné na 
panelech v exteriéru.Výstavní panely (5 oboustranných 
panelů) budou umístěny na přirozeně navštěvovaná místa 
v Praze jako jsou náměstí nebo parky. Délky výstavy na 
daném místě budou 2 – 4  týdny v závislosti na vytíženosti 
jednotlivých míst.
Náklady na pronájem dodávky, montáž a demontáž 
výstavy, honoráře (mentor a kurátor, odborný garant 
umělecké spolupráce), výstavní panely, tisk na samolepící 
fólii, materiál na výstavu (výtvarné potřeby a fotografické 
doplňky), pronájem venkovního výstavního prostoru a 
energie (6x). 

593 000 Kč 76 000 Kč 61 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1026 Romové Buči z.s. 22896163

Dětský soubor romského folkloru Marcinovci – činnost 
2018 - cílem projektu je zajištění pokračování celoroční 
činnosti  umělecké činnosti souboru romského folkloru 
Marcinovcí, který působí v rámci spolku Buči a jeho dětské 
taneční folklorní skupiny Jagory v roce 2018. Soubor 
představuje pro pražské romské děti možnost 
smysluplného trávení volného času, dále formou hudby a 
hry představuje a přibližuje romský folklor a romské 
tradice v podobě písní a vystoupení, například ve spojení s 
důležitými životními situacemi (svatba, křtiny, pohřeb). 
Během roku je v plánu pět vystoupení souboru na různých 
pražských akcích, zejména v Praze 3 - například masopust, 
vinobraní nebo tradiční Žižkovské máje.
Náklady na pronájem místností - zkušebny pro soubor, 
kroje - kostýmy pro nové tanečníky,propagaci - letáky, 
prospekty.

191 000 Kč 157 000 Kč 40 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1027 Romové Buči z.s. 22896163

Oslavy Mezinárodního dne Romů 2018 - dvoudenní 
oslava Mezinárodního dne Romů v roce 2018. První částí, 
která se bude konat v předvečer MDR (7.4.2018), je 
koncert v koncertní síni Atrium na Žižkově, spojený s 
oceněním významných osobností a činů v romském hnutí. 
Tato akce navazuje na předchozí koncerty (v roce 2018 
proběhne 5. ročník). Druhou akcí bude následujícího dne 
posezení pro všechny zájemce z řad Romů i Neromů v 
učebně v sídle organizace. Jeho cílem bude jednak 
připomenout význam MDR, jeho tradice, proč se oslavuje 
právě 8. dubna a jaká je jeho historie. Proběhne diskuze o 
současné situaci Romů v ČR i aktuálních výzvách a 
problémech. Jako hosté vytoupí významní představitelé 
romské vědy a kultury. 
Náklady na pronájem místností (Atrium), ozvučení sálu, 
honoráře účinkujícím, cestovné a ubytování pro účinkující, 
materiál  - tisk,  pořadatelskou službu,  moderátory, 
náklady na propagaci - plakáty a letáky.  

268 000 Kč 186 000 Kč 40 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1028 Romové
ČHAVORIKANO LUMA - 
kroužek her a nápadů, 

z.s.
65602773

Kulturní prezentace spolku Čhavorikano Luma z.s. - 
během 21letého působení Spolek Čhavorikano Luma 
sdružuje již 3. generaci především romských dětí a 
obyvatel vyloučených lokalit. Cílem spolku je přispívat k 
všestrannému kulturnímu a společenskému rozvoji dětí, 
především romské národnosti. Zlepšení bezkonfliktního 
začlenění dětí do současné společnosti a jejich rozvoj, 
především v kulturní oblasti. Náplní projektu je organizace 
kulturních a sociálních událostí, zaměřených na rozvoj 
komunikace mezi romskou menšinou a majoritní 
společností v Praze a okolí. Podporu integrace romských 
dětí a mládeže do majoritní společnosti. Spolek se 
každoročně prezentuje na několika typech akcí (festivaly – 
zejména festival Khamoro; koncerty, módní přehlídky, 
výstavy). Členové spolku spolupracovali s FHS UK v rámci 
hudebních workshopů a přednáškového cyklu 
věnovaného romské hudbě. V této činnosti spolupráci 
chce spolek pokračovat pořádáním hudebních workshopů 
a přednášek s cílem podporovat mezietnickou 
komunikaci. Přestože sídlo spolku a jeho běžný provoz je 
ve městě Krupka, realizace většiny z uvedených činností se 
bude odehrávat v Praze. Náklady na kancelářské potřeby, 
textilie, občerstvení - spojené s prezentací akcí spolku - 
romská tradiční jídla, nájemné prostor konání událostí, 
cestovné, přepravu osob a materiálu,  poštovné,  DPP.

236 000 Kč 236 000 Kč 30 000 Kč

             



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1029 Romové
ČHAVORIKANO LUMA - 
kroužek her a nápadů, 

z.s.
65602773

Provoz spolku Čhavorikano Luma, podpora aktivit, práce 
s dětmi - konkrétní náplní projektu je pravidelné celoroční 
setkávání dětí a mládeže v azylovém domě Agape a sídle 
spolku Čhavorikano Luma, kde jsou děti v rámci 
mimoškolní výchovy vedeny k samostatnosti a sociálním 
schopnostem (orientace a chování ve společnosti, dobré 
návyky, nakupování, vaření, šití, orientace v základním, 
středním i vysokém školství v ČR, uplatnění na pracovním 
trhu, kulturní a umělecká činnost – hudební, výtvarná a 
dramatická výchova). Přestože sídlo spolku a jeho běžný 
provoz je ve městě Krupka, množství jeho členů žije i v 
Praze a realizace jeho činností probíhá i tam (workshopy, 
kulturní události, výlety, vzdělávací činnost).
Náklady na kancelářské potřeby, textilie, nádobí, 
občerstvení - spojené s prezentací akcí spolku - romská 
tradiční jídla, děti - pitný režim, nájemné prostor konání 
událostí, cestovné (kulturní události, výlety), poštovné, 
odměny (účetní práce, příprava projektů, pomoc s 
realizací workshopů). 

300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč

Nepodpořeno z důvodu, že 
žádost je podána na provoz 
spolku mimo území hl. m. 
Prahy a je neodůvodněný 
hrubý položkový rozpočet.



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1030 Romové ROMANO DŽANIBEN, z.s. 62941305

Krajinou příběhů romské historie - projekt si klade za cíl 
poskytnout odborné i široké veřejnosti dostupný a 
srozumitelný didaktický materiál o romské historii s 
metodickou podporou, který za pomoci událostí 
nejnovějších dějin Romů – holocaustem počínaje po 
současnost – tematizuje aktuální celospolečenské 
problémy. Snahou projektu je nejen tyto materiály 
vytvářet, ale také je soustřeďovat na jednom místě v 
podobě interaktivních historických map 
(www.krajinoupribehu.cz), které jsou účelné i atraktivní. 
Další stěžejní aktivitou projektu jsou interkulturní dílny 
pro studenty, kteří se na nich mají možnost setkat s 
romskými pamětníky a prostřednictvím jejich vyprávění si 
utvářet obraz o romské historii i současnosti. Tato osobní 
zkušenost je důležitá vzhledem k předcházení 
předsudkům a stereotypům vůči Romům, které pramení z 
velké části právě z neznalosti romských reálií a pouze 
zprostředkovaných informací. Náklady na DPP, ostatní 
materiál (kancelářské potřeby), softwarové a programové 
vybavení (nové webové stránky projektu), 
honoráře(účetní, webmaster),  propagaci a tisk, 
administrativní poplatky.

244 450 Kč 63 000 Kč 50 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1031 Romové RomPraha, z.s. 26672111

Akce pro neorganizované děti, mládež a dospělé Romy - 
cílem projektu je zabezpečit chod činností v Domě 
národnostních menšin pro romskou národnostní menšinu. 
Spolek bude pokračovat v činnosti kulturní, vzdělávací a 
propagační aktivity směřující k prezentaci romské kultury 
směrem k majoritní společnosti. Cílem je snížit negativní 
pohled společnosti prezentovaný v médiích, snížit 
xenofobní pohled společnosti. Dále rozšíření činnosti 
spolku o aktivity spojené se vzděláváním (předškolní 
příprava a doučovaní, besedy a přednášky na téma 
sociální, prevence kriminality, bezpečnost, lidská práva a 
národnostní menšiny, výchova a vzdělávání, kultura a 
dějiny Romů). Spolek organizuje i víkendové pobyty a 
výlety za kulturními památkami.   Náklady na materiál 
(zdravotnický materiál, čistící prostředky), kancelářské 
potřeby, odborná literatura, výtvarné potřeby, sportovní 
potřeby - ceny, diplomy, údržba webových stránek, 
výroba propagačního materiálu, spoje, účetní a lektoři - 
DPP.

329 000 Kč 164 500 Kč 80 000 Kč

Nepodpořeny položky 
doprava- výlety a pobyty, 
vstupné (výlety a kino), 
ubytování a strava - 
víkendové pobyty, bankovní 
poplatky. 



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1032 Romové Sdružení ARBESAČKY 26615754

Akce pro děti z „Arbesáku“ - cílem projektu jsou aktivity 
zaměřené na smysluplné využití volného času romských 
dětí a mládeže a rozvoj v oblasti výchovy,vzdělávání a 
kultury. Projekt se zaměřuje výhradně na volnočasové 
aktivity, zejména víkendové pobyty. Navazuje na 
předchozí činnost organizace v oblasti práce s dětmi a 
mládeží. Cílovou skupinu tvoří romské děti a mládež ze 
sociálně znevýhodněného prostředí,  jejichž rodiny je 
podpodporují v mimoškolních aktivitách, nemají vztah k 
sebevzdělání nebo nejsou schopny materiální podpory. V 
roce 2018 se uskuteční 3 víkendové pobyty (jaro, léto, 
podzim), na MDD se uspořádají soutěže v přírodě, v zimě 
Mikulášská a vánoční besídka se pořádá v centrech nebo 
na jednotlivých městských částech Prahy. Kroužky nabízí 
doučování a pomoc při plnění školních povinností, 
výtvarné činnosti, sportovní a pohybové hry mimo - 
aktivity zaměřené na rozvoj znalostí a dovedností formou 
hry, návštěvy kulturních a dalších institucí (muzea, 
výstavy, divadlo apod.), možnost zúčastnit se setkání se 
zajímavými lidmi a preventivních programů, společenské 
hry.                   
Náklady na zdravotnický materiál, sportovní potřeby, 
ceny, diplomy, výtvarné potřeby, kancelářské potřeby, 
vybavení klubu (knihy, stolní hry), dopravu (pobyty), 
telefonní poplatky,  poštovné, propagaci,  DPP vedoucí, 
praktikanti,  lektoři, účetní.

