
Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 821 ze dne 6. 5. 2019

Programy v oblasti podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2019
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 v Kč

Dotace 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. Festival se 
konal již třikrát (2016, 2017, 2018).  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 2019.
Náklady na pronájem prostor, služby zvukaře, práci grafika, účetní, dva moderátory, fotografa, tisk 
plakátů, pozvánek a  jejich rozeslání, tisk diplomů a laminace, výrobu odznaků a samolepek - 
upomínkové předměty, na organizační a technické zabezpečení akce. 

80 000 61 000 40 000 Kč

1002 Bulhaři
Asociace bulharských 

spolků v ČR z.s.
00442780

Našim dětem - projekt 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 čtyř samostatných akcí: Dílniček- tři podčásti                       (velikonoční, 
podzimní, vánoční),  Vánoční besídky, Kouzelnické show a Prvního školního dne. Zábavná 
odpoledne jsou doplněna o informace slavení daných svátků v obou zemích, doplněna 
divadelními představeními, soutěžemi a workshopy, apod.
Náklady na kouzelnické představení, program pro děti na vánoční besídku, organizační a 
administrativní práce, pronájem sálu, materiál na dílničky, lektory dílniček. 

35 000 26 000 10 000 Kč

1003 Bulhaři
Asociace bulharských 

spolků v ČR z.s.
00442780

Pěvecký sbor Hlasy Bulharska - Hlasy Bulharska jsou smíšeným sborem, ve kterém zpívají jak 
příslušníci bulharské NM, 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 NM. Jako host se účastní akcí  i dalších bulharských 
spolků. Spolupodílel se na organizaci Festivalu pěveckých sborů národnostních menšin, Praha 
2016, Praha 2017, Praha 2018. 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 NM.
Náklady na pronájem prostor na koncerty, na organizační a administrativní práce, na grafické 
práce - návrhy plakátů, účetní práce,kancelářské práce, propagace -  tisk plakátů a pozvánek, na 
lektora zpěvu.

45 000 33 000 11 000 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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace v Kč

Dotace HMP Komentář

1004 Bulhaři
Bulharská 

pravoslavná obec v 
ČR

26531593

„Zažít město jinak“ v ulici Americká 2019 - je celodenní akce. Při této příležitosti pořádá Bulharská 
pravoslavná obec v ČR před svým sídlem kulturní akci - pouliční festival. Na festivalu bude 
představena činnost bulharských spolků v ČR, instalována fotografická výstava "Ze života 
bulharské diaspory v Praze", proběhne folklorní program, kulinářský zážitek – ochutnávka 
typických a tradičních balkánských jídel, včetně ukázky jejich přípravy a prodeje potravin i koření k 
tomu potřebných. Výtěžek akce bude věnován na podporu talentovaných dětí, sociálně slabých 
rodin a seniorů bulharského původu žijících na území hl. m. Prahy a obecně na podporu další 
činnosti Bulharské pravoslavné obce v ČR. Náklady na materiál workshopu - ubrousky, tácky, 
příbory, skleničky, párátka, venkovní výzdobu - vlajky, samolepky, balonky, pásky, lepidlo, izolepy, 
prodlužovací buben, rámečky, panely, závěsný systém, trička s bulharskými tradičními prvky pro 
organizátory i účastníky, potraviny na bulharská jídla, nájemné - poplatky za plochu, pronájem 
stánků a příslušenství, dopravu, instalaci a deinstalaci stánků, propagaci akce, pronájem 
aparatury, pořízení zvukového a obrazového záznamu, obsluha  stánků 8 osob, OON, honoráře 
lektorů, zabezpečení kulturního programu.

0 Kč 71 600 5 000 Kč

1005 Bulhaři
Bulharská 

pravoslavná obec v 
ČR

26531593

Klub pravoslavných Bulharů – pravidelná celoroční klubová činnost 2019 - spolek působí od roku 
2001 a na rozdíl od spolků s čistě národnostním zaměřením se snaží propojovat bulharské národní 
tradice s tradicemi pravoslavnými. Veškeré aktivity v roce 2018 kryl z vlastních zdrojů a 
svépomoci. Posláním Klub Pravoslavných Bulharů je podporovat manželství, rodinu a mezilidské 
vztahy na základě křesťanských hodnot. Projekt si klade za cíl nabídnout pomocnou ruku všem, 
nabídnout pro ně alternativu, pomoci snížit jejich sociální izolaci, do níž se vlivem své životní 
situace dostali. Klubová činnost se skládá z: organizování a pořádání seminářů, výstav, 
informačních přednášek i diskuzí spojených s vírou. Prezentuje pravoslavnou etiku a církevní 
svátky, národnostně menšinové kultury a zvyků. Připravuje vydávání a distribuci tiskových 
materiálů se spolkovou tématikou (dvojjazyčně), výrobu předmětů a symbolů spojených s vírou. 
Pořádá akce a bazary, jejichž výtěžek bude použit na pomoc starých a nemocných, sociálně 
slabých občanů a rodin. Klubová činnost BPO v ČR má cílovou skupinu složenou především ze 
členů sdružení, což jsou rodiny s dětmi z bulharské menšiny a smíšené rodiny žijící   v Praze. Patří 
sem i veřejnost, zástupci ostatních menšin a členové majoritní společnosti ve věku od 7 do 100 let. 
Pořádá pravidelná setkávání členů spolku po celý rok. Pro svá setkaní převážně používá prostory v 
Bulharském domě na adrese Americká 28/744, kde má kancelář, klubovnu, velkokapacitní kuchyň, 
knihovnu a tyto prostory zatím používá bezúplatně.
Náklady na kancelářské potřeby, materiál ( fota, rámy, závěsní systém, panely), květinovou 
výzdobu obřadní svíce, bulharské potraviny, nájemné, poštovné telefon, internet, službu - tvorba 
webu,propagaci, dopravu exponátu, webhosting, účetní, lektorné, honoráře - údržba webu, OON, 
fotografa, kameramana, ozvučení.

