
Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 811 ze dne 22. 4. 2014

Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

1001

Bělorusové

Občanské sdružení 
Pahonia 27038491

Prezentace běloruské kultury v hl. m. Praze - zajištění 
vzdělávacích a kulturních akcí - výstav (běloruských 
umělců), koncertů, oslav lidových svátků (oslava 
Kaliady, pravoslavné dušičky a katolické dušičky, 
Kupalie) a běloruských svátků (Den běloruské lidové 
republiky, Den běloruské vzdělanosti a písemnictví), 
restrospektiva filmů běloruského režiséra J. 
Chaščevatského.�
Náklady na ubytování mimopražských umělců, 
cestovní náklady po ČR, pohoštění, propagaci, 
materiálové náklady (kostýmy, dekorace, příprava 
národních jídel, dárečky dětem), honoráře 
hudebníkům, pronájem galerie na výstavu, přeprava 
a instalace obrazů, rámování, pronájem sálu.

118 000 Kč 85 980 Kč 70 000 Kč

Nepodpořena položka 
občerstvení. 

1002

Bulhaři

Bulharská beseda 22736654

Žijí mezi námi - zajištění celoroční činnosti sdružení a 
jeho aktivit-literární večer, přednáška-"Současný 
bulharský film", výtvarný workshop pro děti, vánoční 
společenský večer, společenský hudební večer s 
hudebníkem I. Angelovem. Náklady na nájem, 
propagaci, kancelářské potřeby, poštovné, telefon, 
honoráře (lektoři).

55 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

1003

Bulhaři

Bulharská kulturně 
osvětová organizace 00442780

3. březen-osvobození Bulharska - dokumentární 
hudebně-literární program (rozehraný scénář a 
filmové ukázky), který připomene  dobu rusko-
turecké války a její význam pro bulharský lid. 
Připomenutí vzniku Bulharského knížectví v roce 1878 
(3.března), státního svátku a symbolu bulharského 
státu. Účast Bulharské školy v Praze-taneční soubor 
Lira. Náklady na prezentaci bulharských specilait 
(nákup potravin), pronájem sálu restaurace Sofia, 
pronájem projekční a zvukové techniky, propagaci 
(letáčky), DVD a fotodokumentaci pro archivaci, 
autorský honorář za scénář, ubytování a stravování 
pro autora A. Curakova (Sofie), zvukaře/technika.

36 765 Kč 25 000 Kč 0 Kč

1004

Bulhaři

Bulharská kulturně 
osvětová organizace 00442780

Bulharské Vánoce - kulturní program-tradiční vánoční 
večer po bulharsku, připomenutí bulharského 
lidového a pravoslavného svátku. Soutěž k tématu 
bulharských mikulášských, vánočních a novoročních 
tradic, , tradiční losování štěstíček, bulharská 
štědrovečerní večeře, výstava tradičních vánočních 
předmětů, bulharské lidové písně a tance. Náklady na 
materiál (výroba vánočních předmětů), kancelářské 
potřeby (výzdoba sálu), bulharskou štědrovečerní 
hostinu, instalaci výstavy, DVD a fotodokumentaci, 
propagaci, nájemné, soutěžní ceny, honoráře.

44 400 Kč 30 000 Kč 0 Kč
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

1005

Bulhaři

Bulharská kulturně 
osvětová organizace 00442780

Moje odpovědnost za čistou přírodu - ekologická 
integrace bulharských žáků v ČR, formování 
ekologické kultury, respektu k přírodě a jejímu 
zachování. Pořádání besed k Mezinárodnímu dni 
vody a Mezinárodnímu dni Země, úklid okolí lokality 
Podbaba, výstava kreseb "Mysli zeleně", akce 
"Přetvořit odpadky v umění"-výroba předmětů a 
modelů z odpadových materiálů za pomoci rodičů a 
učitelů, výrábění posteru knižních záložek s 
ekologickou tematikou, zaznamenání Mezinárodního 
dne ekologie prostřednictvím Ekoart festivalu ve 
venkovních prostorách, ekopřehlídka "Večerní 
oblečení a aksesoáry". Udělení cen za nejoriginálnější 
návrhy. Návštěva čističky odpadních vod, 
Zemědělského muzea v Praze, Muzea 
vodohospodářství v Podolí. Náklady na kancelářské 
potřeby, materiály k výrobě ekomodelů, scénické 
efekty, dvd a fotodokumentaci, hudební doprovod, 
pronájem techniky a příslušenství, návštěvy v 
uvedených muzeích, přípravu a tisk letáků, pohlednic 
a plakátů, ceny pro účastníky, honorář za scénář a 
výrobu dekorů.

44 400 Kč 30 000 Kč 0 Kč
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

1006

Bulhaři

Bulharská kulturně 
osvětová organizace Sv. 

Cyrila a Metoděje v 
Praze 71172131

Cyrilometodějské slavnosti 2014 - festivalové 
slavnosti - koncerty pražských kostelů a sálů (koncert 
ke státnímu svátku Bulharské republiky, výstavy v 
DNM, Bulharském velvyslanectví a galeriích v Praze, 
účast na Cyrilometodějském svátku v Mikulčicích na 
Moravě, cyklus koncertů v kostele sv. Anežky, 
dokončení filmu o J. Balurovovi). Náklady na 
kancelářské potřeby, nájemné sálů, kostelů a 
Rudolfina, přeprava nástrojů, rámů a mateiálu, 
poštovné, xerox, telefon, technické zabezpečení na 
akcích, osobní náklady dle smluv, cestovné po Praze-
jízdné pro hostující umělce.

270 000 Kč 90 000 Kč 0 Kč

1007

Bulhaři

Bulharská kulturně 
osvětová organizace Sv. 

Cyrila a Metoděje v 
Praze 71172131

Klubová činnost Bulharské kulturně-osvětové 
organizace sv. Cyrila a Metoděje - zajištění klubové 
činnosti zejména v Domě národnostních menšin 
o.p.s. (přednášky, literární čtení za hudebního 
doprovodu, výstavy, koncerty ke státnímu svátku 
Bulharské republiky a cyklus koncertů v kostele sv. 
Anežky, výtvarné dílny). Náklady na kancelářské 
potřeby, nájemné, přepravu nástrojů, rámů a 
materiálu, poštovné, xerox, telefon, technické 
zabezpečení na akcích, osobní náklady dle smluv.