279 400 Kč 199 400 Kč 80 000 Kč

Nepodpořeny položky 
bankovní poplatky, 
ubytování a strava na 
pobytech. 



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1033 Rusíni
Rusíni.cz-rusínská 
iniciativa v ČR, z.s.

22769251

Rusínské dětské centrum - projekt je věnován dětem z 
rusínských a smíšených rodin. Záměrem projektu je 
osvojit si rusínský jazyk způsobem a prostředky 
odpovídajícím věku dětí a zprostředkovat dětem znalosti a 
rusínské reálie, jakož i lidové tradice. V rámci projektu 
bude jedenkrát v měsíci realizována nedělní odpolední 
výuka, jehož součástí bude i příprava na představení. 
Vyvrcholením činnosti budou besídky pro rodinné 
příslušníky a přátele, které se uskuteční o rusínských 
svátcích a významných dnech (Dětský den, Velikonoční 
besídka, Mikulášská besídka, Vánoční besídka). V 
Rusínském dětském centru se rovněž setkávají dospělí 
rodinní příslušníci. Centrum se tak stává místem, kde se 
posilují vzájemné sociální vazby Rusínů žijících v Praze. 
Rusínské rodiny si tak prohlubují pocit ukotvenosti a 
domova, jehož nedílnou součástí je fungující komunita a 
společenská setkání.
Náklady na DPP pro stálé pracovníky, DPP pro hosty a 
lektory, občerstvení na besídkách - tradiční rusínská jídla, 
pronájem prostor v DNM,  výtvarné a hudební potřeby, 
cestovné pro hosty  

65 150 Kč 41 400 Kč 30 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1034 Rusíni
Společnost přátel 

Podkarpatské Rusi, 
zapsaný spolek

00270318

Akademie národnostních menšin konané ke 100.výročí 
založení Československé republiky - v roce 2018 si náš 
stát připomene sté výročí vzniku Československa. Je to 
významné výročí také pro národností menšiny žíjící v 
České republice, jež byly státotvornými součástmi nového 
čs.státu.  Společná iniciativa několika národnostních 
menšin v ČR k tomuto jubileu připravila projekt Akademie 
národnostních menšin ke 100. výročí vzniku 
Československa, jež by se měla uskutečnit v měsíci říjnu 
2018. Rusínská menšina se bude podílet na tomto 
projektu koncepčně, programově i organizačně. Cílem je 
společné shromáždění představitelů organizací 
národnostních menšin Bulharů, Němců, Maďarů, Poláků, 
Rusínů, Rusů, Ukrajinců a dalších, na něž bude mít přístup 
zainteresovaná odborná veřejnost. Na Akademii zazní 
vystoupení zástupců těchto menšin a odborníků, 
především historiků i sociologů na národnostně 
menšinovou problematiku. Obsahem vystoupení bude 
prezentace historie národnostních menšin v prvních 
letech po vzniku Československa, jejich rozvoj a úspěchy i 
problémy na cestě stát se organickou součástí české 
společnosti. Prezentace budou zaměřeny také na kulturu 
a tradice národnostních menšin z pohledu jejich 
historického vývoje a na další, poválečný dějinný vývoj a 
problémy menšiny. Náklady na honoráře tří historiků, 
úhradu vedlejších nákladů - cestovné a ubytování, 
odměny pracovníkům zajišťujícím akci.

17 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1035 Rusové Ruská tradice, z.s. 26539713

Celoroční činnost dětského divadelního souboru Krásný 
sarafán - projekt KRÁSNÝ SARAFÁN - dětské divadelní 
studio navazuje na činnost dětského divadla v minulých 
12 letech a stejně jako na začátku sleduje podporu 
znalosti a rozvoj spisovné ruštiny v prostředí ruské 
komunity, a to zejména cestou nastudování a uvedení 
ruské divadelní klasiky pod vedením zkušených 
divadelních pracovníků. Umožňuje dětem z ruských a 
smíšených rodin seznamovat se jako diváci a ještě 
aktivněji jako dětští herci se skvosty ruské literatury a 
kultury, lidovými tradicemi a folklórem, vede děti k 
poznání problematiky dobra a zla prostřednictvím 
divadelních forem, rozvijí jejich tvůrčí aktivity v 
mateřském jazyce. Projekt je realizován v průběhu celého 
roku 2018. Náklady na materiál (dekorační látka, drobné 
vybavení pro scénu, divadelní rekvizity, barvy a štětce, 
dekorační materiál, výtvarné potřeby, látky a materiál na 
kostýmy, záznamové média - CD, flashky, záznamová 
technika), kancelářské potřeby, nájemné,  poštovné, 
telefon, fax,  propagaci, honoráře,  OON.

115 000 Kč 80 000 Kč 50 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1036 Rusové Ruská tradice, z.s. 26539713

Klubová činnost ruské národnostní menšiny v DNM v 
roce 2018 - klubová a kulturně-společenskou činnost 
ruské národnostní menšiny v Domě národnostních 
menšin v roce 2018 bude zaměřena na prezentaci 
národnostních kultur na území hl. m. Prahy, kulturní, 
společenská a osvětová činnost ruské národnostní 
menšiny. V rámci této činnosti budou pořádaná 
pravidelná setkání:  Akademie národnostních menšin k 
100. výročí vzniku Československa, KULTURUS – 2018, 
společný rusko-český kulturní festival, Klub ruského 
nekomerčního filmu, prezentace občanských organizací a 
rozmanitých aktivit z prostředí ruské národnostní 
menšiny, činnost uměleckých, divadelních a zájmových 
kroužků. Náklady na materiál (rámy a pasparty, barvy a 
štětce, šanony a archivní krabice, dekorační látka, 
výtvarné potřeby, instalační a montážní nástroje, 
záznamové média - CD, flashky, drobné vybavení pro 
audio a video, výstavní potřeby - stojany a pulty), 
kancelářské potřeby, nájemné, poštovné, telefon, fax, 
propagaci  honoráře  OON

86 000 Kč 60 000 Kč 40 000 Kč

1037 Řekové Řecká obec Praha, z.s. 26538458

Dětský zájmový a taneční soubor - od roku 2010 zahájil 
činnost dětský zájmový a taneční soubor.  Děti se učí 
řecké písně, tance, předvádějí malá divadelní představení, 
ve výtvarné dílně vyrábějí různá přáníčka a malé dárky pro 
hosty. Vzhledem k tomu, že se jedná již o čtvrtou generaci 
Řeků, žijících v Praze, je cílem, aby činnost dětského 
souboru pokračovala i nadále. Pro tyto účely je třeba pro 
děti ušít jednoduché jednotné oblečení pro veřejná 
vystoupení, nakoupit materiál pro výtvarnou dílnu, 
pronajmout kuchyňku pro pečení řeckého tradičního 
velikonočního a vánočního cukroví, pronajmout zkušebnu 
atd.
Náklady na materiál pro výtvarnou dílnu, pronájem 
zkušebny nebo kuchyňky. 

15 000 Kč 7 000 Kč 7 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1038 Řekové Řecká obec Praha, z.s. 26538458

Kulturní, společenská a osvětová činnost - v ČR žije již 
čtvrtá generace Řeků, která si zachovává své národní a 
lidové zvyky, tradice a obyčeje. Popularitu si uchovávají 
mezi Řeky i českou veřejností tradiční společenské večery. 
K úspěchům těchto večerů přispívá živá hudba kapely 
AKROPOLIS. Takto je nejen připomenuta řecká kultura, 
písně a tance, ale je uchováváno a rozšiřováno povědomí 
již téměř sedmdesátiletého soužití obou národností a 
zároveň je obohacován kulturní život Pražanů. Při 
příležitosti oslav významných dnů, jako jsou státní svátky 
25. března a 28. října a slavnostní novoroční "Krájení pity", 
za účasti oficiálních představitelů místních úřadů a 
představitelů řeckého velvyslanectví bude připomenuta 
národní historie, zvyky a tradice. V květnu je plánována 
realizace večera věnovaného tvorbě známého řeckého 
hudebního skladatele Mikise Theodorakise (tvorbu 
předvede skupina Parea z Brna). 
Náklady na pronájem sálu.

190 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1039 Řekové Řecká obec Praha, z.s. 26538458

Pěvecký a taneční soubor Akropolis - dospělí - soubor 
vystupuje na oslavách státních svátků Řecka, účastní se na 
folklorních festivalech a jiných společenských akcích. Po 
celou dobu činnosti Řecké obce Praha působí v Praze 
pěvecký a taneční zájmový soubor AKROPOLIS. Soubor je 
pravidelně zván na různé kulturní akce pořádané nejen v 
Praze ( např. Praha - srdce národů a další). Složení členů 
souboru se neustále mění, proto je třeba stávající kroje 
doplňovat či upravovat staré. Kromě původních stálých 12 
členů souboru, je vytvořen ještě jeden soubor z řad 
mladších studentů, pro které je potřeba pořídit nové 
kroje, ale je třeba obnovovat i stávající. V roce 2018 má 
soubor v plánu uskutečnit seminář pro členy tanečního 
souboru s výukou tradičních tanců pod vedením 
profesionálního lektora z Řecka. Cílem tohoto semináře je 
zvýšení úrovně předváděných tanečních vystoupení. 
Náklady na pořízení krojů a pomůcek pro výuku tanců, 
pronájem zkušebny, údržbu a přepravu krojů.

55 000 Kč 28 000 Kč 28 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1040 Slováci
„Folklorní soubor 

Šarvanci”
26591235

Folklorní večery a taneční školy pro veřejnost - Folklórní 
soubor Šarvanci  v roce 2018 naváže na akce, které 
organizuje již od svého vzniku. V rámci projektu budou 
uspořádány 2 večerní taneční školy, 2 taneční školičky pro 
děti, víkendová taneční škola (v rozsahu 13 hodin pro 
dospělé, zvlášť pro začátečníky a pokročilé a 2 hodiny pro 
děti) a předvánoční folklorní večer – celovečerní 
představení celého souboru ukončený veřejnou školou 
tance a zábavou u muziky FS Šarvanci. Taneční školy pro 
veřejnost – děti i dospělé – se organizují v pronajatých 
prostorách, nejlépe v DDM Karlínské Spektrum, kde FS 
Šarvanci trénuje a kde má své zázemí i cimbálová hudba 
FS Šarvanci. Školy tance povedou zkušení pedagogové ze 
Slovenska specializující se na region, kterému bude ta 
která taneční škola věnována.
Náklady na nájemné, honoráře pedagogů a účinkujících, 
dopravu pedagogů a účinkujících.