179 600 119 500 0 Kč

Návrh nepodpořit - 
projekt není dostatečně 
odůvodněn. 



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 v Kč

Dotace HMP Komentář

1006 Bulhaři
Bulharská 

pravoslavná obec v 
ČR

26531593

Návrat k Bulharským kořenům  - šestidílný cyklus mapuje hlavní svátky, které se v Bulharsku 
dodnes dodržují, porovnává s obdobnými svátky v České republice, i když se mnohdy ponětí o 
jejich původním významu vytrácí. Dozvídáme se, že naši předkové žili v souladu s přírodními cykly, 
jak díky společným oslavám utužovali vzájemné vztahy a jak si dokázali i těžkou práci okořenit 
společnou zábavou. Přestože se jedná o cyklus Bulharských tradic, chtějí ke každé jedné z nich 
zařadit tzv. jazykový český koutek. Jeho účelem je komparovat svátky bulharské a české .V 
mnohém jsou si totiž podobné. V něčem je oba národy slaví odlišně. Protože Česká republika je 
novým domovem pro zde žijící Bulharskou menšinu, je zapotřebí poznat tradice navzájem. Z 
uvedených důvodů je naplánováno realizovat v rámci připravovaného cyklu tradic i cyklus výuky 
češtiny pro dospělé a jejich děti. Účelem bude rozšířit slovní zásobu spojenou s tradicemi, zlepšit 
užívání slovíček při komunikaci s majoritní společností a umět tak vyprávět o našich tradicích 
českým občanům. Výuku chtějí vést interaktivní a atraktivní formou tak, aby každý měl možnost 
mluvit v bezpečném prostředí malé skupiny a eliminoval tak ostych pro budoucí komunikaci.
Náklady na materiál - workshopy 6x ročně ( Vánoce, Velikonoce, kukery, cvetnica, baba marta, 
nestunari), květinovou výzdobu, obřadní svíce, bulharské potraviny, pronájem sálu a kavárny 6x 
ročně, lektora, scenáristu, choreografa, koordinátora, mediatora projektu, pronájem učebny.  

101 500 66 500 18 000 Kč

1007 Bulhaři Spolek Zaedno 26606071

Trifon Zarezan, bulharský svátek vína 2019 - Trifon Zarezan, bulharský svátek vína je tradiční 
kulturně-společenská akce s bulharskou nebo balkánskou folklorní muzikou, tanci a inscenací 
bulharských lidových tradic. Je určena jak na příslušníkům bulharské a jiných menšin, žijících v ČR, 
tak i majoritní společnosti. Obsahuje:
• Až 8 hodinovou bohatou hudební a taneční produkci – bulharský a balkánský folklór, etnická 
muzika, balkánská populární muzika. Vystoupí kolem 50 umělců.
• Oblíbená soutěž pro publikum - volba cara Trifona – zlatý hřeb večera
• Tombola s věcnými cenami
• Inscenace bulharských lidových tradic kalendářně spojených s jarem
• Seznámení s bulharskou kuchyní a ochutnávky bulharských vín
• Rychlokurz lidových tanců zakončený krátkou taneční soutěží.
Cíl projektu : Podpořit krajanskou soudržnost.Vést mladé Bulhary v ČR k obnovení a udržování 
bulharských lidových tradic.
Náklady na propagaci ( tisk plakátů), pořízení videa, pronájem sálu, pronájem zvukotechniky,  
cestovné po Praze - odvozy účinkujících, materiálu, drobné aranžérské potřeby, telefonní 
poplatky, vedení účetnictví., honoráře zvukaře, účinkujících, uvaděčů,  

100 000 70 000 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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace v Kč

Dotace HMP Komentář

1008 Bulhaři VAZRAŽDANE 26544229

Dny bulharské kultury - 15.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. Spolek Vazraždane působí od 
roku 2001 a má patnáctiletou zkušenost s organizací a realizací koncertů, výstav, tanečních a 
pěveckých seminářů, informačních přednášek, soutěží, kurzů a kulturně-společenských setkání. 
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. Projekt se realizuje od října, kdy 
proběhne filmový večer, folklorní večer, v listopadu se bude konat výstava a divadelní večer a v 
prosinci se uskuteční vánoční koncert. 
Náklady na nájemné prostor (divadlo, DNM, koncertní síň), na kancelářské potřeby, poštovné, 
telefon, na propagaci, na ubytování účinkujících, na OON a DPP a honoráře.