55 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

1008

Bulhaři

Křesťanské sdružení 
Bulharů v České 

republice "Svatého 
Nikolaje Mirlikijského 

Divotvůrce", o.s. 22836799

Klubová setkávání, účast na pietních aktech - 
pravidelná klubová setkávání členů sdružení, výstava 
pravoslavných ikon v DNM o.p.s., účast na tryzně v 
pravoslavném chrámu v Praze k připomenutí 
památky padlých v Osvobozenecké válce 1876/77 a 
vzniku moderního bulharského státu (3.března), 
uctění památky padlých za svobodu (Olšanské 
hřbitovy) u příležitosti konce 2. sv. války, pietní 
setkání v Resslově ulici -připomenutí boje 
československých parašutistů po atentátu na R. 
Heydricha, akce k uctění památky popravených, kteří 
pomáhali parašutistům (biskupa Gorazda a 
nejvýznamnějších členů české pravoslavné církve) - 
Kobyliská střelnice. Náklady na smuteční věnce a 
květiny (pietní akt), vystoupení dětského folklorního 
souboru na výstavě, pohoštění (vernisáž), klubová 
setkání (nespecifikováno), setkání s krajany 
(nespecifikovány blíže položky), zajištění výstavy-
nájem, doprava exponátů, propagace, kancelářské 
potřeby, drobné výdaje.

30 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

1009

Bulhaři

Občanské sdružení 
Zaedno 26606071

Trifon Zarezan, bulharský svátek vína 2014, XII. ročník 
- tradiční folklorní večer-hudební a taneční produkce 
bulharského a balkánského folkloru, etnická muzika a 
bulharská populární hudba, soutěž volba cara 
Trifona, tombola, incenace bulharských lidových 
tradic, seznámení s bulharskou kuchyní a ochutnávka 
bulharských vín, výstava "Bulharská tradiční řemesla z 
Plovdivského etnografického muzea. Náklady na 
materiál-drobné aranžérské potřeby, nájemné, 
pronájem zvukotechniky, poštovné, telefon, fax, 
cestovné, účetnictví, propagaci (tisk a grafická 
příprava plakátů, letáků, inzerce v kulturním 
přehledu), provozní-účetní, ubytování (účinkující), 
honoráře - účinkující, moderátoři, uvaděči, a zvukař.

109 000 Kč 75 000 Kč 55 000 Kč

1010

Bulhaři

Vazraždane 26544229

Dny bulharské kultury - 11. ročník akce zaměřené na 
kulturní a vzdělávací aktivity představující bulharskou 
kulturu a život bulharské menšiny v Praze. Filmový 
večer (režisér M. Lazarov), výstava (současní bulharští 
umělci žijící v ČR), folklorní (vystoupí soubor Pirin a 
Balgari), divadelní (hra Glas) a literární  večer 
(bulharský spisovatel a básník G. Gospodinov), 
vánoční koncert (bulharští operní pěvci působící v 
ČR). Náklady na kancelářské potřeby, nájemné, 
propagaci (plakáty, letáky, grafický návrh), ubytování 
mimopražských účinkujících, poštovné, telefon, OON - 
honoráře účinkujícím a DPP (koordinátoři a 
organizátoři).

137 730 Kč 91 000 Kč 40 000 Kč
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

1011

Bulhaři

Vazraždane 26544229

Klub Vazraždane - zajištění klubové činnosti sdružení 
bulharské menšiny-přednášky, koncerty a společenká 
setkání při příležitosti bulharských státních svátků a 
tradičních svátků (oslava národního svátku Bainden, 
svátku Trifon Zarezan, Baba Marta, pravoslavných 
Velikonoc-velikonoční dílny, Gergjovden, svátku 
bulharského písemnictví a kultury a slovanských 
věrozvěstů Cyrila Metoděje, oslava Cyrila a Metoděje, 
koncert Mladé talenty, společenský večer na Den 
nezávislosti Bulharska,  Den národních obrozenců, 
Nikulden, Vánoce. Náklady na kancelářské potřeby, 
nájemné, přepravu osob, propagaci, poštovné, 
telefon, ubytování mimopražských účinkujících, OON-
odměny koordinátorů a organizátorů.

136 000 Kč 95 000 Kč 30 000 Kč
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

1012

Maďaři

Spolek Iglice Egylet 26603608

Zpřístupnění maďarského jazyka a maďarské kultury 
dětem příslušníků maďarské menšiny včetně dětí ze 
smíšených česko-maďarských rodin - herny (4 skupiny 
pro batolata a předškoláky), hravá výuka maďarského 
jazyka (děti dle věku 6-8 a 9-13 let), divadelní 
představení, dílny, letní tábory v Maďarsku i Čechách 
zaměřené na lidové písně, tance a řemesla, 
projektové víkendy (poznávání a zachování lidových 
tradic), účast na akcích pro prezentaci národnostních 
menšin, výuka lidových tanců pro děti od 5 let, 
skautský oddíl, výuka lidové hudby pro všechny 
věkové kategorie, jednorázové akce - koncerty, 
loutkové představení, dílny (velikonoční, vánoční a 
divadelní), Maďarský divadelní festival. Náklady na 
OON - honoráře  a služby k zajištění Festivalu 
maďarského divadla - Divadlo Na Zábradlí a 
projektového  víkendu - vystoupení hudební skupiny. 

1 427 300 Kč 57 000 Kč 20 000 Kč
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

1013

Maďaři

Svaz Maďarů ZO Praha 00196797

Výuka tance, workshopy, společenské akce - taneční 
skupina Nyitnikék-pravidelná taneční výuka souboru 
(studenti, dospělí - 2 x týdně, děti-spolupráce s OS 
Iglice, 1 x týdně), organizační zajištění "Tanečních 
domů"-výuka tanců formou tančírny s živou hudbou 
(5xročně)-spolupráce s Cifra Mühel, Balassiho 
institutem v Praze, studentským kroužkem Endre 
Adyho, víkendové workshopy-představení kulturního 
dědictví vybraných regionů-5 x ročně (spolupráce s 
folklorním souborem Szöttes a Bartók), vystoupení na 
festivalech, besedách a kulturních akcích (5 x ročně). 
Náklady na kancelářské potřeby, výtvarné potřeby, 
kroje z regionu, propagaci, cestovní náklady-lektoři 
tance workshopy a hudební kapela na "Taneční 
dům", honoráře lektorům tance, honorář hudební 
kapele na "Taneční dům".

102 000 Kč 61 200 Kč 15 000 Kč

Nepodpořena položka 
občerstvení. 
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

1014

Maďaři

SVAZ MAĎARŮ ŽIJÍCÍCH 
V ČESKÝCH ZEMÍCH 00196797

Celoroční aktivity svazu OJ Praha, Dny maďarské 
kultury - akce sdružení zaměřené na významná 
jubilea osobností-přednáška o básníkovi Imre Papp, 
vzpomínková akce k výročí maďarské revoluce 1848, 
soutěž amatérských umělců z řad sdružení, pamětní 
den na počest maďarských vojáků padlých při obraně 
obce Zlatá Koruna (konec 2.sv.války), výstava Lajose 
Luzsicza a výtvarnice Zsuzsa Lörincz, klubové večery, 
Dny maďarské kultury v rámci nichž se uskuteční 
vzpomínkový večer na počest revoluce 1956, 
přednáška o L. Kossuthovi, vystoupení souboru 
Várpalota, výstava I. Dúdora, literární večer k 150. 
výročí úmrtí dramatika I. Madáche, přednáška o 
spisovateli S. Márai. Náklady na nájemné, materiál 
(nespecifikováno), přepravu, cestovné, propagaci, 
poštovné, technické zabezpečení, ubytování, 
lektorská odměna, odměna pro umělce.