190 800 Kč 90 000 Kč 30 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1041 Slováci
„Folklorní soubor 

Šarvanci”
26591235

Pravidelná činnost Folklorního souboru Šarvanci - 
Folklorní soubor Šarvanci by rád pokračoval ve své 
pravidelné činnosti, aby i nadále pomáhal uchovávat 
slovenské folklorní dědictví a tradice. Soubor plánuje v 
roce 2018 tyto následující aktivity: zajištění pravidelné 
celoroční činnosti souboru (nácvik taneční, pěvecké a 
hudební složky). Členové všech těchto složek se 
pravidelně schází na zkouškách. Základním cílem 
existence folklorního souboru je sběr a studium materiálů 
lidového umění a jeho šíření směrem k široké veřejnosti. V 
rámci svého poslání členové souboru studují folklorní 
materiály, učí se interpretovat autentické lidové umění, 
nacvičují choreografie a prezentují je v rámci různých 
kulturních akcí. Vystupují na různých festivalech během 
celého roku. Náklady na kroje a krojové součásti, 
nájemné, honoráře pedagogů a choreografů, dopravu 
souboru, pedagogů, choreografů a  jejich ubytování,  
údržbu hudebních nástrojů (opravy apod.) a na údržbu 
krojů

366 000 Kč 210 000 Kč 40 000 Kč

1042 Slováci Asociace Limbora, z. s. 60432811

LImbora v roce 2018 - projekt je pokračováním aktivit ve 
výchovní a kulturně-vzdělávací činnosti započaté v 
minulých letech. Vzdělávání a výchova v mateřském 
jazyce, v původní kultuře a jejich kořenů je základním 
znakem identity každého jednotlivce. Sdružení Limbora 
zřizuje i činnost souboru Limbora pro mládež a dospělé . V 
roce 2016 tento slovenský soubor oslavil již 65 let od 
svého vzniku .Úkolem projektu je nabízet slovenské 
menšině a široké pražské veřejnosti možnost hlubšího 
seznámení s etnografií, kulturními tradicemi a jazykem v 
průběhu celého roku na pravidelných nácvicích a 
programech v divadlech, workshopech a tanečních 
školách.
Náklady na nájemné, pronájmy divadla, elektřinu,  služby  - 
umělecká spolupráce na přípravě představeních.

620 000 Kč 120 000 Kč 50 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1043 Slováci Asociace Limbora, z. s. 60432811

Malá Limborka a Limborka v roce 2018 - cílem projektu je 
pomoc pri zabezpečení celoroční umělecké i režijní 
činnosti dvou dětských souborů LIMBORKA a MALÁ 
LIMBORKA. Jsou to jediné slovenské dětské kolektivy v 
Praze a jedny z mála v ČR, které s dětmi pracují pravidelně 
v průběhu celého roku již  25 let. Projekt se snaží o 
zabezpečení základních uměleckých a materiálních 
podmínek pro existenci jmenovaných subjektů, realizaci 
pravidelných nácviků, akcí a rozvoj souboru v hudební, 
taneční a pěvecké činnosti. Limborka je určena dětem ve 
věku 10-15 let. Malá Limborka pracuje s dětmi ve věku 3 – 
10 let. V obou kolektivech pracuje aktivně přibližně 80 
dětí. Dětské kolektivy produkují ročně až 20 koncertů.
Náklady na krojové součásti, rekvizity, nájemné a 
pronájmy, služby  - příprava programů, odborná a 
umělecká spolupráce.

508 000 Kč 120 000 Kč 60 000 Kč

1044 Slováci CS Institut 01890191

Minifestival slovenského divadla a kultury v Praze 2018 - 
nedávno vzniklá slovensko-česká scéna v Praze na půdě 
Slovenského domu, pořádá řadu aktivit (divadelních 
představení, koncertů, výstav atd.) založených na kulturní 
vzájemnosti obou národů bývalé česko-slovenské 
federace. V ČR a zejména v Praze žije silná komunita 
Slováků, kteří tvoří divácké a návštěvnické jádro aktivit 
Slovensko-české scény, avšak nemenší počet diváků tvoří 
sami Pražané. Vzhledem k zájmu, který publikum věnuje 
těmto produkcím je v roce 2018 plánován 2.ročník 
komorního Minifestivalu slovenského divadla a kultury. 
Jeho náplní budou  různé žánry živé kultury, od 
výtvarného umění a umělecké fotografie, přes literaturu, 
hudbu, až po divadlo. Náklady na honoráře výkonných 
umělců, autorské honoráře, technické zabezpečení 
(světlo, zvuk), scénografii, dopravu, propagaci (tisk, 
rozhlas, spoty), drobné produkční náklady (tel.,xerox).

400 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč

Nepodpořeno z důvodu, že 
nenaplňuje prioritní oblasti 
programu grantového 
řízení. Předložený projekt 
obsahuje záměr, který není 
zcela rozpracován po 
obsahové stránce, chybí 
bližší specifikace. Rozpočet 
je nadhodnocený a nejasný.



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1045 Slováci
ČeskoSlovenská scéna, 

z.s.
70857164

Mladé slovenské ochotnícke divadlo v Prahe - obsahem 
projektu je pokračování aktivit Slovenské ochotnické 
scény S.O.S., která připravuje k nastudování dvě nové hry 
(Valčík Nádofy od Victora Haima a Bílá nemoc Karla 
Čapka, oboje v režii mladé režisérky Eleny Drábkové).  
S.O.S. působí od roku 2017 na půdě Slovenského domu v 
Praze. Jde o jediný ochotnický soubor slovenské 
národnostní menšiny v ČR, která sdružuje převážně mladé 
lidi. Současně se uskuteční i malý ochotnický 
mikrofestival, kde se představí slovenští amatérští 
divadelníci, ale i profesionální herci, kteří působí v českých 
divadlech. Česko-Slovenská scéna je spolek, který se 
věnuje slovenským a slovensko-českým hrám od roku 
1999 a to i na různých místech    v Praze ( Reduta Praha, 
Café teatr Černá labuť, Divadlo v Dlouhé, Literární kavárna 
Řetězová, Nostický palác, Slovensko-český ART klub v 
Dlouhé). Jeho předsedou je Jiří Klapka a čestnými 
předsedy Lubomír Feldek a Juraj Jakubisko.
Náklady na cestovné včetně ubytování pro účinkující, 
propagaci - tisk plakátů, pozvánek, ozvučení, osvětlení 
představení,  OON pro účinkující.

177 000 Kč 55 000 Kč 40 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1046 Slováci
Dokumentační a muzejní 

středisko slovenské 
menšiny v ČR, z.s.

26679914

DOMUS SM k 100. výročí Československa - cílem projektu 
je sběr a utřídění dokumentů, materiálů, literatury s jejich 
dalším  využitím  pro vhodně popularizované přiblížení 
100. výročí Československa  s důrazem na Slovensko v 
Československu, jeho historii, kulturu, s důrazem na  
Slováky v českých zemích, hledání a dokumentování jejích 
místa v Praze, včetně podílu na vytváření novodobé  
historie v programech DOMUS SM v ČR. Vzniknou 
programy a aktivity pro členy sl. spolků, širší veřejnost i 
národnostních menšin a cizinců v kontextu společné 
historie. Dokumentace obohatí sbírky DOMUS SM v ČR a 
vzdělávací centrum DNM. DOMUS  bude celoročně 
spolupracovat s Dokumentačním střediskem české kultury 
v SR při SNM v Martine, SNK, s Ústavem paměti národa, 
Slovanskou knihovnou v Praze  a bude představovat 
společné programy slovenské minoritě a veřejnosti. 
Celoroční činností bude dokumentace historických 
pramenů k Československu, odborné literatury a 
fotografií. Budou prezentovány výklady s besedou, 
čtenými ukázkami, hudebním doprovodem a ukázkami z 
dokumentárních a celovečerních filmů o Československu. 
Dále 2 výstavy slovenských výtvarníků, výstavy fotografií 
(portrétů a fotografií ze Slovenska (Na východ za Andym 
Warholom). Budou realizovány programy pro Svět knihy a 
Muzejní noc ve spolupráci s DNM a spolky národnostních 
menšin. Náklady na kancelářské potřeby, telefony a 
poštovné, poplatky za prostory v DNM, nájemné 
společenských prostor v Praze, ubytování pro spolutvůrce,  
cestovné,  služby, údržbu, dopravné, odbornou literaturu,  
DPP a software. 

299 000 Kč 83 000 Kč 50 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1047 Slováci
Dokumentační a muzejní 

středisko slovenské 
menšiny v ČR, z.s.

26679914

Slovensko v Československu a česko-slovenské vztahy.  
Pražská mezinárodní konference slovenských a českých 
žáků k 100.výročí Československa - vzdělávací cyklus ve 
slovenském jazyce pre štředoškoláky a 2. stupeň ZŠ o 
historii Slovenska v letech společného státu. V tvůrčích 
dílnách se bude věnovat v současnosti opomíjené historii 
Slovenska, kterou představí v 5 seminářích. Vyústěním 
bude Setkání slovenských středoškoláků žijících v ČR v 
DNM k 100. výročí Československa na XIV. pražské 
konferenci slovenských středoškoláků a jejich hostů v 
Měsíci česko-slovenské vzájemnosti s exkurzí po 
památných místech česko-slovenské vzájemnosti. 
Náklady na kancelářské potřeby, telefony a poštovné, 
poplatky v DNM, nájemné společenských prostor v Praze, 
ubytování pro účastníky konference, cestovné, DPP, 
software,  služby, dopravné, údržbu, odborná literatura.