158 000 110 000 40 000 Kč

1009 Bulhaři VAZRAŽDANE 26544229

Klub Vazraždane - cílem projektu Klub Vazraždane je prostřednictvím 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. Cílovými skupinami jsou příslušníci bulharské národnostní menšiny, 
příslušníci ostatních menšin v České republice a majoritní společnost. Na realizaci těchto aktivit se 
podílí sehraný tým lidí bulharské a české národnosti. Kulturně-osvětová činnost se skládá z oslav 
bulharského svátku Trifon Zarezan, svátku v březnu Baby Marty, Velikoční dílny, svátku 
Gergjovdenu, Balkánského bálu v květnu, oslavy Cyrila a Metoděje, v září ze společenského večera 
u příležitosti st.svátku Dne nezávislosti Bulharska, v listopadu z oslavy Dne národních obrozenců, v 
prosinci Vánoční dílny.
Náklady na nájemné - pronájem sálu na akci, zkoušky v DNM, Divadle na Perštýně, Diamě, 
kancelářské potřeby na Velikonoční a Vánoční dílnu, poštovné a telefon, ubytování 
mimopražských účinkujících, propagaci (letáky, plakáty - tisk), lidové kroje a nástroje, osobní 
náklady - DPP a honoráře, přepravu osob - cestovné Praha - Mikulčice - Hodonín - Praha.

145 000 100 000 50 000 Kč

Návrh nepodpořit položku 
nástroje - nejsou 
upřesněny.                                                                   

1010 Chorvati
Česko-chorvatská 

společnost
60435330

Koncert - 4 tenora - koncerty 4 tenorů - Đani Stipaničev, Marko Pecotić, Marko Škugor, Vladimir 
Garić jsou chorvatští tenoři, kteří začali společně vystupovat v roce 2016 a od toho dne 
vyprodávají sály a koncertní síně po celém Chorvatsku a okolí (pro příklad v Lublani jejich koncert 
navštívilo 7 500 diváků). Publiku nabízejí v originálním provedení árie, kancóny a evergreeny jako 
jsou "O Sole Mio", "Nessun Dorma", "Grande Amore", "Funiculi Funicula", "Canzone per te", 
chorvatské stálice jako jsou písně Olivera Dragojeviće, Vinka Coce, Ivo Robiće nebo Vice Vukova. 
Spolek se rozhodl přívést kousek Chorvatska do Prahy a představit i českému obecenstvu toto 
stále populárnější kvarteto, a chorvatské menšině zprostředkovat chorvatské melodie.
Náklady na nájem sálu pro zkoušky a koncert, propagaci koncertu v médiích.

200 000 40 000 0 Kč

Projekt nenaplňuje 
priority grantového řízení - 
jeví se podle popisu jako 
kulturní záležitost, která 
plně obstojí komerčně.



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 v Kč

Dotace HMP Komentář

1011 Chorvati
Česko-chorvatská 

společnost
60435330

Pamětní deska - skladatel Vatroslav Lisinski  - přiblížení chorvatského obrozence a  hudebního 
skladatele Vatroslava Lisinského chorvatské menšině žijící v Praze, ale hlavně většinové 
společnosti. Zajištění instalace pamětní desky známému skladateli v Praze, kde studoval a pobýval 
v padesátých letech 19.st.
Náklady na architektonický návrh, výrobu pamětní desky, instalaci pamětní desky.

103 000 63 000 0 Kč

Návrh nepodpořit z 
důvodů, že není jasné, kde 
bude deska umístěna, 
nepropracováno a 
nezapadá dle hodnotitele 
do programu GŘ/není v 
souladu s předmětem.

1012 Chorvati
Česko-chorvatská 

společnost
60435330

Přednášky o známých Chorvatech spojených s Prahou - cílem je přiblížení chorvatských umělců, 
skladatelů, spisovatelů, architektů chorvatské menšině i většinové společnosti. Uskuteční se 
během roku 4 přednášky.
Náklady na pronájem sálů, ozvučení a osvětlení, propagaci přednášek, honoráře účinkujících.

50 000 34 000 20 000 Kč

1013 Chorvati
Česko-chorvatská 

společnost
60435330

Škola - kurz chorvatského jazyka - přiblížení chorvatského jazyka a kultury chorvatské menšině i 
většinové společnosti. Poskytnout všem dětem a mládeží pocházejících z chorvatských nebo 
smíšených rodin, žijících v Praze a v blízkém okolí možnost učit se chorvatsky. Zprostředkovat 
chorvatskou kulturu i lidové tradice prostřednictvím divadelních, tanečních a tvořivých dílen, 
kulturních akcí, výletů a tématických víkendů.
Náklady na výukové materiály (CD, DVD, sešity a pomůcky), odměny lektorům ( taneční dílna, 
divadelní dílna, výuka jazyka), pronájem učebny a dílny, svatomartinskou dílnu a výlet. 

32 000 27 000 20 000 Kč

Návrh nepodpořit položku 
výlet                    v souladu s 
GŘ.                

1014 Maďaři Spolek Iglice 26603608

Zpřístupnění maďarského jazyka a kultury členům maďarské menšiny i většinové společnosti - 
cílem projektu je zpřístupnit maďarský jazyk a kulturu dětem maďarské národnosti a dětem ze 
smíšených, česko-maďarských rodin, žijících v Praze a ve Středočeském kraji. Akce Spolku Iglice 
jsou otevřené pro všechny zájemce, tudiž i pro rodiny, které žijí v jiných částech České republiky, 
kde spolková činnost nefunguje. 
Projekt zahrnuje pět programů. Jedná se o  2 divadelní představení , loutkové představení, 
Vánoční setkání, výchovný program, herna - hravá výuka maďarského jazyka aj. Posláním Spolku 
Iglice je taktéž prezentovat maďarskou kulturu a tradice většinové společnosti, ve spolupráci s 
Maďarským Institutem v Praze a dalšími národnostními organizacemi.
Náklady na honoráře za vystoupení.