244 900 Kč 61 500 Kč 30 000 Kč

Nepodpořena  položka 
občerstvení. 

1015

Němci

Kulturní sdružení 
občanů německé 

národnosti ČR 00006009

Pravidelná setkávání členů základní organizace, 
přednášky, výstavy, besedy, tematické výlety - 
pravidelná měsíční setkávání členů sdružení, zájezdy 
za jinou základní organizací spojené s poznáním 
historie oblasti, výstavy, přednášky. Náklady na 
nájemné v DNM o.p.s., poplatky za telefon a 
poštovné, kancelářské potřeby, cestovní výdaje-
tematické výlety.

21 500 Kč 15 000 Kč 10 000 Kč
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

1016

Poláci

Klub Polski v Praze 41195299

Podpora činnosti sdružení Klub Polski v Praze (provoz 
kanceláře v DNM o.p.s.) - zajištění pravidelného 
otevřeného provozu -administrativní chod, vzdělávací 
činnost (výuka polského jazyka, dějin Polska pro děti 
ze smíšených polsko-českých rodin), kulturní akce,  
archivní činnost. Náklady na kancelářské potřeby, 
poštovné, telefon, fax, propagaci.

60 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč

Nepodpořena položka 
internet a aktivita 
knihovnický provoz 
pro polskou menšinu a 
veřejnost (vše součástí 
provozu DNM o.p.s.).

1017

Poláci

Klub Polski v Praze 41195299

Výstava: "Veškerenstvo věcí" 40 let sochařské tvorby 
E. Grosseové  - příprava a realizace výstavy sochařské 
tvorby k retrospektivě 40-leté umělecké práce E. 
Grosseové. Náklady na pronájem prostor, honoráře 
(kurátor, instalace, odborné hodnocení).

70 000 Kč 55 000 Kč 45 000 Kč

1018

Poláci

Klub Polski v Praze 41195299

Výstava: Klub Polski v Praze-historie ve fotografiích - 
zajištění výstavy fotografií z novodobé historie 
sdružení - mapuje 22 letou historii reaktivovaného 
Polského klubu. Náklady na přípravu textů a 
pozvánek, tisk a adjustace fotomateriálu, tisk 
pozvánek.

40 000 Kč 30 200 Kč 20 000 Kč

1019

Romové

ARA ART, o.s. 01188461

Romská divadelní skupiny ARA ART - Divadelní 
představení a diskuze - zajištění přípravy, zkoušek a 
realizace představení (8x).  Náklady personální - režie, 
produkce, hudba, herci, náklady na kostýmy, 
rekvizity, pronájem prostor a zkušebny, doprava a 
jízdné. 350 000 Kč 160 000 Kč 40 000 Kč
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

1020

Romové

ČHAVORIKANO LUMA - 
KROUŽEK HER A 

NÁPADŮ O.S. 65602773

Čhavorikani Luma-kroužek her a nápadů o.s. - 
nabídka volnočasových aktivit pro romské děti a 
mládež (2 x týdně) pro děti ze sociálně 
znevýhodněných rodin, které žijí na Praze 13 (Velká 
Ohrada). Aktivity jsou zaměřené na tradiční, jazzovou 
a novodobou romskou hudbu, zpěv a tradiční romský 
tanec. Společná vystoupení na festivalech v Praze a 
Romských dnech v galerii u Zlatého Kohouta. Náklady 
na nájemné, přepravu osob a materiálu, pronájem 
zvukové techniky, zvukaře, pohoštění tradiční romské 
kuchyně, výtvarné a kancelářské potřeby, odměnu 
účinkujícím.

72 840 Kč 65 840 Kč 30 000 Kč

1021

Romové

Evropské centrum 
romské hudby v Praze, 

o. s. 22882600

Filmový festival Cačikano - třídenní festival romského 
filmu s doprovodným programem - promítání filmů, 
studentská soutěž, divadelní představení, koncerty 
romské hudby, výuka romského jazyka, vaření 
tradiční romské kuchyně, master classes s pozvanými 
režiséry a tvůrci filmu nebo přednášky na téma 
romské historie a současnosti.  Náklady na propagaci - 
hosting a doména, webdesign, pronájem kina (malý a 
velký sál) a sálu na tiskovou konferenci, hlavní a 
doprovodný program.

700 000 Kč 170 000 Kč 0 Kč
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

1022

Romové

Občanské sdružení Buči 22896163

Multikulturní hudební setkání - realizace 20 
moderovaných pořadů s multikulturní tematikou-
každé setkání bude věnováno jedné národnosti 
(hostem zástupce dané národnosti)-seznámení se 
zvyky, životním stylem, hodnotami. Součástí 
programu bude vystoupení cimbálové hudební 
skupiny Marcinovci, která zahraje typické písně 
národnosti, které bude program věnován. Náklady na 
pronájem prostor, honorář hudební skupině a 
moderátorovi.

100 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč

1023

Romové

Občanské sdružení R - 
Mosty 67776779

Multižánrová oslava romského umění na Praze 3 - 
akce k výročí úmrtí významného romského 
hudebníka Django Reinhardta - prezentace tradiční 
romské hudby, ale i mladé generace kombinující 
tradiční romskou hudbu s jazzem a hip hopem, 
výstava romských výtvarníků, prezentace současných 
romských literátů, prezentace uměleckého řemesla. 
Náklady na honoráře umělcům (včetně cestovného a 
režijních nákladů) , výtvarným a literárním umělcům, 
kancelářské potřeby (tonery, papír, lamino, tisk), DPP -
projektoví pracovníci, pronájem prostor s ozvučením 
a produkčním servisem, DPP koordinátor akce.

140 000 Kč 90 000 Kč 70 000 Kč
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

1024

Romové

Romano džaniben 62941305

Dějiny Romů ve výuce 2014 - tvorba internetové 
učebnice pro pedagogy (2. stupeň ZŠ a SŠ) a žáky, 
dílny pro žáky a studenty v Praze. Přístup k 
didaktickým materiálům  k romské historii 
využitelných v běžné výuce na webových stránkách. 
Semináře pro pražské pedagogy k využívání 
uvedených materiálů (minimálně 15 pedagogů). 
Tvůrčí dílny interkulturní výchovy pro pražské žáky 
(minimálně pro 30 žáků). Náklady na osobní náklady - 
DPP, ostatní materiál (nespecifikováno) a 
nemateriálové - poštovné, honoráře, propagaci, 
administrativní poplatky (web. doména, bankovní 
poplatky atd.).