271 000 Kč 95 000 Kč 40 000 Kč

1048 Slováci Slovensko-český klub, z.s. 65398777

Pražští Slováci na pódiu Slovenského domu v Praze - 
obsahem projektu je pořádání kulturních pořadů 
slovenského a česko-slov. charakteru, kde účinkují Slováci 
žijící v Praze, často se svými českými přáteli či přáteli z 
jiných menšin, a to pro publikum ze slovenské menšiny v 
Praze i pro Pražany (15-20 měsíčně hudebních, 
divadelních, literárních, filmových) v průběhu roku 2018 v 
nedávno otevřeném Slovenském domě v Praze.  Projekt si 
klade za cíl, aby byl přínosem a obohacením pro kulturní 
život nejen slovenské menšiny v Praze, přinesl kvalitní 
možnost kulturního vyžití. Náklady na cestovné pro 
účinkující včetně ubytování, propagaci (tisk materiálu, 
plakátů, pozvánek),  instalaci výstav v Galerii SD, ozvučení 
a osvětlení, OON.

685 000 Kč 165 000 Kč 30 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1049 Slováci
Slovenský literárny klub v 

ČR, z.s.
26603292

Kvarteto - obsahem projektu je i v roce 2018 uspořádání 
komponovaných literárně-hudebních večerů v Praze k 
výročím nejvýznamnějších osobností slovenské literatury s 
významným přesahem k Praze a dalšími hosty. Projekt se 
realizuje již od roku 2011. V rámci tradiční koncepce se 
každý čtvrtek představí jedno výročí mimořádné 
osobnosti -  Ivan Krasko - 60 let od úmrtí, Martin Kukučín - 
90 let od úmrtí, nedávno zesnulý Emil Charous nedožitých 
90 let a Milan Rúfus - nedožitých 90 let. Aktivity klubu 
jsou propagované především prostřednictvím literárních 
periodik a  médií (ČT - 333, Český rozhlas Vltava, Literární 
noviny), menšinových periodik (Slovenské dotyky, 
Zrcadlení) a prostřednictvím spisovatelských organizací. 
Náklady na nájemné prostor pro jednotlivé večery, 
cestovné včetně ubytování, propagaci - tisk pozvánek, 
plakátů, ozvučení a osvětlení, OON.

198 000 Kč 55 000 Kč 20 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1050 Slováci
Slovenský literárny klub v 

ČR, z.s.
26603292

Literární soutěž Jána Kollára - obsahem projektu je 
uspořádání již 14. ročníku literární soutěže pro žáky ZŠ, 
studenty SŠ a VŠ v Praze a ČR a mladé lidi do 30 let v 
oblasti literární tvorby ve slovenštině anebo se slovenskou 
tematikou, dále pak uspořádání kulturního a 
společenského večera, vyhlášení výsledků v Praze. Cílem 
je podchytit a podnítit zájem dětí ze slovenské 
národnostní menšiny i z většinové populace o literaturu a 
o slovenštinu a slovenské reálie. Dalším cílem je 
připomenout, že slovenština patří do zorného pole české 
společnosti, rovněž jako regionální jazyk podle Evropské 
charty regionálních či menšinových jazyků. Soutěž bude 
široce popularizována na školách a v tisku, v porotě 
zasednou přední spisovatelé, vítězné práce budou 
publikovány v čtvrtletníku Zrkadlenie-Zrcadlení. Náklady 
na nájemné na sál pro vyhlášení výsledků, cestovné 
umělců, porotců, oceněných,  propagaci - tisk pozvánek, 
plakátů, vítězných prací, ozvučení a osvětlení,  OON - 
hudebníci  spisovatelé - hosté

330 000 Kč 50 000 Kč 20 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1051 Slováci Spolok Detvan, z.s. 61385042

Detvianske večery - Detvianský večer je z historického 
pohledu hlavní a tradiční aktivita spolku Detvan. Slovenští 
studenti studující v Praze se pravidelně scházeli na těchto 
akciích, které se konaly již od samotného vzniku spolku v 
roce 1882. Každý večer byl předem tematicky zaměřený a 
reflektoval na aktuální kulturní nebo celospolečenské 
dění. Novodobý Spolek Detvan v této historické aktivitě s 
hrdostí pokračuje. Vedle členů spolku jsou večery určené i 
pro širokou veřejnost a každého, kdo projeví vřelý zájem o 
projednávanou tematiku. Cílem projektu je podpora 
zavedené kulturně společenské akce pořádané 
slovenskými studenty pro slovenskou menšinu i širokou 
veřejnost. Hlavní snahou spolku je podpořit 
československou vzájemnost, vytvořit platformu pro 
setkávání, společný dialog a výměnu názorů mezi 
slovenskou menšinou žijící v Praze a majoritní českou 
veřejnost. Plánována realizace devíti Detvianských večerů. 
Náklady  na pronájem místnosti, pronájem techniky, 
honoráře lektorů, cestovní náklady lektorů, ubytovací 
náklady lektorů, občerstvení - slovenské speciality, tisk 
propagačních materiálů, IT služby, propagaci v médiích,  
poštovné.

51 000 Kč 41 500 Kč 10 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1052 Slováci Spolok Detvan, z.s. 61385042

Slovenská Praha aneb rozvoj moderních 
československých vztahů včera, dnes a zítra - Primárním 
cílem projektu je: 1.připomenout historii 
československých vztahů se zaměřením na slovenskou 
menšinu žijící v Praze, 
2.prezentovat aktuální působení Slováků na území 
hlavního města Praha, 3.přispět k rozvoji československé 
vzájemnosti do budoucna.
Projekt je navržen jako jednodenní  přednášková akce 
plánovaná v prostorách Slovenského Institutu. Na akci se 
bude prezentovat prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (Ústav 
českých dějin FF UK), Jeho Eminence Peter Weiss 
(velvyslanec Slovenské republiky), PhDr. Helena Nosková, 
CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), doc. RNDr. Dušan 
Cmarko, Ph.D (Ústav biologie a lékařské genetiky 1. 
lékařské fakulty UK, Anna Geislerová, herečka se 
slovenskými kořeny, Juraj Hubinák, dramaturg,  Daniel 
Hevier, slovenský spisovatel.
Náklady na pronájem místnosti, pronájem techniky, 
honoráře lektorů, cestovné a ubytování lektorů,  
občerstvení - slovenské speciality,  tisk propagačních 
materiálů, grafickou úpravu, IT služby,  propagaci v médií,  

š é  

64 000 Kč 52 000 Kč 10 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1053 Srbové
Srbské sdružení sv. 

Sáva,z.s.
26597195

Kulturně-společenské aktivity srbského sdružení sv. Sáva, 
z.s. v roce 2018 - Srbské sdružení sv. Sáva existuje od roku 
2002 a dosud pořádalo 223 kulturních, společenských 
vzdělávacích a přednáškových pořadů - výstavy obrazů, 
knih, promítání celovečerních a dokumentárních filmů, 
básnických večerů, literárních čtení aj. Projekt se skládá z 
18 přednášek, výstav, besed, autogramiád, promítání 
celovečerních filmů,literárních pořadů, koncertů a 
každoroční oslavě svého patrona. Rozsáhlý program bude 
připravovat jak pro příslušníky menšiny, tak  pro zájemce 
o srbskou kulturu, dějiny a umění. Akce jsou rozvrženy na 
celý rok. Náklady na nájemné, na propagaci (bannery, 
plakáty, pozvánky - grafické práce), poštovné, telefon, 
internet, honoráře,  tisk (pro 2 výstavy, pro 4 filmy, pro 
literární večery, pro 2 přednášky, koncert), osobní náklady 
,na překlady, tlumočení, moderování, scénáře.

294 000 Kč 70 000 Kč 30 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1054 Srbové
Srbský kulturní spolek 

Radost
04518578

Naplnění cílů Srbského kulturního spolku Radost v roce 
2018 - Folklorní činnost spolku - zajištění činnosti spolku a 
dalších doprovodných potřeb - pro folklorní vystoupení 
potřebuje spolek odpovídající národní kroje, které jsou v 
Srbsku krajově velice rozmanité. Cíle projektu:zajištění 
provozních nákladů - v prostorách Domu národnostních 
menšin, obstarání národních krojů, organizace vystoupení 
- tance. Soubor je zaměřen na udržování a rozvoj 
kulturních tradic a národopisného bohatství Srbska, 
balkánského regionu a poznávání těchto hodnot v regionu 
místním. V projektu bude realizován nácvik (2x týdně) a 
účast na vystoupeních - na festivalech - Praha srdce 
národů, Srbské rytmy v Praze, Balkán fest Brno, Dny 
slovanské kultury 2018. Účast na akcích Pražská muzejní 
noc, Pražský jarmark apod. 
Náklady na materiál - propagaci (letáky), kancelářské 
potřeby, cestovné,  pronájem prostoru v DNM, honoráře 
pro učitele tance, honoráře pro účinkující,  10 párů   krojů 
Gnlijane, na 6 párů krojů Šopluk ,  6 párů krojů srbských,  
pronájem veřejné zkoušky, ochutnávky tradičních jídel,  
pronájem v Českém muzeu hudby, ubytování pro hosty z 
akce Srbské rytmy, cestovné účinkujících na akci Brno fest, 
cestovné pro účinkující na akci Kultura jižních a severních 
Srbů, odměny pro účinkující, ostatní náklady (menší 
odměny pro děti, dodržování pitného režimu po 
vystoupení.) 

522 000 Kč 391 000 Kč 60 000 Kč

Nepodpořena položka 
upomínkové předměty.



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1055 Srbové
Srbský kulturní spolek 

Radost
04518578

Naplnění cílů Srbského kulturního spolku Radost v roce 
2018 - Škola srbského jazyka - pravidelná výuka -  výuka - 
škola srbského jazyka je projektována jako souhrn aktivit, 
které pomohou rodičům dětí různého věku umožnit jim v 
podmínkách života v cizině, aby se jejich děti společně se 
svými vrstevníky seznámily s tradicemi a jazykem svého 
národa. Děti jiných národností se také mohou dozvědět 
více o jazyku a blíže se seznámit s národy ze srbského 
jazykového prostředí.
Cíle projektu: zajištění provozních nákladů, zajištění 
činnosti školy (výuka 1 x týdně ,  leden - prosinec), účast 
na projektech - Pražská muzejní noc a na multikulturních 
akcích pořádané spolky podobného zaměření.  Náklady na 
kancelářské potřeby, pronájem prostor, menší odměny 
pro děti,  nákup školních potřeb (knihy, učebnice, tužky, 
pastelky, didaktické pomůcky), honoráře pro učitele.