1 316 700 83 000 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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace v Kč

Dotace HMP Komentář

1015 Maďaři
Spolek maďarských 

lékařů a přírodovědců 
v ČR

05668808

Momenty z Hrabalovy galaxie - uspořádání literární a výtvarně umělecké výstavy v prostorách 
výstavní síně Nové Scény Národního divadla v Praze. Hlavním organizátorem výstavy je spolek 
Maďarských lékařů a přírodovědců v České republice, který ve spolupráci s Novou scénou 
Národního divadla uspořádá interaktivní výstavu seznamující veřejnost s Hrabalovým dílem 
prostřednictvím umělecké instalace shrnující Hrabalův život, zabývající se jeho uměním a 
výkladem jeho díla.Cílem výstavy je propagace a přiblížení dvou národnostních kultur a 
prezentace Hrabalova díla očima maďarských umělců. Dalším cílem je seznámit mladou generaci  
interaktivním způsobem s Hrabalovým životem a literární tvorbou. Přínosem projektu je 
propagace vzájemné kultury a rozšířit vědomosti a zájem mladé generace o Hrabalovu literární 
tvorbu  a také zvýšit zájem mladých lidí o čtení knih. 
Náklady na propagaci výstavy, dozor, průvodce výstavy s výkladem, vydání katalogu výstavy.

1 060 000 460 000 0 Kč

Návrh nepodpořit z 
důvodů, že projekt 
neodpovídá cílům GŘ 
(projekt stručný, nejasně 
formulovaný, cíl. skupina 
zejména majorita, položky 
nejsou řádně zdůvodněné - 
dle hodnotitele).   

1016 Maďaři
Spolek maďarských 

lékařů a přírodovědců 
v ČR

05668808

Vědecké a kulturní osobnosti - v rámci pravidelných setkání s osobnostmi vědeckého a kulturního 
života bude umožněno široké veřejnosti seznámit se se životem a dílem významných osobností 
maďarské menšiny. Cílem projektu je zlepšit vzájemnou informovanost a upevnit vzájemné vztahy 
mezi maďarskou minoritou žijící na území hlavního města a majoritní českou společností. 
Přínosem projektu je zlepšení vzájemné informovanosti, poznávání kulturních hodnot a zlepšení 
vzájemné tolerance a spolupráce. Přednášky se budou konat během celého roku, celkem 8 
přednáškových večerů za účasti cca 100 lidí. 
Náklady na pronájem prostoru, pronájem technického vybavení, pozvánky a propagační 
materiály. 

46 880 32 780 10 000 Kč

1017 Maďaři
Spolek maďarských 

lékařů a přírodovědců 
v ČR

05668808

Vyhledávání a podpora mladých talentů z řad národnostních menšin -  konference zaměřená a 
vyhledávání a podporu mladých talentů z řad národnostních menšin. V rámci několikadenní 
konference uspořádají setkání odborníků, pedagogů, zástupců nadací věnujících se vzdělávání a 
zachování kulturního dědictví národnostních menšin a mladých talentů s výjimečnými výsledky. 
Cílem konference je uspořádat setkání odborníků věnujících se vyhledávání a podporování 
mladých talentů z řad minorit a výměna zkušeností, rozvíjení a předávání hodnot, dále  poznávání 
specifika problematiky jednotlivých menšin a předávání hodnot vytvářených národnostními 
menšinami do kulturního spektra hlavního města Prahy. Přínosem je seznámení se zkušenostmi 
zástupců jednotlivých národnostních menšin v oblasti vyhledávání a podpory talentů. 
Náklady na reklamu, pronájem místnosti, simultánní tlumočení, abstraktbook.

338 000 191 000 0 Kč

Návrh nepodpořit z 
důvodů, že  je projekt 
velmi stručný, 
nepropracovaný, cíl je 
nejasný a způsob 
provedení.  



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 v Kč

Dotace HMP Komentář

1018 Maďaři
Studentský kroužek 
Endre Adyho - Ady 
Endre Diákkör, z.s.

00499625

Pěstování maďarské studentské kultury v Praze - Studentský kroužek Endre Adyho celoročně 
organizuje programy různého druhu – kulturní, sportovní, zábavní, atd. 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 dni, kde 
každoročně představí současnou maďarskou uměleckou scénu. Počas dubna budou organizovat 
besedy s významnými osobnostmi, návštěva 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 mladé 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  úspěšného fungování.
Náklady na koncert, pronájem prostoru pro koncert, na maďarskou folklorní kapelu, pronájem 
prostoru na besídku, honorář pro přednášejícího, pronájem hřiště, ceny do tomboly.

105 000 37 000 30 000 Kč

1019 Maďaři

Svaz Maďarů - 
CSMMSZ, z.s. 

Pobočný spolek 
Praha, z.s.

05734746

Kulturní aktivity celoročně a Dny maďarské kultury v Praze - hlavní cílem Svazu Maďarů žijících v 
českých zemích je umožnit příslušníkům maďarské menšiny v České republice  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. Divadelní představení "Disznótor  - Zabíjačka", 2. Výstava malíře L. Luzsica, 3. Velikonoční 
koncert A. Navrátilové, 4. Muzejní noc - vystoupení maďarské kapely v kostele Sv. Jindřicha v 
Praze, 5. Literární večer - výročí A.Edre (v DNM), 6. Divadelní představení "Egy asszony" - 
Maďarský institut.
Náklady pro umělce za vystoupení : přeprava osob a materiálu, odměny pro umělce, odměny za 
přednášky.