259 500 Kč 79 500 Kč 35 000 Kč
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

1025

Romové

RomPraha 26672111

Akce pro neorganizované děti, mládež a dospělé 
Romy - zajištění celoroční činnosti romské 
národnostní menšiny v DNM o.p.s. - volnočasové 
aktivity pro romské děti a mládež (doučování žáků ZŠ 
a SŠ, přednášky a besedy, víkendové pobyty v 
přírodě, letní tábory, výlety a exkurze), poradenství 
pro rodiny (výchova a vzdělávání), podpora vzájemné 
komunikace romské komunity s majoritní společností 
(kulturně-společenské aktivity směřující k integraci 
romské komunity do majoritní společnosti, přednášky 
a besedy o životě a kultuře Romů pro majoritní 
společnost). Náklady na materiál (lékárna, čistící 
prostředky, kancelářské potřeby, odborná literatura, 
výtvarné potřeby, sportovní potřeby, ceny a diplomy, 
nemateriálové (údržba webových stránek, doprava 
na letní tábor, víkendové pobyty a výlety, výroba 
propagačního materiálu, spoje-telefon, poštovné, 
internet, vstupné na výlety a kino, ubytování a strava 
na letním táboře a víkendových pobytech, bankovní 
poplatky), OON-DPP účetní projektu a lektoři, 
přednášející, praktikanti.

921 500 Kč 252 000 Kč 70 000 Kč
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

1026

Rusíni

Rusíni.cz-rusínská 
iniciativa v ČR 22769251

Cestou rusínské tradice - přednášky, promítání, 
kulturní akce -  rozvíjení kultury rusínské národnostní 
menšiny a posílení zájmu mladé generace Rusínů. 
Přednáška etnografa a folkloristy I. Čižmára a 
vystoupení folklorního souboru Skejušan, taneční 
vystoupení folklorního souboru Ruthenia, hudební 
vystoupení interpretky rusínských lidových písní A. 
Poráčové, vystoupení lidového vypravěče I. Laty. 
Náklady na DPP - honoráře účinkujících, cestovní 
náklady, ubytování, pronájem prostor (DNM o.p.s.).

94 200 Kč 65 200 Kč 40 000 Kč

1027

Rusové

Sdružení krajanů a 
přátel Ruské tradice v 

ČR 26539713

Celoroční činnost dětského divadelního souboru 
Krásný sarafán - zajištění celoroční činnosti dětského 
divadelního studia - zaměřené na vzdělávací aktivity 
příslušníků ruské národnostní menšiny, zejména dětí  
školního věku (12-17 let), podpora znalosti a rozvoje 
spisovné ruštiny v prostředí ruské komunity, 
nastudování a uvedení ruské divadelní klasiky pod 
vedením zkušených divadelních pracovníků. Zkoušky 
souboru, příprava na představení nové hry a její 
uvedení na divadelní scéně. Náklady na kancelářské 
potřeby, materiál (nespecifikováno), nájemné, 
poštovné, telefon, fax, propagaci, honoráře, OON.

115 000 Kč 80 000 Kč 40 000 Kč
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

1028

Rusové

Sdružení krajanů a 
přátel Ruské tradice v 

ČR 26539713

Klubová a kulturně-společenská činnost ruské 
národnostní menšiny v DNM v roce 2014 - pravidelná 
setkání Klubu ruského nekomerčního filmu, Setkání 
umělců a spisovatelů s čtenáři a veřejností, činnost 
Ženského klubu sdružení Cennější než perla, 
prezentace občanských organizací a aktivit z prostředí 
ruské národnostní menšiny, činnost uměleckých, 
divadelních a zájmových kroužků v DNM. Náklady na 
kancelářské potřeby, materiál (nespecifikováno), 
nájemné, poštovné, telefon, fax, propagaci, 
honoráře, OON. 65 000 Kč 45 000 Kč 15 000 Kč

1029

Rusové

Sdružení krajanů a 
přátel Ruské tradice v 

ČR 26539713

Výstava v DNM věnovaná 100. výročí počátku 1. 
světové války, vzniku České družiny a 
Československých legií - klubová a kulturně-
společenská činnost, prezentace historických a 
archivních materiálů, besedy a setkání s historiky a 
dalšími odborníky k připomenutí 100. výročí počátku 
1. sv. války, vzniku České družiny a Československých 
legií. Náklady na materiál (nespecifikováno), 
kancelářské potřeby, nájemné, poštovné, telefon, fax, 
propagaci, rámování a instalaci výstavy, honoráře, 
OON. 36 000 Kč 25 000 Kč 20 000 Kč
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

1030

Řekové

Řecká obec Praha 26538458

Dětský zájmový a taneční soubor - zajištění činnosti 
souboru - výuka řeckých písní, tanců, divadelní 
představení, výtvarné dílny, vystoupení souboru 
(např. na oslavě státního svátku Řecka, maškarní v 
DNM, oslava státního svátku Řecka). Náklady na 
nákup látek a ušití jednotného oblečení pro veřejná 
vystoupení, nákup materiálu pro výtvarnou dílnu, 
pronájem kuchyňky  (pečení řeckých tradičních 
velikonočního a vánočního cukroví).

20 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč

1031

Řekové

Řecká obec Praha 26538458

Společenské večery při příležitosti oslav státních 
svátků Řecké republiky - zajištění tradičních 
společenských večerů k oslavám státních svátků 
Řecka - živá hudba kapely Akropolis a další účinkující, 
řecké písně a tance. Náklady na pronájem 
společenského sálu (2x).

150 000 Kč 80 000 Kč 20 000 Kč

1032

Řekové

Řecká obec Praha, o.s. 26538458

Pěvecký a taneční soubor Akropolis - vystoupení na 
oslavách státních svátků Řecka, účast na folklorních 
festivalech a jiných společenských akcích ( vystoupení 
na oslavách státních svátků Řecka, festivalu řeckých 
obcí v Ostravě, folklorním festivalu ve Strážnici), 
seminář výuky tanců a další vystoupení. Náklady na 
nákup krojů a pomůcek pro výuku tanců, pronájem 
zkušebny, údržba a přeprava krojů.