111 000 Kč 84 000 Kč 30 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1056 Ukrajinci Džerelo 02506734

Dětský mezinárodní festival ukrajinských folklórních 
sdružení v Praze - „Folklórní mozaika“ - Folklorní spolek 
Džerelo se především zaměřuje na udržování tradic, 
folklorních tanců a lidové písně. Džerelo se tak ve své 
činnosti soustřeďuje na děti ukrajinského původu, pro 
které se Česká republika stala druhým domovem. 
Provozuje taneční, divadelní a hudební kroužky. Děti se 
pravidelně účastní různých společenských a kulturních 
akcí ( Dny ukrajinské kultury v ČR, Slavnost v Senátu ČR, 
Den Lidic, Muzejní noc, Festival Praha- srdce národů). 
Džerelo spolupracuje s ostatními spolky jako je Ukrajinská 
iniciativa v ČR či Hudební akademie Praha, kde 
spolupracují se špičkovými choreografy . Díky jejich práci a 
nadšení si z festivalů v zahraničí (Bulharsko, Řecko) 
přivezli 1. místo za účast v soutěžích i řadu dalších 
významných ocenění v rámci České republiky. Festival 
"Folklorní mozaika" je tou nejvýznamnější akcí, který se 
uskuteční v červnu . Publiku se představí 7 folklorních 
souborů, celkem 50 - 70 vystupujících osob. Jsou pozvaný 
soubory ze Slovenska, Řecka, Polska, Maďarska, 
Bulharska, Ruska a Ukrajiny. Festival bude probíhat v 
prostorách Národního domu na Vinohradech v Praze. 
Náklady na ubytování účinkujících a na pronájem prostor. 

100 000 Kč 70 000 Kč 40 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1057 Ukrajinci
Sdružení Ukrajinců a 

příznivců Ukrajiny, z.s.
00506605

Duo MarOlja - zajištění činnosti pěveckého Dua MarOlja, 
které existuje od roku 2013. Svůj repertoár zaměřilo 
především na ukrajinské, zakarpatské, rusínské a 
lemkovské lidové písně ve své vlastní úpravě s 
doprovodem, ale i v provedení a capella. Pěvecké duo 
pravidelně vystupuje na akcích podporujících boj za 
základní lidská práva, která jsou porušována nejen na 
Ukrajině, ale i v dalších částech světa. Zároveň zpívá na 
pietních aktech obětem represálií a válek. Tyto akty jsou 
nejčastěji realizovány v Praze na Olšanských hřbitovech, 
ale i dalších místech. V těchto aktivitách spolupracuje se 
všemi ukrajinskými organizacemi, se spolkem Ruská 
tradice i českými organizacemi. Pravidelně se podílí na 
celopražských programech: Muzejní noc, Noc kostelů, 
Zažij město jinak nebo Kaleidoskop.                                                                                      
Náklady na kancelářské potřeby, jiné náklady (na ukázku 
tradičních pokrmů a baterii do keyboardu na 
vystoupeních při pietních aktech na hřbitově - není 
el.proud), na nájemné na zkušebnu a sálů, poštovné, 
telefon a fax, cestovné a přepravu (přeprava techniky),  
propagaci (letáky, plakáty), jiné náklady (foto, 
audiodokumentaci, ladění klavíru), na honoráře 
úči k jí í

40 000 Kč 28 000 Kč 20 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1058 Ukrajinci
Sdružení Ukrajinců a 

příznivců Ukrajiny, z.s.
00506605

Sbor sv. Vladimíra a spolková činnost SUPU, z.s. - 
zajištění činnosti sboru, který působí v Praze již od r. 1945, 
má cca 25 členů – příslušníků národnostní menšiny i 
majority.  Dle potřeby je doplňován externími zpěváky a 
sólisty. Pravidelné zkoušky jsou jednou do týdne v 
pronajímané zkušebně Gymnázia Na Vítězné pláni, kde 
má sbor i své zázemí a archiv. Sbor vystupuje v průměru 
dvakrát měsíčně, prioritně zpívá na řeckokatolických 
liturgiích v chrámu sv. Klimenta v Praze, také je pravidelně 
zván k přímým přenosům řeckokatolické zpívané 
bohoslužby a capella do Českého rozhlasu a dalších médií. 
Sbor je zván jinými církvemi k účasti na jejich slavnostních 
bohoslužbách, většinou u příležitosti chrámových svátků a 
uctění památky významných světců a církevních 
osobností. Vystupuje také v programech v rámci  Noci 
kostelů. Podílí se se na programech v DNM, účastní se 
oslav státních svátků Ukrajiny a jubileí ČR, v roce 2018 
bude zvláštní pozornost věnována 100. výročí vzniku 
ČSR.Činnost je celorepubliková, ale vzhledem k sídlu 
organizace v Praze, velká část programů probíhá právě v 
hlavním městě. Náklady na materiál ( notová 
dokumentace, literatura pro nácvik komponovaných 
programů, liturgické texty, foto materiál, stojan na noty, 
osvětlení not, výtvarný materiál pro výzdobu při 
vystoupeních), na kancelářské potřeby, poštovné a 
telefon, fax, na cestovné a přepravu (pro účinkující a 
hosty, přeprava materiálu pro vystoupení sboru), ukázka 
tradičních jídel k vánočnímu a novoročnímu programu, 
nájemné zkušebny a sálů.   

90 000 Kč 63 000 Kč 55 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1059 Ukrajinci
Sdružení Ukrajinců v ČR 

BEREHYŇA z.s.
22686959

,, SVĚTOVÝ DEN VÝŠIVKY ,, - "Světový den  výšivky" 
navazuje na "Den výšivky", který  se slaví po celém světě, 
nejvíce ale ukrajinská menšina. Ideologie provedení 
tohoto svátku  vznikla v městě Chernovcy na Ukrajině. 
Poprvé  akce "Světový svátek výšivky" byl proveden v.r. 
2006 a cílem této akce bylo, aby se tento svátek prováděl  
v celém světě .Do roku 2016 se k této oslavě připojilo jíž 
50 zemí. Hlavním smyslem této akce je zachování 
ukrajinských hodnot a jejích popularizace mezi mladými 
lidmi a dětmi . V celé historii těchto akcí tento svátek zve 
každého po celém světě,  a to studenty, pracovníky, 
školáky a širokou veřejnost, se obléknout do výšivky. 
Zahájení akce se plánuje na 20.5.2018, která začne 
průvodem od katedrály Sv. Klimenta v Karlově ulici až do 
místa provedení koncertní části, která začne odpoledne v 
Národním domě na Vinohradech. Na programu je 
prezentace  a představení ukrajinských autentických 
krojů, vystoupení sdružení Berehyňa, vystoupení hostů z 
Ukrajiny, bude zde instalována výstava fotografií výšivky z 
různých období, tanec, hudba, ochutnávka tradičních 
jídel. Náklady na výrobu rekvizit na průvod městem, 
pronájem sálu, služby zvukaře, cestovné, tisk (pozvánky, 
propagační materiál, reklama), honoráře, rekvizity, 
ubytování hostů, telefon a poštovné, honoráře, 
kancelářské potřeby,  foto - videodokumentace průvodu 
městem a koncertní části, DPP. 

125 000 Kč 40 000 Kč 10 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1060 Ukrajinci
Sdružení Ukrajinců v ČR 

BEREHYŇA z.s.
22686959

PRAHA UKR FEST - PRAHA UKR FEST  - jedná se o kulturně-
společenskou akci s ukrajinskou folklorní muzikou, 
populární muzikou, tanci a inscenací ukrajinských lidových 
tradic. Je určena jak příslušníkům ukrajinské menšiny, tak i 
jiným menšinám, žijících v ČR, tak i majoritní společnosti. 
Projekt obsahuje třídenní program bohatý na hudební a 
taneční produkci. Vystoupí kolem 120 účinkující :  pěvecké 
sbory, taneční sbory, umělci, sólisté. Je připravena soutěž 
pro publikum, tombola s věcnými cenami, seznámení s 
ukrajinskou kuchyní a ochutnávky ukrajinských tradičních 
regionálních jídel.  Cílem projektu je přispět k rozvoji 
multikulturní společnosti v Praze , udržování ukrajinských 
tradic. Festival se bude realizovat v září v areálu 
Stromovka. 
Náklady na ubytování účinkujících, cestovné  - přeprava 
rekvizit,  foto a videodokumentace,  telefon a poštovné, 
tisk pozvánek, reklamy, propagačního materiálu, honoráře 
účinkujících, pronájem místa pro realizaci projektu, 
pronájem sálu, rekvizity, kancelářské potřeby, odměny 
pro techniky, dobrovolníky, odměna pro přípravu a dobu 
konání akce.

184 500 Kč 87 500 Kč 40 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1061 Ukrajinci
Sdružení Ukrajinců v ČR 

BEREHYŇA z.s.
22686959

Prezentace Ukrajinské kultury v ČR - zajištění činnosti 
organizace - tj. pěveckého sboru, který se mimo pěvecká 
vystoupení věnuje i činoherním představením, tanci, 
vystupuje i na folklorních festivalech, členové společně 
absolvují poutě spojené s církevními zvyklostmi. Sdružení 
se účastní i v jiných akcích různých sdružení ( koncerty, 
festivaly, večery). V rámci projektu je připravován literární 
večer (památka T. Ševčenka), oslava Svátku matek, 
Velikonoční hody, Den dětí, Kozácké dny, Svatý Mikuláš, 
Veselé Vánoce. V současné době jsou cílovou skupinou 
členové sdružení, dospělí, mládež a děti z ukrajinských 
rodin a je jí nabízena řada volnočasových aktivit a kromě 
této činnosti i aktivity sboru "BEREHYŇA". Je počítáno s 
rozšířením stávající nabídky volnočasových a dalších 
aktivit, které by byly atraktivní i pro starší děti nad 14 let 
věku i pro dospělé. Příprava a realizace projektů menšího 
obsahu : například ,, Večer věnovaný památce 
ukrajinského básníka Tarase Ševčenka ,Svátek Mátek , 
učást v jiných akci různých sdružení : koncerty, festivaly , 
večery , workshopy, již se založila nová větev a to male 
divadlo. Náklady na organizaci aktivit, besed, setkání, 
pronájem sálu pro provedení zkoušek v DNM, náklady na 
pozvánky, dopisy, poštovné, notovou dokumentaci, 
cestovní náhrady a ubytování hostů, fotodokumentaci a 
videoarchiv, opravu a šití kostýmů, nákup nových krojů 
pro nové účastníky sboru, výzdoba sálů, nákup hudebního 
přístroje - klávesy.