214 600 71 000 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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace v Kč

Dotace HMP Komentář

1020 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 akcích Svazu Maďarů, Maďarského 
kulturního střediska i na festivalu Praha srdce národů. Časový harmonogram projektu je rozdělen 
do pěti projektů. 1. Pravidelná taneční výuka, 2. workshopy a taneční soustředění, 3. Taneční 
dům, 4. vystoupení na kulturních akcích a festivalech, 5.Dílny. 
Náklady: Na 1. projekt nepožadují, na 2. projekt náklady na grafické zpracování tiskovin, webové 
stránky, cestovní náklady lektorů, pronájem tanečního studia, ubytování lektorů, honoráře 
lektorů, na 3. projekt náklady na grafické zpracování tiskovin a tisk, webové stránky, cestovní 
náklady na hudební skupinu (ubytování, honoráře), na pronájem prostor pro tančírnu, na 
4.projekt materiál (kroj + údržbu), výtvarné potřeby, hudební skupinu (cestovní náklady, 
honoráře), na 5. projekt na webové stránky, výtvarné potřeby, lektory (cestovní náklady, 
honoráře). 

126 900 50 760 40 000 Kč

1021 Němci
Spolek Němců a 
přátel německé 

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 průběhu 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, na tisk pozvánek a na grafické práce, na nájemné za prostory        
v Domě národnostních menšin, na honoráře přednášejícím,  na instalaci a odinstalaci výstavy. 

25 000 16 000 16 000 Kč

1022 Poláci
Klub Polski v Praze , 

z.s.
41195299

Divadlo-Teatr Klub PL- Praha - propagace polské divadelní tvorby - projekt  Alternatywny Teatr 
Klub-PL Praha má už 5 letou historii.  Divadlo má v repertoáru dvě hry, které byly úspěšně 
představeny pražským divákům. V roce 2016 „ Trosečnici – Rozbitkowie“ adaptace hry Sl.Mrożka „ 
Na pełnym morzu”. V roce 2017 „ECCE HOMO” adaptace hry K.Wojtyły „Brat naszego Boga”. S 
hrou  „Trosečnici“ divadlo  se představilo také polským krajanům v Holandsku. V sezoně 2018 obě 
hry měly několik repríz včetně prezentace „Trosečníků“ v ostravským klubu Atlantik – Filozofická 
fakulta ostravské univerzity při příležitosti Polských dnů v Ostravě. Rozhovory a záznamy jsou 
prezentovány v Ostravském rozhlase a TV. Jak kontinuace, tak příprava nové inscenace vyžadují 
soustavných zkoušek a přípravu scénografie. Od konce ledna 2019 divadlo začíná zkoušet, pod 
vedením režiséra a scenáristy připravovat výpravu hry. Zkoušky a nacvičování nové hry v DNM 
dvakrát do týdne a před premiérou denně min. po 20 dní. Na přelomu října a listopadu je 
plánováno vystoupení před publikem s novou inscenací. Ještě v květnu bude tradičně 
prezentována hra ECCE HOMO na každoročních „Karolkach“ (dny zasvěcené Karolu Wojtyle/ Janu 
Pavlu II) v refektáři dominikánského kláštera. 
Náklady na nájmy prostor pro zkoušky + nájem divadla na představení, zakoupení kostýmů a 
scénických prvků, honoráře pro divadelní skupinu, honorář pro režiséra.

160 000 110 000 20 000 Kč

Návrh nepodpořit položku 
honorář pro divadelní 
skupinu a honorář pro 
režiséra.



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 v Kč

Dotace HMP Komentář

1023 Poláci
Klub Polski v Praze , 

z.s.
41195299

Podpora činnosti KPvP v DNM - jedná se o finanční podporu 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 DNM, jsou zpoplatněné.Tato setkání jsou 
nedílnou součásti života spolku a jsou důležitým integračním prvkem.
Náklady na kancelářské potřeby (toner, papír do tiskárny), poštovné, telefon.

50 000 20 000 20 000 Kč

1024 Poláci
Spolek rodičů a přátel 
Polské školy v Praze, 

z.s.
22823034

Podpora činnosti spolků rodičů a přátel Polské školy v Praze ( náklady na provoz: nájem a teplo) -  
cílem projektu je umožnit aktivitu Sdružení. Osvobození od části nákladů mu umožní přidělit 
finanční prostředky na celoroční  otevřený provoz Polské školy v Praze, na organizaci různých akcí, 
na vzdělávací činnost (výuka polského jazyka a dějin Polska pro děti ze smíšených polsko-českých 
rodin), pravidelná setkání. Sdružení dále pořádá vyučování předškoláků, setkání se spisovateli, 
besídky k příležitosti polských národních a náboženských svátků, školní ples a různé mimoškolské 
aktivity žáků a rodičů, ale i jiných národností) – průměrně každou akci organizovanou Sdružením 
navštíví 300 - 400 lidí.
Náklady na provoz :  nájem prostor a teplo.  