90 000 Kč 63 000 Kč 10 000 Kč
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

1033

Slováci

ČeskoSlovenská scéna 70857164

Slovenská ochotnícka scéna SOS - zřízení slovenského 
ochotnického divadla v Praze-nastudování divadelní 
hry, nacvičení a předvedení představení (3 x v Praze, 
hostování v Českých Budějovicích a Brně). Náklady na 
cestovné, ubytování, propagaci (včetně tisku 
materiálů, plakátů, pozvánek), ozvučení, osvětlení, 
honoráře režiséra a scénografa.

145 000 Kč 55 000 Kč 0 Kč

1034

Slováci

Dokumentační a 
muzejní středisko 

slovenské menšiny v ČR 26679914

Slovenská historie a osobnosti k X.výročí DOMUS SM 
v ČR - dramatizované čtení, výstava, literární 
programy, divadelní hra. Literární programy  
věnované spisovateli J. Jesenskému, P.O. 
Hviezdoslavovi, D.Tatarkovi, J.G.Tajovskému, A. 
Bednárovi, R. Jašíkovi, překladatelce a publicistce Z. 
Jesenské, spisovatelce H. Zelinové, připomenou 
výročí vypuknutí 1. sv. války. Výstava Harumi 
Aoki&Tetsuo Aoki&Miro Pogran, nastudování hry Z. 
Štancelové. Náklady na kancelářské a výtvarné 
potřeby, telefon, pevnou linku v DNM, poštovné, 
ubytování, nájemné (galerie, sálu a kavárny), služby 
(výroba pozvánek a plakátů-návrh, grafika, tisk, 
instalace a údržba antivirových programů v PC, 
údržba tiskárny), fakturace (režie a dramaturgie), DPP 
(účinkující, dokumentační činnost a fotografování), 
nákup knih.

140 000 Kč 69 000 Kč 30 000 Kč
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

1035

Slováci

Obec Slovákov v ČR 47608811

Klubová činnost - společensko-kulturní aktivity, 
besedy, osvětová činnost, sportovní akce. Prohlídka 
historické Prahy s výkladem, XV. ročník pochodu do 
Šárky, Májáles, besedy v rámci klubové činnosti, 13. 
ročník turistického pochodu na Karlštejn, setkání 
členů a příprava adventních věnců, kulturně-
společenský večer "Fašiangy-Turíce Veľká noc príde"-
Mňamky našej mamky, účast v soutěži vaření 
bryndzových halušek (Piletice - krajanské sdružení 
Hradec Králové), Slovensko-český dožinkový věnec 
(zájezd Hradec Králové - krajanský spolek). Náklady 
na pronájem, poštovné, telefon, fax, cestovné, 
propagaci (pozvánky, internet, plakáty, mapa 
Slovenska, májka), výzdobu (májka, fašiangy), 
kancelářské potřeby, kopírování, honoráře za 
vystoupení folklorních skupin, honoráře za besedy.

36 000 Kč 36 000 Kč 0 Kč

1036

Slováci

Obec Slovákov v ČR 47608811

Slovenské Vianoce - společensko-kulturní aktivity, 
osvětová činnost.  - 19. ročník společenského setkání 
slovenské komunity v Praze s kulturním programem 
(folklorní soubory s hudebním a tanečním 
vystoupením). Náklady na pronájem sálu, poštovné, 
telefon, cestovné, propagaci (pozvánky, internet, 
plakáty, výzdobu, kancelářské potřeby, kopírování, 
honoráře za vystoupení folklorních skupin.

20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

1037

Slováci

Slovenské združenie 
Limbora (SZ Limbora) 60432811

Dětské soubory Limborka a Malá Limborka v roce 
2014 - zajištění celoroční umělecké a režijní činnosti 2 
dětských souborů-Limborka (věk 10 -15 let) a Malá 
Limborka (věk 3 - 10 let) pravidelné nácviky a zajištění 
tradičních programů. Náklady na rekvizity, krojové 
součásti, nájemné, pronájmy (divadla a jiné prostory), 
propagaci, dokumentaci, elektřinu, služby - příprava 
programů a umělecká spolupráce. 

628 000 Kč 160 000 Kč 20 000 Kč

1038

Slováci

Slovenské združenie 
Limbora (SZ Limbora) 60432811

Limbora v roce 2014 - zajištění celoroční činnosti 
souboru a aktivit spojených s jeho činností. Nácviky 
(hudební, taneční a pěvecká složka), kurzy, 
workshopy, práce s mládeží a dospělými, prezentace 
na veřejnosti. Náklady na služby, nájem a pronájmy 
(divadla a další prostory), rekvizity, regály, propagaci, 
dokumentaci, elektřinu, služby - umělecká spolupráce 
a příprava programů.

630 000 Kč 90 000 Kč 30 000 Kč

1039

Slováci

Slovensko-česká 
společnost 26574322

Česko-Slovenský ples 2014 v Praze-prezentace 
slovenské menšinové komunity v Praze, vystoupení 
slovenských uměleckých souborů v Praze - příprava a 
realizace Česko-Slovenského plesu v Praze - kulturně-
společenský program. Náklady na cestovné, 
propagaci, ubytování, honoráře.

1 000 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

1040

Slováci

Slovensko-česká 
společnost 26574322

Slovenské a Česko-Slovenské dny v Praze a v ČR, 
jubilejní 70. výročí SNP a 69. výročí ukončení 2. 
světové války-Parník 2014 (9. ročník - tradiční plavba 
lodí po Vltavě) - kulturně-společenská akce, kterou 
vyvrcholí Slovenské dny v Praze a ČR  a připomenutí 
výročí SNP. Náklady na kancelářské potřeby, 
nájemné, poštovné, telefon, fax, cestovné, provozně-
technické služby-ozvučení, osvětlení, zastřešení 
paluby a jiné, ubytování pro účinkující, propagaci, 
honoráře, ostatní osobní náklady, webové stránky.

650 000 Kč 140 000 Kč 50 000 Kč

1041

Slováci

Slovensko-česká 
společnost 26574322

Slovensko-česká společnost dětem, mládeži a 
veřejnosti v roce 2014 - poznejme se navzájem - 
"Poznajme sa vzájomne" (5. jubilejní ročník 
konference) - celoroční program pro děti a mládež "Z 
rozprávky do pohádky a z pohádky do rozprávky"- 
projekce slovenských filmových pohádek, 
"Slovenština  v Literární kavárně " - akce pro žáky 2. 
stupně ZŠ a studenty SŠ (seznámení se slovenskou  
literární tvorbou), "Mladí žurnalisti" - cílem akce je 
přiblížit středoškolákům slovenský jazyk a základy 
žurnalistiky, dále besedy, přednášky, výstavy a 
literární pásma s cílem udržovat povědomí blízkosti 
češtiny a slovenštiny. Součástí projektu je také 5. 
ročník konference zaměřené na středoškolskou 
mládež a poznání historie slovenského a českého 
národa. Náklady na kancelářské potřeby, nájemné, 
poštovné, telefon, IT, cestovné, propagaci, ubytování, 
honoráře, ostatní osobní náklady.