78 000 Kč 48 000 Kč 10 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1062 Ukrajinci
Sdružení Ukrajinců v ČR 

BEREHYŇA z.s.
22686959

VESELÉ VÁNOCE - jedná se o projekt otevřený a bude 
postupně doplňován a rozvíjen  v souladu  s návrhy a 
nápady. Do projektu budou zapojeny většinou děti z 
ukrajinských rodin. Cílem projektu je probouzet a  
zvyšovat zájem dětí a mládeže o kulturu, tradice, historii a 
přesvědčit je, že dobrá zábava  není jen počítač. Snaha o 
rozvíjení vzájemné spolupráce mezi dětmi a z Čech a 
Ukrajiny. Projekt se bude realizovat formou hudebního a 
divadelního setkání účastníků v sále Domu národnostních 
menšin, v první části bude divadelní představení divadla 
Svitoch, v druhé části koledy představí Berehyňa. 
Náklady na foto/video dokumentaci, výrobu rekvizit, látky 
na kostýmy, tradiční vánoční jídlo, tisk pozvánek, 
propag.materiálů, reklamu, přepravu hudebních nástrojů 
a rekvizit.

17 500 Kč 9 000 Kč 0 Kč

Nepodpořeno z důvodu, že 
tento projekt je zahrnut     v 
rámci jiného projektu 
podaného organizací v 
rámci grantového řízení. 



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1063 Ukrajinci
Ukrajinská iniciativa v 

České republice
60448296

Koncertní a osvětová činnost ukrajinské skupiny Ignis v 
Praze - Ukrajinská iniciativa v ČR realizuje kulturní 
programy určené pro Ukrajince v ČR na celém území ČR. 
Zajištění možnosti hudebního a osvětového vystupování 
kapely v Praze, neboť vystoupení jsou doplněna 
průvodním slovem (komentář hudebních stylů a 
regionálních nápěvů), které se týká historie a původu 
uváděné hudby, vlivů národních melodií na současnou 
hudbu, informaci o národních hudebních nástrojích, jejich 
využívání, jakož i stručné představení obsahu a formy 
písní, vč. akordových postupů apod. V období zimním je 
např. vhodné představit koledy a sváteční písně, vč. 
ukrajinských zvyků, komentář (vč. stručného překladu 
textu) je dle publika uváděn především v češtině, texty 
národních písní jsou zpívány v jazyce ukrajinském.   Kapela 
Ignis prezentuje národní písně ve vlastních aranžmá, 
představuje různé ukrajinské hudební žánry. Uvedenou 
aktivitu organizátor zahájil již v předchozích letech (kapela 
Ignis je součástí spolku Ukrajinská iniciativa v ČR) a nadále 
předpokládá, že ve spolupráci s dalšími ukrajinskými 
organizacemi je schopen uvedenou aktivitu s podporou 
projektu realizovat kvalitně i v roce 2018. Autor projektu 
si tak klade za cíl v průběhu roku zorganizovat minimálně 
6 hudebních večerů.
Náklady na pronájmy sálů a služby, internet na prezentaci 
akcí,  zajištění akcí, pronájem ozvučení a aparatury. 

50 000 Kč 35 000 Kč 35 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1064 Ukrajinci
Ukrajinský národní dům 

z.s.
05022428

Dny ukrajinské kultury v Praze - hlavním cílem projektu je 
rozvíjení kulturního a společenského života ukrajinské 
menšiny, představení jejich tradic, zvyků, kultury, celé 
společnosti, což také přispěje k obohacení kulturního 
života Prahy. Projekt je zaměřen na seznamování s 
kulturou národů Ukrajiny formou koncertů, výstav, 
seminářů, soutěží a přednášek. Většina aktivit se 
uskuteční v prostorách Ukrajinského národního domu v 
Praze na Žižkově, další pak v klášteře Emauzy, v Domě 
národnostních menšin a na dalších místech. Plánované 
aktivity jsou rozvrženy do všech měsíců roku. Náklady na 
propagaci, internetovou prezentaci, tisk pozvánek, 
propagačních materiálů, pronájem prostor, výtvarný 
materiál,  ozvučení, osvětlení, ubytování hostů, cestovné, 
poštovné, instalaci výstav, foto a video, grafické 
zpracování , divadelní dekorace a rekvizity, kancelářské 
potřeby, rekvizity, honoráře pro lektory, DPP.

365 000 Kč 175 000 Kč 20 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1065 Vietnamci "INFO-DRÁČEK, z.s." 22837558

Asie vzdálená a blízká - cílem projektu Asie vzdálená a 
blízká je motivace Čechů k tomu, aby své kontakty s 
Vietnamci a ostatními asijskými národnostmi neomezovali 
pouze na formální komunikaci, ale i možnost k navázání 
bližšího kontaktu. Zároveň je to i možnost představit 
kulturu a tradice asijských národů, povzbudit jejich 
sebevědomí směrem k majoritní společnosti, otevření 
bližší komunikace založené na vzájemné toleranci a 
respektu. Projekt Asie vzdálená a blízká se skládá ze tří 
důležitých částí, samotného festivalu, mediální kampaně a 
osvětové kampaně pro získání asijských dárců kostní 
dřeně v rámci projektu Daruj dřeň, daruješ život. Hlavním 
mediiálním partnerem je Česká televize a další rozhlasové 
stanice, např. Radio City, ČRo stanice Regina a další. 
Hlavním partnerem je Vietnam Airlines a festival se koná 
pod záštitou vietnamské a indonéské ambasády. Projekt 
bude realizován na Náměstí Jiřího z Poděbrad v  Praze a 
bude se realizovat pod záštitou asijských ambasád a 
představitelů státních a obecních institucí.
Náklady na pronájem pódia včetně montáže a demontáže, 
ozvučení a osvětlení, pronájem WC, drobný materiál ( 
kabely, instalační materiál , odměny pro děti),  
kancelářské potřeby, dopravu na převoz materiálu, 
honoráře pro účinkující.   

1 648 350 Kč 638 500 Kč 70 000 Kč

Grantová komise 
doporučila v příštích letech 
podávat žádost na tento typ 
projektu v oblasti integrace 
cizinců, kam po obsahové 
stránce spíše zapadá.



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1066
Židovská 
komunita

Bejt Simcha 61385735

Rozvoj židovské kultury - kulturní a vzdělávací programy - 
Kulturně - vzdělávací projekt podporující rozvoj židovské 
kultury. Cílem celého projektu je jednak rozšiřování 
znalostí zájemců o židovskou kulturu v oblasti judaismu a 
zároveň zvyšování povědomí o židovské kultuře jako o 
něčem zcela současném a živém. Sdružení pořádá 
přátelsko-společenská setkávání k oslavám židovských 
svátků a tato setkání ještě podpořilo nabídkou cyklu 
pravidelných přednášek z judaismu, kde se uchazeči mají 
možnost seznámit se blíže s židovskými tradicemi a zvyky. 
Cyklus přednášek je dále doplněn o přednášky zajímavých 
osobností či o veřejná čtení, která probíhají v prostorách 
Bejt Simcha. 
Náklady na propagaci, pronájem prostor, pronájem video - 
audio techniky, honoráře účinkujících. 

48 500 Kč 28 000 Kč 20 000 Kč

Nepodpořena položka 
občerstvení účinkujících.



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1067
Židovská 
komunita

"Operace Ester" 44849508

Kulturně společenská činnost se zaměřením na propagaci 
židovské kultúry vě většinové společnosti - cílem spolku 
Operace Ester je pokračovat v naší dosavadní činnosti. 
Svými aktivitami podporovat, šířit a prohlubovat znalosti 
o kořenech židovsko-křestanské Evropské kultury. 
Poukazovat na to, jak neinformovanost, neznalost a 
předsudky ničí vztahy, životy i kulturní hodnoty. Šířením 
pravdivých informací je možné takovým věcem nyní i v 
budoucnu zabránit. V příštím roce i nadále bude 
pokračovat v pravidelných schůzkách 1x měsíčně. Budou 
se organizovat přípravy a oslavy všech židovských svátků 
(Roš hašana, Jom Kippur, Chanuka, Pesach, Purim). 
Přednášky, výstavy, koncerty, prezentaci národních jídel, 
besedu o významu “košer - rituálně čistém“ a další 
kulturní akce, které mají vzájemně přiblížit kulturu 
národnostních menšin společnosti. Spolek plánuje i 
aktívní účast v celoměstských aktivitách zaměřených na 
prezentaci kultur jako je Muzejní noc, Barevná 9tka, a 
další.
Náklady na nájemné v DNM, náklady na umělce - OON, 
náklady spojené s technickým zajištěním programu,  tisk, 
náklady spojené s rituálními potřeby ( chanukové svíčky, 
etrog, kiduš).

35 000 Kč 24 500 Kč 15 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1068
Židovská 
komunita

"Ulpan, o.s." 26554763

Cyklus přednášek o židovské a izraelské kultuře „Ulpan 
uvádí...“ - spolek nabízí široké veřejnosti přednášky o 
aktuálních tématech moderní izraelské a židovské 
společnosti. Tento cyklus přednášek již proběhl čtyřikrát. 
Cílem je rozšířit povědomí českých posluchačů o židovské 
komunitě, Izraeli a jeho současné kultuře a společnosti. 
Přednášky nabízí jiný pohled, než který prezentují média, 
a pokouší se alespoň drobně přispět k tomu, aby si česká 
společnost rozšiřovala obzory a učila se větší toleranci. 
Přednášky v cyklu „Ulpan uvádí…“ se zaměří na sociální 
problémy židovské a izraelské společnosti, ale budou se 
věnovat také tématům z oblasti kultury, kinematografie, 
geografie, umění nebo literatury. Přednášející jsou z 
různých oborů, každá přednáška trvá cca 90 minut. Poté 
následuje diskuze a prostor pro dotazy. Ihned po skončení 
přednášky je možné získávat zpětnou vazbu od 
posluchačů. Někdy se ještě posluchači dále vyjadřují na  
facebookovém profilu nebo ve formuláři závěrečného 
hodnocení, který vyplňují studenti jazykové školy 
hebrejštiny, a jehož část se věnuje přednáškám 
pořádaným spolkem Ulpan. Náklady na pronájem 
přednáškového sálu, odměny přednášejícím, přípravu a 
ekonomické vedení projektu - DPP, obsahové vedení 
projektu - DPP, grafickou přípravu propagačních 
materiálů, distribuce, inzerce, kancelářské potřeby.