140 076 98 053 20 000 Kč

1025 Romové ARA ART, z. s. 01188461

ARA ART 2019 - celoroční činnost  - za 5 let své existence se spolku podařilo vytvořit funkční 
umělecko – produkční platformu, která má na kontě mnoho úspěšných uměleckých projektů. 
Žádost o dotaci na celoroční provoz organizace je tedy nutným dalším krokem a logickým 
vyústěním snah o kontinuitu a o prostor pro uměleckou tvorbu, která reflektuje problémy 
současné společnosti a chápe umění vždy v kontextu doby. Obsahem celoroční činnosti jsou tyto 
aktivity: Oslavy Mezinárodního dne Romů (samostatná žádost o víceleté financování), kulturně-
osvětové akce k příležitosti významných dnů romského národa, celoroční provoz Galerie 
Phundrado Vudar a činnost divadelní skupiny (reprízy představení "...a zase jsme spali pindral" a 
příprava nové inscenace "Díky, že se ptáte".
Náklady na honoráře umělců, honoráře produkce, ubytování účinkujících, scénografii akcí, nájem - 
prostory pro realizaci akcí, technické zabezpečení, propagaci - komunikace s médii,správu a 
hosting webu, tisky plakátů, letáků, nájem na kancelář - energie + internet, koordinaci a 
administrativu projektu, účetní.

809 000 180 000 170 000 Kč

1026 Romové Buči z.s. 22896163

Dětský soubor romského folkloru Marcinovci - činnost 2018  - cílem projektu je zajištění 
pokračování umělecké činnosti souboru romského folkloru Marcinovci, který působí v rámci 
spolku Buči, a jeho dětské taneční folklorní skupiny Jagory v roce 2019. Soubor představuje pro 
pražské romské děti jednak možnost smysluplného trávení volného času, jednak jim 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). Protože činnost 
souboru nepřináší žádné příjmy, byla připravena žádost o grant na některé nezbytné položky 
nutné pro činnost souboru - jedná se o nákup krojů (kostýmů) pro nově příchozí tanečníky do 
souboru a úhradu pronájmu zkušebny pro hudební i taneční soubor. Během roku je pak 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.

268 000 157 000 40 000 Kč
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1027 Romové Buči z.s. 22896163

Oslavy Mezinárodního dne Romů 2019 - náplní projektu je dvoudenní oslava Mezinárodního dne 
Romů v roce 2019. První částí, která se bude konat v jeho předvečer 7.4.2019, je koncert v 
koncertní síni Atrium na Žižkově, spojený s oceněním významných osobností a činů v romském 
hnutí. Tato akce navazuje na předchozí úspěšné koncerty a v roce 2019 proběhne již 6. ročník. 
Druhou akcí pak bude následujícího dne posezení pro všechny zájemce z řad Romů i Neromů  v 
učebně v sídle žadatele. Jeho cílem bude jednak připomenout význam Mezinárodního dne Romů, 
jeho tradice, proč se vlastně oslavuje právě 8. dubna a jaká je jeho historie, ale také proběhne 
diskuse o současné situaci Romů v ČR i aktuálních výzvách a problémech. Jako hosté vystoupí 
významní představitelé romské vědy a kultury. 
Náklady na pronájem místností Atrium, ozvučení sálu, honoráře účinkujícím, cestovné a ubytování 
pro účinkující, posezení - honoráře hostům, materiály pro účastníky - tisk, pořadatelskou službu, 
moderátory, propagaci - plakáty, letáky.

268 000 186 000 20 000 Kč

1028 Romové
ČHAVORIKANO LUMA 

- KROUŽEK HER A 
NÁPADŮ O.S.

65602773

Kulturní prezentace spolku Čhavorikano Luma s.z.: Vzpomínkový koncert na Jožku Feča - 
uspořádání vzpomínkového koncertu na Jožku Feča, ústřední postavu spolku Čhavorikano Luma, 
který společně se ženou Olgou prostřednictvím práce spolku postavil cestu k integraci romských 
dětí do majoritní společnosti. Půjde o setkání až tří generací bývalých a současných členů spolku. 
Jožka Fečo byl slavný romský hudebník (primáš cimbálové muziky) a skladatel (autor desítek 
romských skladeb a textů, autor několika muzikálů, romské opery i libret), který zemřel v roce 
2013. Společně se svou ženou Olgou, která vede spolek Čhavorikano Luma, se zasloužil o výchovu 
několika generací dětí spolku, a to zejména prostřednictvím výchovy hudební. Vzpomínkový 
koncert bude naplněn interpretací Jožkových skladeb, nyní ve velké míře již zlidovělých.  Na akci 
vystoupí až 50 účinkujících - kapely Romane Romnija, Connection, sourozenci Josef a Ludmila 
Fečovi, zpěvačka Erika Fečová, pěvecký sbor Čhavorikano Luma, dětská kapela Fečo Junior. 
Očekává se účast nejméně 100 hostů z celé České republiky. Koncert bude přístupný veřejnosti 
(včetně majority) a bude zdarma. 
Akce proběhne v říjnu 2019 v divadle Korunní 30, Praha – Vinohrady. Od jara roku 2019 budou 
připravovány (grafická práce, tisk) a distribuovány propagační materiály ve formě plakátů, letáků 
a pozvánek, které budou rozeslány důležitým hostům (podporující instituce). Akce bude veřejně 
přístupná a zdarma. V případě úspěšného projektu bude akce propagována i v mediích. 
Náklady na propagaci (tisk plakátů, letáků), nájemné divadla, přepravu osob, pronájem zvukaře, 
audiovizuální záznam koncertu, fotografický záznam koncertu, OON. 