350 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

1042

Slováci

Slovensko-český klub 65398777

Dom slovenčiny (jazykové programy ve Slovenském 
domě v Praze) - program jazykových vzdělávacích 
aktivit k podpoře jazykových znalostí v oblasti 
slovenštiny - přednášky pro dospělé, hravá výuka 
slovenštiny pro děti s využitím tvořivé dramatiky, 
konference k 10. výročí slovakistiky v Praze. Náklady 
na služby související s provozem prostor (služby), 
cestovné včetně ubytování, propagaci včetně tisku 
pozvánek a plakátů, ozvučení, osvětlení, honoráře 
účinkujícím a lektorům.

255 000 Kč 75 000 Kč 0 Kč

1043

Slováci

Slovensko-český klub 65398777

Pražští Slováci na scéně Slovenského domu - 
kontinuální hudební a divadelní program -prezentace 
kultury slovenské menšiny žijící na území hl. m. Prahy 
v prostorách Slovenského domu v Praze. Divadelní 
představení "Prečo sa máme rozísť", "Na konci 
sveta", klubové večery "Čomu sa smejem ja", Klub 
mladých, Večery přiměřených depresí, další 
příležitostné akce -koncerty, recitály, křty knížek, 
každý měsíc výstavy. Náklady na služby související s 
provozem prostor - nájemné (služby), cestovné 
včetně ubytování, propagaci včetně tisku pozvánek a 
plakátů, ozvučení, osvětlení, honoráře účinkujícím, 
instalaci výstavy. 380 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

1044

Slováci

Slovenský literárny 
klub v ČR 26603292

Jubilejní 10. literární soutěž Jána Kollára - zajištění 
literární soutěže pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, studenty 
středních a vysokých škol v ČR a mladé lidi do 26 let v 
oblasti literární tvorby ve slovenštině nebo se 
slovenskou tematikou. Výsledky soutěže budou 
slavnostně vyhlášeny v Nosticově paláci a vítězné 
práce jsou publikovány v literárním čtvrtletníku, 
česko-slovenské revue Zrkadlenie/Zrcadlení. Náklady 
na nájemné, cestovné včetně ubytování, propagaci 
(včetně tisku materiálů, plakátů a pozvánek), 
ozvučení a osvětlení, honoráře účinkujícím (hudba, 
spisovatelé - hosté).

365 000 Kč 65 000 Kč 15 000 Kč

1045

Slováci

Slovenský literárny 
klub v ČR 26603292

Kvarteto - komponované literárně-hudební večery k 
výročím nejvýznamnějších osobností slovenské 
literatury s přesahem v Česku (R. Chmel, J. Šebesta, S. 
Štepka, J.Silan) a za účasti významných literárních a 
hudebních hostů, divadelním představením. Náklady 
na nájemné, cestovné včetně ubytování, propagaci 
(včetně materiálů, plakátů a pozvánek), ozvučení a 
osvětlení, honoráře účinkujícím (hudba, spisovatelé-
hosté).

200 000 Kč 50 000 Kč 20 000 Kč
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

1046

Srbové

Džezva o.s. 22612467

Srbský dětský klub a škola v Praze - dětský klub 
založen v r. 2013 - plánováno otevření kanceláře v 
DNM o.p.s. s dětskou srbskou školní knihovnou a 
kurzy srbského jazyka, kultury - hudba a tanec 
zejména pro děti ze srbských a česko-srbských rodin v 
Praze. Realizace výstavy "Sarajevo před 100 lety" s 
důrazem na českou národnostní menšinu v Sarajevu 
před vypuknutím 1.sv.války. Náklady na pronájem 
prostor, nákup dětských knih v Srbsku, tisk výstavy 
Sarajevo před 100 lety a nákup rámů, pozvánky na 
výstavu - grafika a tisk, organizace dětského klubu, 
koncepce a výroba výstavy, práce kurátora výstavy.

59 000 Kč 39 100 Kč 10 000 Kč

Nepodpořena položka 
katalogizace a provoz 
knihovny (součástí 
provozu DNM  o.p.s.).

1047

Srbové

Srbské kulturní 
centrum 22771875

Festival srbského filmu (2. ročník) - seznámení s 
nejnovější srbskou filmovou tvorbou (velká část 
filmových tvůrců Srbska vystudovala filmovou režii na 
pražské FAMU). Náklady na MHD, materiálové 
(nespecifikováno), propagaci (grafické zpracování 
baneru, programu, pozvánek, plakátů), tisk baneru, 
programu, pozvánek, plakátů, poštovné, telefon, 
pronájem technického zařízení na titulkování, technik 
-promítání, zvuk, šatnářka, uvaděčka, titulkování, 
OON, koordinace a realizace, překladatelé 
dialogových listů a grafické práce.

430 000 Kč 255 000 Kč 0 Kč
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

1048

Srbové

Srbské sdružení sv. 
Sáva o.s. 26597195

Kulturní a společenské aktivity srbského sdružení sv. 
Sáva v roce 2014 - výstavy (3x), básnické večery (3x), 
večer srbských aforistiků, 2 koncerty, promítání filmů 
o srbských lázních, historických památkách a 
turistických možnostech, setkání se spisovatelem M. 
Vitezovićem. Náklady na poštovné, telefon, 
materiálové (nespecifikováno), propagaci, plakáty, 
programy, pozvánky, tisk propagačních materiálů, 
služby - ozvučení,instalace výstavy, promítač a 
zvukař, honorář (koncert Trio Anima), OON.

345 000 Kč 203 000 Kč 25 000 Kč
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

1049

Ukrajinci

Sdružení Ukrajinců a 
příznivců Ukrajiny 00506605

Sbor sv. Vladimíra a spolková činnost SUPU - 
koncerty, přednášky, komponované programy, 
besídky pro děti, výstavy, workshopy, spolková 
činnost. Náklady na materiál - výtvarné potřeby, 
odborná literatura, notová dokumentace, 
fotomateriál, baterky, filmy, obaly na přenosný 
stojan, osvětlení not, obal a stojan na klávesy, 
technická přídavná zařízení, obaly na drobné hudební 
nástroje, obaly na noty a tištěnou prezentaci, tonery 
a papíry pro vlastní propagaci, CD,DVD, USB,  
kancelářské potřeby, jiné - rekvizity, květiny a 
dekorační výzdoba, nájemné zkušebny a sálů, 
poštovné, telefon, fax, cestovné (účinkující a hosté v 
rámci PID), propagaci, jiné provozní - ladění klavíru, 
opravy hudebních nástrojů, OON - odměna 
dirigentovi, drobné drnkací a dechové hudební 
nástroje, diktafon, ubytování (mimopražští účinkující 
a hosté), převoz techniky na území Prahy, oprava a 
běžná údržba kopírky, audiotechniky, fotoaparátu, a 
dalšího vybavení, čištění kostýmů, fotoslužby pro 
archivaci.