32 800 Kč 22 960 Kč 15 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1069
Židovská 
komunita

Židovská obec v Praze 00445258

„Stigmatizovaná místa“ Výstava v Jeruzalémské synagoze 
autor výstavy: Karel Cudlín - záměrem výstavy fotografií s 
názvem „Stigmatizovaná místa“ je podat svědectví o 
poločasu rozpadu míst, která nesmějí být zapomenuta. 
Symbolickým heslem výstavy je odpověď Karla Cudlína na 
otázku: Proč jste se rozhodnul věnovat dlouhodobě 
fotograficky místům spojeným s válečnou historií? 
„Protože to není bohužel pouze historie...". Výstavu tvoří 
celkem 10 samostatných panelů, které jsou majetkem 
Židovské obce v Praze. Expozice se bude skládat z celkem 
20 velkoformátových fotografií, řazených do logických 
celků. Popisky jsou ve třech jazycích.       V rámci vernisáže 
proběhne v Jeruzalémské synagoze koncert klasické 
hudby v podání předních interpretů. Projekt je určen 
široké veřejnosti, která navštíví synagogu z řad českých i 
zahraničních návštěvníků, což činí asi 20 tis.lidí. Dále je 
určen i pro školní mládež.. 
Náklady na velkoplošný tisk na forex a jeho příprava, 
instalaci výstavy, tisk popisek, tiráže, propagaci - city light.

197 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1070
Židovská 
komunita

Židovská obec v Praze 00445258

Dětské divadlo Feigele . Projekt na rok 2018 - divadlo 
Feigele působí již od roku 1981 na Židovské obci v Praze, 
hraje v něm kolem 12 dětí ve věku od 6 do 13 let dále  3-4 
profesionální herci z pražských divadel a součástí živého 
představení je také hudební doprovod : 1- 2 hudebníci. 
Často se v představeních kombinují malí i profesionální 
herci. Divadlo zajíždí do škol, kulturních domů, synagog, 
židovských obcí a účastní se festivalů židovské kultury. 
Představení mají převážně tématiku ze židovské historie či 
pohádky židovských autorů. Touto cestou se snaží 
nenásilnou formou přiblížit tuto kulturu, historii a tradice 
židovského národa. V roce 2017 divadlo účinkovalo v 
pražských i mimopražských školách, na festivalech a v 
synagogách a na Židovské obci v Praze v rámci židovských 
svátků. A v této činnosti bude pokračovat i v roce 2018: 
bude nacvičovat novou hru na jarní svátek Purim a v září  
plánují nacvičovat nové představení pro svátek Chanuka.  
Náklady na honoráře pro hostující herce a hudebníky, 
dárky a ceny pro děti, ozvučení a osvětlení scény, výrobu 
kulis, rekvizit, kostýmů, dopravu dětí po Praze, cestovné,  
fotodokumentaci - fotografa.

156 000 Kč 30 000 Kč 25 000 Kč

Nepodpořena položka na 
dopravu na vystoupení v 
synagogách mimo Prahu.



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1071
Židovská 
komunita

Židovská obec v Praze 00445258

Chanuka a Purim - Oslava židovských svátků v roce 2018. 
Hudebně dramatické představení a komponovaný pořad 
na oslavu židovských svátků, kdy se sejdou ke společné 
slavnosti členové židovské komunity - každý rok se při 
oslavě židovských svátků schází pražská židovská 
komunita na židovské radnici. a to všech věkových 
kategorií ke společné oslavě židovských svátků. Svátky 
jsou tak příležitostí k radostnému setkání členů židovské 
komunity. Pro své členy připravuje ŽOP každým rokem 
zábavný pořad. Na rok 2018 připravuje pro svátek PURIM 
ve spolupráci s mladými členy ŽOP komponovaný pořad 
složený ze zábavných scének a písniček . Pro svátek 
Chanuka je připraven také komponovaný pořad a hudební 
vystoupení, vystoupí také děti z divadla Feigele. Oslava 
svátku PURIM se chystá na 1.březen 2018 a oslava svátku 
CHANUKA na 8.prosinec 2018.
Náklady na honoráře umělcům a hudební vystoupení. 

123 000 Kč 50 000 Kč 20 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1072
Židovská 
komunita

Židovská obec v Praze 00445258

Káva o čtvrté - je diskusní pořad, kde moderátor pořadu 
Jan Neubauer zpovídá hosty z nejrůznějších oblastí 
našeho života. Projekt je vlastně osvětovou a vzdělávací 
přednáškou a současně diskusním programem, 
zabývajícím se problematikou kultury, vědy a filozofie, 
také z pohledu integrity židovské komunity vzhledem k 
českému prostředí. Projekt je zaměřen na seniory ŽOP, 
kteří byli internováni v některém z koncentračních táborů 
a prožili holocaust. Projekt se úspěšně realizuje už od roku 
2005. Přínos projektu byl ověřen již jeho realizací v období 
uplynulých deseti let. Jednotlivých přednášek se vždy 
účastnil velký počet návštěvníků, kteří se velmi aktivně 
účastnili diskuze k tématu. Program se stal nedílnou 
součástí života v pražské židovské obci a významným 
obohacením kulturním i společenským v Praze. Projekt 
Káva o čtvrté se realizuje 10 -12x ročně, programy začínají 
vždy v 16:00 hod., sál je přístupný od 15:00 hod. a slouží k 
individuální diskuzi o aktuálním tématu. Náklady na 
odměnu pro moderátora.

98 500 Kč 30 000 Kč 20 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1073
Židovská 
komunita

Židovská obec v Praze 00445258

Svátky světel v Jeruzalémské synagoze 2018 - projekt 
zahrnuje program v Jeruzalémské synagoze na první den 
židovského svátku Chanuka ( 3.12.2018) , kdy se zapaluje 
první svíce na chanukovém svícnu. Je provázen krátkým 
výkladem o svátku a zazní chanukové písně v podání 
Dětského sboru divadla Feigele. První svíci zapaluje a 
požehnání pronese vrchní pražský rabín David Peter. 
Chanuka se slaví na památku zázraku, který se stal ve 
znovuobnoveném chrámu. Cílem také je otevřít 
Jeruzalémskou synagogu v zimě alespoň jeden den a 
oslavit tak první den Chanuky nejen v úzkém kruhu členů 
židovské obce, ale i se všemi lidmi dobré vůle. Cílem je 
podat širší veřejnosti informaci o významu židovského 
svátku Chanuka a snaha navázat na tradici společných 
oslav židovských svátků, tradici dále udržovat a rozvíjet a 
tím i obohacovat kulturní život občanů v hl.městě Praze.
Náklady na honoráře moderátorovi, hercům a hudební 
vystoupení.

40 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1074
Židovská 
komunita

Židovská obec v Praze 00445258

Třígenerační komunitní centrum v Domově sociální péče 
Hagibor - Oslava svátku Purim 2018 - v rámci projektu, 
který sídlí v Domově sociální péče na Hagiboru a klade si 
za cíl vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými 
generacemi, se v roce 2018 zaměří na společnou přípravu 
a oslavu židovského svátku Purim.Purim je jeden z 
nejveselejších svátků celoročního cyklu židovských svátků. 
Obsahem projektu je oslava svátku Purim v budově DSP 
Hagibor, kde si připraví masky. Odpoledne, po 
slavnostním přivítání, proběhne čtení Megily, které bude 
uzpůsobeno především pro nejmenší posluchače. Děti se 
dozví podrobnosti o tomto svátku, zazpívají si typické 
písně v češtině a hebrejštině. Následně vystoupí 
kouzelník, a po něm bude následovat divadlo s tématikou 
příběhu o Ester. Svátek Purim se slaví v maskách, ani zde 
nesmí chybět přehlídka masek a vyhlášení té nejlepší. 
Náklady na výzdobu sálu ( balonky, girlandy, řehtačky), 
tvorbu masek - kancelářské potřeby, tematické 
občerstvení (Hamanovy uši, zajištění pitného režimu), 
honoráře pro lektora, klauna, balíčky pro děti 
("Šlachmojnes", omalovánky). 

29 600 Kč 20 720 Kč 20 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1075
Židovská 
komunita

Židovská obec v Praze 00445258

Učíme se tradicím našich předků - centrum v prostorách 
židovské radnice, Praha Klub Gešer (most), jehož hlavní 
činnost je zejména ve vytváření prostoru pro setkávání 
různých generací, posilování rodinných a partnerských 
vazeb a zajišťování vzdělávacích programů. Centrum je 
zaměřeno na děti a jejich trávení volného času. Nabízí 
dětem kontakt s tradicí a životem komunity, zaměřeným 
na historii judaismu a na historii Prahy. Zaměřuje se na 
děti, které mají židovské kořeny a zprostředkovává jim 
kontakt s tradicí a životem komunity. V průběhu roku 
probíhají oslavy jednotlivých židovských svátků a v  letních 
měsících se pak konají dva příměstské tábory a jeden 
pobytový tábor s multikulturním zaměřením a výukou 
judaismu formou her a zážitkových programů. Programy 
jsou určeny také dětem, které nemají zkušenost s 
židovskou tradicí, ale mají zájem ji poznat. 
Náklady na výtvarné potřeby.

612 800 Kč 30 000 Kč 20 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1076 Lužičtí Srbové Společnost přátel Lužice 70976597

Kulturní most mezi Prahou a srbskou Lužicí 2018 - cyklus 
kulturních akcí pořádaných v Lužickém semináři a jinde v 
Praze. Program bude sestávat z přednášek, kurzů, 
literárních čtení, hudebních a divadelních vystoupení, 
výstav, zájezdů a dílen pro širokou veřejnost, děti, 
středoškolské a vysokoškolské studenty, vědecké 
pracovníky. Pro rok 2018 je plánována na listopad 
mimořádná konference ke dvoustému výročí narození 
lužickosrbského rodáka Jana Pětra Jordana, který má 
vazbu k Praze, a týden věnovaný stému výročí české 
státnosti ve vztahu k té lužickosrbské. Obsahově bude 
program zaměřen na kulturu, historii a současnost Lužice 
a Lužických Srbů. Přednášet budou erudovaní odborníci z 
ČR a z Lužice (Univerzita Karlova, Lužickosrbský institut, 
Lužickosrbské muzeum aj.) a také z dalších zahraničních 
univerzit, kde funguje sorabistika.      
Náklady na honoráře pro autory, tlumočníky, moderátory, 
kurátory,  grafické zpracování pozvánek a tisk,  inzerce, 
dopravu pro lektory, kancelářské potřeby,  zpracování a 
tisk studijních materiálů,  výtvarné potřeby, grafické 
zpracování panelů na výstavy, ceny do dětských soutěží, 
honoráře pro techniky na koncert,  pronájem piana,  
pronájem sálu na koncert a divadlo, pronájem podia na 
folklorní odpoledne, pronájem jevištní techniky pro 
divadlo, honoráře pro průvodce, telefon, internet, 
poštovné, energii, správu webu - propagace.