198 000 193 000 30 000 Kč

 Subjekt není registrován 
na území HMP - tj. 
nesplňuje stanovenou 
podmínku, ale z důvodů 
dlouhodobé realizace 
aktivit na území HMP 
navrženo komisí udělit 
výjimku k možné podpoře.
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1029 Romové KHER, z.s. 22744983

Literatura Romů - cesta ke vzájemnému pochopení - obsahem projektu jsou autorská čtení 
komorního rázu, autorská čtení pro literárně zainteresované publikum a literární happening ve 
veřejném prostoru. Cílem bude zvýšit povědomí o literatuře Romů mezi Romy a majoritou, vytvořit 
příležitosti pro setkání Romů a neromské veřejnosti nad literaturou a podpořit romské autory jako 
respektované představitele romské kultury. Přínosem bude podpora etnické identity a hrdosti 
Romů, zvýšení jejich aktivity a odpovědnosti v osobním životě, inspirace k tvorbě či 
emancipovanému postoji Romů k životu; nabourání stereotypních představ majority o Romech a 
zvýšení její schopnosti vnímat Romy (včetně jejich literatury) jinak než doposud - jako pozitivum, 
obohacení, inspiraci; směrem k romským autorům půjde o ocenění jejich literární tvorby a 
veřejného angažmá, motivaci k další tvorbě a jejímu rozvíjení. Celkem proběhne 6 akcí, z toho 3 na 
území hl. m. Prahy. 1. Autorské čtení romských autorů komorního rázu v kavárně či knihovně, 2. 
Autorské čtení romských autorů pro větší či zainteresované publikum a za 3. Literární open-air 
happening ve veřejném prostoru  - akce pod širým nebem.
Náklady na materiál ( výzdoby, výtvarné potřeby), cestovné, propagaci ( tisk letáků, plakátů 
apod.), honoráře na  dramaturgii akcí, moderátory, autory, služby při realizaci happeningu, jízdné 
účinkujících,  DPP - produkci, koordinátora projektu a propagaci.  

227 000 107 500 18 000 Kč

3 akce  jsou mimo Prahu.    
Návrh na podporu s 
podmínkou užití podpory 
pouze na položky vázané k 
realizaci aktivit v Praze.             

1030 Romové ROMANO DŽANIBEN 62941305

Krajinou příběhů romské historie 2019 - 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.projekt pomáhá zavádět do škol metodiku vzdělávání o historii romské menšiny v ČR 
prostřednictvím bezprostředního setkání se s romskými pamětníky a zpracováním jejich příběhu a 
historického kontextu do virtuální mapy, která slouží jako učební pomůcka nejen pro žáky a 
studenty, ale i širokou veřejnost. Odborníci z Romano džaniben zprostředkovávají setkání 
studentů s romskými pamětníky, v rámci workshopů uvádí studenty do kontextu dějin Romů, 
zajišťují zpracování příběhů pamětníků a historických textů pro interaktivní mapu i zpracování 
metodik pro další práci s nově vzniklým materiálem.
Náklady na DPP, kancelářské potřeby, poštovné, cestovní náklady realizátorů (cestovné 
pracovníků projektu a pamětníků na dílny romské historie, lektorů apod.),  honoráře (účetní, 
webmaster), propagaci a tisk, poplatek za web. doménu, bankovní poplatky apod., tisk pracovních 
listů.

310 000 72 000 50 000 Kč
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1031 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. Předkládaná žádost 
se zaměřuje výhradně na volnočasové aktivity, zejména víkendové pobyty. Projekt navazuje na 
předchozí činnost organizace v oblasti práce s dětmi a mládeží. Za dob své existence vzbudilo 
zájem velkého množství dětí a rodin a podařilo se získat děti z ulice do zájmových kroužků a vložit 
do jejich myšlení určitý smysl a řád,který by měl pomoci nejen ve škole,ale především v tom, aby 
nacházely způsob řešení svých životních situací bez drog a pouliční kriminality. 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. 
Spolek organizuje 2x měsíčně po 2 hodinách výtvarný kroužek, sportovní kroužek, taneční kroužek 
a doučování dle potřeby. Spolek by rád uskutečnil i víkendové pobyty pro děti z rodin, které jim ze 
sociálních či finančních důvodů tyto pobyty mimo Prahu nemohou nabídnout.
Náklady na materiál (zdravotnický materiál, sportovní potřeby, ceny, diplomy, výtvarné potřeby, 
kancelářské potřeby, knihy, stolní hry), 3 víkendové pobyty - doprava, ubytování, strava, 
propagaci, DPP (lektoři, účetní, vedoucí, praktikanti). 

279 400 199 400 80 000 Kč

1032 Romové Slovo 21, z. s. 69343951

Gavoro - cílem aktivity, která vyvstává z iniciativy samotných aktérů, je systematicky vybudovat 
jádro romských autorů - český romský literární klub „tzv. Romani PEN“, ve kterém mohou romští 
spisovatelé vzájemně spolupracovat. V rámci klubu bude 10 -12 stálých členů z celé ČR.
V pravidelných schůzkách klubu se jeho členové budou mít možnost vzájemně poznávat, 
podporovat, diskutovat, sdílet znalosti, zkušenosti a nápady, připravovat a implementovat 
individuální i společné aktivity na podporu jejich tvorby (viz následující aktivity projektu) a 
identifikovat svoje potřeby (např. chybějící vydavatel, potřeba profesionální podpory, editace 
apod.). Klub bude spolupracovat s knihovnami, kulturními a dalšími institucemi s cílem navázat 
vzájemnou spolupráci a podpořit romskou literární tvorbu. V rámci působení prvního ročníku 
klubu v roce 2019 proběhnou 3 schůzky jeho členů. Projekt se zaměří také na podporu 2 
budoucích romských expertů na romskou literaturu, kteří se zapojí do implementace projektových 
aktivit. V průběhu projektu proběhnou workshopy pro romské spisovatele připravené na míru 
jejich potřebám. Cílem je podpořit spisovatele a posunout jejich práci na profesionální úroveň. 
Autoři sami již projevili o tuto aktivitu zájem.
Náklady na kancelářské potřeby a spotřební materiál, občerstvení (setkání, workshopy a 
prezentace), nájemné, poštovné, telefon, internet, elekřinu, plyn, vodu, údržbu (úklid), účetní, 
propagaci (medializace, komunikace), fotodokumentaci, grafiku a tisk plakátů, cestovné, MHD, 
ubytování pro hlavního experta projektu + další experty, lektory, prezentaci romské literatury, 
DPP pro koordinátory projektu.