70 000 Kč 49 000 Kč 30 000 Kč
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

1050

Vietnamci

"INFO-DRÁČEK" 22837558

Vietnamský den v Praze - zajištění festivalu - 
prezentace vietnamské kultury, tradiční gastronomie, 
prezentace vietnamských umělců působících v ČR 
(obrazy a fotografie), hudební a taneční  vystoupení, 
výstava forografií z Vietnamu, workshopy (kaligrafie, 
výuka tance, balení závitků), přednášky a besedy, 
vietnamské dětské hry, vodní divadlo, promítání 
dokumentárních filmů, dále zajištění  mediální 
kampaně provázející festival (2 měsíce před 
festivalem). Náklady na pronájem pódia, ozvučení a 
osvětlení (včetně instalace), pronájem stánků 
(prezentace gastronomie a kultury), pronájem a 
likvidace odpadkovýh košů, úklid, zábor prostranství, 
honoráře účinkujícím (zpěváci, hudebníci, tanečníci, 
vodní divadlo).

564 500 Kč 250 000 Kč 80 000 Kč

1051

Židé

"Operace Ester" 44849508

Kulturně-společenská činnost se zaměřením na 
propagaci židovské kultury ve většinové společnosti - 
kulturně-společenská setkání, oslavy židovských 
svátků, 7. ročník festivalu Am Israel Chaj! -Izrael žije! 
(Terezín), hudební (koncert skupiny Ester, Menora) a 
divadelní vystoupení (divadla malých forem, židovští 
autoři či interpreti), výstavy (fotografie z cest po 
Izraeli) a přednášky (židovská kuchyně - přednáška o 
tradičních pokrmech s ochutnávkou), festival 
židovské hudby. Náklady na nájemné v DNM o.p.s.,  
ozvučení sálu, vystupující umělce a přednášející, 
nákup drobného zboží spojeného s oslavami svátků, 
kancelářské potřeby, liturgické předměty a pomůcky, 
literaturu.

31 000 Kč 20 000 Kč 15 000 Kč

Nepodpořena položka 
nájemné kulturního 
domu Terezín (jedná 
se o mimopražskou 
akci).
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

1052

Židé

Bejt Simcha 61385735

EPES RARES - cyklus kulturně-společenských večerů. 
Kulturní setkání za účasti hosta - osobnosti z kulturní 
oblasti, autorská čtení, diskuse, vyprávění, přednášky. 
Součástí večera jsou hudební vystoupení. Projekt 
napomáhá zvyšovat povědomí o židovské kultuře. 
Speciální akce u příležitosti svátků Chanuka a Purim. 
Náklady na propagaci, pronájem prostor, pronájem 
video a audio techniky, honoráře.

50 600 Kč 26 000 Kč 20 000 Kč

Nepodpořena položka 
občerstvení 
účinkujícím. 

1053

Židé

CCJW - SPOLEČNOST 
ŽIDOVSKÝCH ŽEN ČESKÉ 

REPUBLIKY 22817174

From ROOT to FRUITS - od KOŘENŮ k PLODŮM-
Jewish Women of Today - 22. ročník celosvětového 
setkání Mezinárodní rady židovských žen - v rámci 
setkání se uskuteční přednášky, workshopy, panely - 
diskusní fóra, tematické exkurze a filmová promítání s 
diskusí,  zasedání organizačního výboru ICJW. Hlavní 
program bude doplněn kulturními bloky, společnou 
oslavou židovského svátku Šábes nebo vystoupením 
skupiny Mišpacha, Shirah atd. Témata řešená v rámci 
přednášek a workshopů budou - porovnání situace 
žen v ČR a jinde, výchova židovské mládeže, 
vzdělávání, tradiční židovská rodina současnosti, 
postavení moderní židovské ženy v dnešní 
společnosti, porovnání statusu ženy v různých zemích 
světa, diskuse k tématu obchod s lidmi a 
antisemitismus. Náklady na pronájem konferenčního 
sálu a technické zajištění - ozvučení, tlumočnické 
kabiny, plátno.

3 740 000 Kč 300 000 Kč 30 000 Kč
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

1054

Židé

Židovská liberální unie 
v České republice 70827982

Vzájemným poznáváním a prezentací židovské 
vzdělanosti a kultury předcházet rasizmu a xenofobii - 
oslava židovských svátků pro veřejnost - výuka 
biblické a moderní hebrejštiny pro židovskou 
menšinu i ostatní zájemce. Náklady na lektory  a 
administrátora projektu (DPP), knihy, slovníky, 
kancelářské potřeby, telekomunikační poplatky.

278 200 Kč 194 200 Kč 0 Kč

1055

Židé

Židovská obec v Praze 00445258

Cyklus varhanních koncertů v Jeruzalémské synagoze 
(2. ročník) - Sólové varhanní hudby, instrumentální - 
sólové nástroje s doprovodem varhan, pro zpěv a 
varhany. Náklady na honoráře hudebníkům, 
propagaci (city light + inzerce v PIS), plakát, letáky.

175 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč

1056

Židé

Židovská obec v Praze 00445258

David Ashkenas: Fotografie - výstava fotografií v 
Jeruzalémské synagoze v Praze - jedná se o cyklus 
fotografií amerického fotografa D. Ashkenase, který  
zachycuje pražské židovské prostředí a život Čechů v 
něm.  Náklady na grafické zpracování pozvánky a 
plakátu, velkoplošný tisk a laminace, instalaci výstavy, 
propagaci (tisk pozvánek, plakátů a letáků) a inzerci.

91 000 Kč 24 000 Kč 10 000 Kč
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1057

Židé

Židovská obec v Praze 00445258

Dětské divadlo Feigele - projekt na rok 2014 - 
divadelní představení a dětské programy na Židovské 
obci v Praze v rámci oslav židovských svátků. 
Představení mají převážně tematiku ze židovské 
historie či  pohádky židovských autorů. Divadlo v r. 
2014 plánuje vystupovat na pražských školách a pro 
Českou bratrskou církev, v Židovské obci Praha, 
Domově sociální péče Hagibor a v Lauderových 
školách v Praze 2. Náklady na honoráře pro hostující 
herce a hudebníky, dárky a ceny pro děti, ozvučení 
sálu a osvětlení scény, výroba kulis, rekvizit a 
kostýmů, OON - vedení divadla a příprava 
představení, cestovné (doprava dětí po Praze), 
fotodokumentace (fotograf), poštovné.