494 000 Kč 191 300 Kč 120 000 Kč

Nepodpořiena položka 
občerstvení na výlety do 
Prahy.  



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1077 Ostatní ALT@RT z.ú. 27045919

9. HYBAJ HO! festival slovenského současného tance v 
Praze - 9. ročník festivalu HYBAJ HO! představí pražským 
divákům to nejlepší, co v uplynulých dvou letech v oblasti 
slovenského současného tance vzniklo a připomene 100. 
Výročí vzniku Československého státu. Od svého vzniku 
festival dbá na vysokou uměleckou hodnotu 
představených produkcí, jako i na vytvoření atraktivního 
doprovodného programu a neformálního prostoru pro 
vzájemnou konfrontaci českých a slovenských umělců, 
diváků a krajanů. Program festivalu je sestaven z několika 
představení, nebude chybět doprovodný program, jako 
např. vícedenní workshop, koncert haluškový oběd.             
Náklady na umělecké honoráře, ubytování, spotřební 
materiál,technické zabezpečení, propagaci.

1 030 032 Kč 103 000 Kč 0 Kč

Nepodpořeno z důvodu, že 
projekt nespadá do 
programu podpory aktivit 
národnostních menšin na 
území hl. m. Prahy.



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1078 Ostatní Asociace ETNICA, z.s. 26642107

TRADICE V ETNICE - pomoc při zabezpečení celoroční 
činnosti sdružení Etnica, pořádání pravidelných 
workshopů tradiční kultury vybraných národností v klubu 
Etnica.Projekt nabízí příslušníkům všech národnostních 
menšin žijících v ČR, případně i zájemcům z širší majoritní 
veřejnosti možnost seznámení s tradicemi a kulturou 
různých minorit. Prostory mohou použít spolupracující 
národnostní sdružení a spolky jako doplňující pro svoje 
aktivity.Tato multikulturní setkání napomáhají k 
odstraňování tendencí k rasizmu a xenofobii. Hlavními 
aktivitami projektu jsou semináře, koncerty, pracovní 
tvořivé dílny, přednášky, kurzy. Pro rok 2018 bude 
organizace pokračovat v prohloubení, seznamování a 
vzdělávání v kultuře a v jazyce národností : polské, 
maďarské, slovenské, srbské, ruské, ukrajinské, bulharské, 
romské, rusínské a případně jiných. Součástí projektu 
bude také přehlídka projevů jednotlivých národnostních 
kultur v rámci 20. ročníku festivalu Praha srdce národů, 
jejich charakteristika a příprava. Náklady na nájemné a 
pronájmy,  energii (plyn, elektřina). 

438 000 Kč 100 000 Kč 20 000 Kč

Nepodpořeny položky židle, 
závěsy na obrazy, izolace, 
drobný nábytek a
odborné služby, které 
nejsou specifikovány. 

1083 Ostatní Lastavica z.s. 26561549

Celoroční přehlídka filmů - seznámení s aktuální filmovou 
produkci ze Slovinska, Chorvatska, Srbska, Bosny a 
Hercegoviny, Černé Hory a Makedonie. Film je jedna z 
důležitých činnosti, které napomáhají prezentovat kulturu 
v pozitivním světle. Plánována projekce starších 
úspěšných titulů jednotlivých států. V klubovně je k 
dispozici projektor a plátno. Filmy budou s českými titulky, 
což umožňuje sledování i majoritní společnosti. Náklady 
na autorská a licenční práva, překlad a titulky, odměny 
koordinátorovi projektu.

144 000 Kč 40 000 Kč 30 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1084 Ostatní Lastavica z.s. 26561549

Knihovna - archivace dokumentů - stávající knihovní fond 
spolku LASTAVICA byl rozšířen nejen o cca 2500 knih, ale 
zejména o velice cennou pozůstalost zesnulého 
nejvýznamnějšího kroatisty a slavisty pana Dušana 
Karpatského v podobě velkého množství jeho 
korespondence s významnými osobnostmi z oblasti 
kultury (zejména ze zemí bývalé Jugoslávie) a rukopisy 
jeho děl. Tímto se fond knihovny nejen rozšířil, ale také 
významně zatraktivnil. Zároveň je třeba pro potřeby 
knihovny pořídit další mobiliář (regály a vitríny), kde by 
byly tyto knihy umístěny. Všechny dokumenty z 
pozůstalosti Dušana Karpatského je třeba pečlivě 
zaevidovat, zkopírovat, resp. digitalizovat, aby pak ve 
formě kopií mohly být dále zpřístupněny čtenářům 
knihovny spolku LASTAVICA s tím, že originály budou 
uloženy tak, aby nedošlo k jejich poškození, resp. ztrátě. 
Náklady na kopírování dokumentů, skenování a převod do 
digitální formy, výstavní skříně, odměny koordinátorovi 
projektu

116 000 Kč 40 000 Kč 20 000 Kč

Nepodpořena položka 
výstavní skříně.



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1085 Ostatní POST BELLUM,  o.p.s. 26548526

Nejsme tu sami: příběhy našich menšin III. - projekt bude 
mít za cíl zdokumentovat formou orální historie jednotlivé 
národnostní menšiny žijící v Praze a vytvořit z jejich 
příběhů zajímavou výstavu v centru Prahy. Bude 
akcentovat zachycení národnostních specifik jednotlivých 
menšin a zvýšení povědomí o těchto menšinách na 
veřejnosti. Během třetího roku realizace bude natočeno 
15 pamětníků, jejichž příběhy budou zpracovány a 
uloženy do e-badatelny pametnaroda.cz. Z příběhů 
vznikne jubilejní výstava a katalog, což bude vyvrcholením 
3letého projektu.  Náklady na kurátora výstavy - koncepce 
výstavy, koordinace činností (autoři textů, fotograf, grafik, 
produkční), produkci a propagaci (tisková produkce, 
zajištění vernisáže), výrobu výstavních panelů,  
fotografické práce, tvorbu textů - úvodní panel, texty do 
brožury, tisk katalogů k výstavě, koordinátora projektu, 
instalaci a deinstalaci výstavních panelů. 

280 400 Kč 94 400 Kč 60 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1086 Ostatní Spolek Zaedno 26606071

Soutěž „Vícejazyčnost je bohatství“ – 6. ročník - soutěž je 
určena dětem, které pocházejí z vícejazyčných rodin, 
národnostních menšin, mají zahraniční kořeny, atd. Z 
vítězných prací ze soutěže je každoročně putovní výstava. 
Cílem projektu je motivovat děti k učení a udržování 
svého druhého jazyka, popularizovat a zachovat pestrou 
škálu menšinových jazyků a kulturních tradic, motivovat k 
výchově k toleranci a proti rasismu. Součástí projektu je 
spolupráce s řadou pražských organizací. Partneři soutěže 
jsou např. Dům národnostních menšin, Městská knihovna 
v Praze, Muzeum hl. m. Prahy, Galerie hl. m. Prahy. Práce 
jsou přijímány od 1.9. -20.10.2018, uzávěrka soutěže je 
20.10.2018, výsledky soutěže budou zveřejněny 6.11.2018 
na www.kamaradi.zaedno.org  a slavnostní předání 
proběhne v Domě národnostních menšin v Praze. Od 
listopadu do konce roku bude probíhat výstava všech 
oceněných prací v DNM.
Náklady na propagaci,  poštovní poplatky, drobný 
materiál a aranžérské potřeby pro instalaci výstavy, 
digitalizaci soutěžních prací, grafickou přípravu panelů, 
velkoplošný tisk panelů A2 a kašírování  panely, pronájem 
zvukotechniky,  instalaci a deinstalaci výstavy, příprava a 
úklid sálu, kulturní vystoupení na předávání cen, kurýrní 
služby, pronájem sálu, honorář na moderátora, telefonní 
poplatky,  vedení účetnictví, kancelářské potřeby.

133 452 Kč 60 000 Kč 40 000 Kč



Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČ Název projektu/Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

1087 Ostatní "tranzit.cz" 26601443

Knihovna Romafuturismo - knihovna romské literatury 
zaměřující se na emancipaci diskriminovaných etnik a 
kultur. Knihovna slouží jako platforma pro setkávání se 
nad kulturními a politickými tématy, prezentaci romských 
autorů a dalších romských osobností, atd. Projekt je 
zaměřen na realizaci diskusního a edukačního programu 
knihovny. Primárním cílem je zapojení romské komunity, 
která by se měla stát hlavním aktérem v diskusi . Knihovna 
se nachází v prostorách spolku v Praze v  Dittrichově ulici. 
Sbírka knih postupně vzniká, v současnosti čítá přibližně 
250 titulů knih, sborníků a periodik. Hlavní náplní 
programu knihovny je tzv. živý program - semináře, 
přednášky, prezentace aktuálních romských autorů a 
autorská čtení, diskuze, projekce apod. Akce probíhají 
průměrně jednou za 2 měsíce, celkem se tedy odehraje 5-
6 programů za rok.
Náklady osobní (koncepce, supervize, administrátor 
projektu, provoz knihovny - 1 pracovník, odměny hostů z 
diskuzních programů), náklady materiální ( nájem 
knihovny, energie, telefon + internet, nákup knih, 
poštovné, tiskové materiály, kancelářské potřeby,  nákup 
a instalace evidenčního systému knih do PC, další služby - 
grafika IT), náklady na živý program ( ubytování 12 hostů, 
cestovné v rámci ČR 8 hostů, cestovné zahraničí 4 hosté, 
tisk, kancelářské potřeby, grafik, inzerce, plakáty.

435 660 Kč 82 000 Kč 60 000 Kč

Nepodpořeny položky 
vybavení prostoru - police, 
sezení.                  

20 005 772 Kč 7 287 163 Kč 2 721 000 KčCelkem