107 000 Kč 45 000 Kč 15 000 Kč

Nepodpořeny 
mimopražské akce 
(vystoupení v 
mimopražských 
synagogách a účast na 
dvou letních 
Festivalech židovské 
kultury v Mikulově a 
Boskovicích) a s tím   
spojené náklady, 
nepodpořena položka -
doprava mimo Prahu.

1058

Židé

Židovská obec v Praze 00445258

Chanuka a Purim - oslava židovských svátků v roce 
2014 - hudebně-dramatické představení, 
komponovaný pořad na oslavu židovských svátků. 
Náklady na honoráře umělcům a hudební vystoupení.

117 000 Kč 50 000 Kč 20 000 Kč

1059

Židé

Židovská obec v Praze 00445258

Káva o čtvrté - diskusní pořady s hosty, osvětová a 
vzdělávací přednáška - témata kultury, vědy a 
filozofie. Zaměřen zejména na seniory Židovské obce 
v Praze, kteří byli internováni v některém 
koncentračním táboře. V roce 2014 se uskuteční 
celkem 12 x. Náklady na odměnu moderátorovi.

93 000 Kč 30 000 Kč 15 000 Kč
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1060

Židé

Židovská obec v Praze 00445258

Třígenerační komunitní centrum v Domově sociální 
péče Hagibor - oslava svátku Purim 2014 - celodenní 
oslava svátku Purim v  komunitním centru (akce 
společná pro děti, dospělé a seniory) - čtení Megily 
(uzpůsobeno pro nejmenší posluchače), zpěv 
typických písní, vystoupení klauna a divadelní 
představení s tematikou příběhu o Ester. Přehlídka 
masek a příprava Hamanových uší. Náklady na 
výzdobu, tematické občerstvení (Hamanovy uši), 
zapůjčení karnevalového kostýmu pro lektory, 
materiál (výroba masek), honoráře, výchovné a 
upomínkové předměty s tématem Purim (publikace 
pro děti a "Šlachmojnes" - balíčky s košer sladkostmi 
pro děti). 28 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč

1061

Lužičtí Srbové

Společnost přátel 
Lužice 70976597

Kulturní most mezi Prahou a srbskou Lužicí 2014 - 
spolkové přednášky a hudební vystoupení -koncert 
skupiny Wolbernosće (lidové písně lužickosrbské), 
vernisáž výstavy Marka Raba "Fidem" s hudebním 
vystoupením Měrćina Weclicha, intenzivní kurz 
lužické srbštiny, encyklopedie Lužickosrbský Lexikon, 
přednášky Slovanské Slezsko. Náklady na nájemné, 
inzerci, tisk pozvánek a grafiku, honoráře, cestovné a 
ubytování aktivních účastníků, kancelářské potřeby 
(příprava materiálů, výstavy).

170 600 Kč 105 000 Kč 45 000 Kč
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1063
Dům národnostních 

menšin o.p.s. 28516346

Aktivity DNM (veletrh Svět knihy, Muzejní noc a další) 
- administrativně-organizační podpora aktivit DNM 
o.p.s. a občanských sdružení národnostních menšin - 
zajištění účasti na veletrhu Svět knihy, účast na 
Muzejní noci, multikulturních akcích pořádaných 
jednotlivými MČ (např. Etnofest-Praha 9), Dnech 
židovské kultury v Praze, zajištění přednášek a 
filmových projekcí zejména pro děti a mládež. 
Náklady na pronájem stánku včetně dalších služeb, 
materiál k propagaci (letáky, tužky, upomínkové 
předměty), cestovné (doprava, stěhování exponátů), 
honoráře účinkujícím za doprovodné kulturní akce, 
OON (DPP a DPČ), technické zajištění pořadů, 
propagaci-Muzejní noc.

171 000 Kč 120 000 Kč 100 000 Kč

1067 Česká unie neslyšících 00675547

Umělecká tvorba kulturní a jazykové menšiny 
neslyšících: "Poznejte nás!" - festival  přibližující 
většinové společnosti kulturu, jazyk a komunikaci 
neslyšících. Prezentace uměleckých vyprávění ve 
znakové řeči, vizuální vystoupení, pantomima, 
přednášky, videoprojekce. Projekt bude doprovázen 
výstavou od neslyšících umělců. Náklady na účinkující 
(DPP), techniku (ozvučení, videoprojekce), pronájem 
pódia a prostoru, zázemí, videoprojekci, výstavní 
panely, koordinaci (DPP), propagaci (tisk 
propagačních materiálů), kameramana (DPP), 
fotografa, tlumočení (DPP).

69 000 Kč 69 000 Kč 0 Kč
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1068 Člověk v tísni, o.p.s. 25755277

Volnočasové kluby ČVT-Praha - nízkoprahové kluby 
pro děti, mládež a dospělé ze sociálně vyloučeného 
prostředí - zejména obyvatelé Prahy 5,8,9.  Výtvarné 
kluby (výroba jednoduchých arteterapeutických 
výrobků), kulturní akce (návštěva divadel, muzeí, 
galerií), návštěva aquaparku. Kluby probíhají 3xtýdně 
(2 dny na Smíchově a 1 den Karlín). Náklady na 
výtvarný materiál, vstupné divadla, galerie, muzea, 
aquapark, poměrná část nákladů za nájemné + 
energie + plyn + vodné stočné. 

100 000 Kč 65 793 Kč 0 Kč

1070
Etnická asociace 

ETNICA, o.s. 26642107

Tradice v Etnice - zajištění pravidelné celoroční 
činnosti sdruženní Etnica a workshopy (divadelní, 
hudební, pohybové aktivity). Náklady na materiál 
(židle, závěsný systém pro výstavy, rámy, drobný 
nábytek), pronájem, izolace (akustická a tepelná), 
energie (plyn, elektřina).

480 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč
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1071 Luka Praha 22815465

Projekt třech výstav z cyklu Srbští malíři a Praha - 
příprava a realizace výstav srbských malířů B. 
Raduloviće, T. Švrakiće a P. Popoviće. Náklady na 
grafické zpracování archivních materiálů, design 
katalogu, letáků a pozvánek, tisk katalogu plakátů a 
pozvánek, výrobu archivních materiálů a fotografií, 
nákup rámů, zabalení obrazů a uložení do 2 art 
kontejneru, procelní, přepravu a pojištění na 
transport Sarajevo-Praha a zpět (3x), cestovné 
účinkujících (Sarajevo-Praha-Sarajevo), ubytování 
účinkujících, diety účinkujících, honorář pracovníka 
muzea (Umjetnička galerija BiH), dálniční poplatky, 
autor textu, fotografií a archivních materiálů.

760 000 Kč 662 634 Kč 100 000 Kč

27 251 935 Kč 5 995 147 Kč 1 440 000 KčCelkem
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