497 000 266 000 130 000 Kč
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1033 Rusové Ruská tradice, z.s. 26539713

Celoroční činnost dětského divadelního souboru 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 značnému počtu dětí z ruských a smíšených rodin seznamovat se jako diváky i a ještě 
aktivněji jako dětské herce se skvosty ruské literatury a kultury, lidovými tradicemi a folklórem, a 
vede dětí k poznání problematiky dobra a zla prostřednictvím divadelních forem, rozvíjí jejich 
tvůrčí aktivity v mateřském jazyce. Předpokládaný počet oslovených osob  50 + rodiče dětí, celkem 
cca 100 osob. 
Náklady na materiál (látky, drobné vybavení pro scénu, divadelní rekvizity, barvy, štětce, 
dekorační materiál, výtvarné potřeby, látky a materiál pro kostýmy, záznamové média ( CD, 
flashky apod.), záznamovou techniku, kancelářské potřeby, nájemné, poštovné, telefon, fax, 
propagaci, honoráře, OON. 

115 000 80 000 50 000 Kč

1034 Rusové Ruská tradice, z.s. 26539713

Klubová činnost ruské národnostní menšiny v DNM v roce 2019 - klubová a kulturně-společenská 
činnost ruské národnostní menšiny v DNM v roce 2019 bude zaměřena na prezentaci 
národnostních kultur na území hl. m. Prahy, kulturní, společenskou a osvětovou činnost ruské 
národnostní menšiny. V rámci této činnosti budou pořádána pravidelná setkání: • Akademie 
národnostních menšin  - příprava a realizace společných aktivit spolků různých národnostních 
menšin sídlících v DNM • KULTURUS – 2019, 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 v DNM.
Náklady na materiál ( rámy a pasparty, barvy a štětce, šanony a krabice, dekorační látku, výtvarné 
potřeby, kancelářské potřeby, instalační a montážní nástroje, záznamové média - CD, flashky, 
drobné vybavení pro audio a video, výstavní potřeby), nájemné, poštovné, telefon, fax, propagaci, 
honoráře, OON.

86 000 60 000 40 000 Kč

1035 Řekové
Řecká obec Praha, 

o.s.
26538458

Dětský zájmový a taneční soubor -  od roku 2010 zahájil činnost dětský zájmový a taneční soubor 
pod vedením slečny Kateriny Spalasové . Děti se učí řecké písně, tance, předvádějí malá divadelní 
představení, ve výtvarné dílně vyrábějí různá přáníčka a malé dárky pro naše 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 tyto 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 a na obnovu krojů.  

8 000 3 000 3 000 Kč
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1036 Řekové
Řecká obec Praha, 

o.s.
26538458

Kulturní,společenská a osvětová činnost -  v České republice žije již čtvrtá generace Řeků, která si 
přes vysokou míru asimilace s místním obyvatelstvem zachovává své národní a lidové zvyky, 
tradice a obyčeje. Vysokou popularitu si uchovávají, nejen mezi Řeky, ale i mezi českou veřejností, 
dnes již tradiční společenské večery. K úspěchům těchto večerů přispívá živá hudba kapely 
AKROPOLIS. Takto si nejenom připomíná řeckou kulturu, písně a tance, ale uchovává a 
rozšiřujeme povědomí již téměř sedmdesátiletého soužití obou národností a zároveň obohacuje 
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, si připomínáme národní historii, zvyky a tradice. Společenský sál v Domě 
národnostních menšin je pro tyto účely kapacitně nevyhovující, proto je třeba si pronajímat 
komerční společenské sály. Oslavy státních svátků se v roce 2017 pořádali v Paspově sále v 
objektu smíchovského pivovaru. Sál je krásný, ale jeho kapacita je rovněž nedostačující.V měsíci 
květnu by rádi uspořádali večer věnovaný tvorbě známého řeckého hudebního skladatele Mikise 
Theodorakise. Jeho tvorbu by předvedla skupina Parea z Brna. 
Náklady na pronájem sálu na oslavy státních svátků.

130 000 60 000 60 000 Kč

1037 Řekové
Řecká obec Praha, 

o.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). Zúčastnil se také Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, kde získal různá ocenění. 
Své umění předvádí také na celorepublikových festivalech, pořádaných Asociací řeckých obcí, kam 
jsou zváni i oficiální hosté.
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. Jeden 
originální kroj stojí v přepočtu cca 15.000,- až 30.000,- Kč. Nemalým finančním nákladem je 
pravidelné čištění a doprava krojů. V roce 2019 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 28 000 28 000 Kč
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1038 Slováci
„Folklorní soubor 

Šarvanci”
26591235

Folklorní večery a taneční školy pro veřejnost - Folklórní soubor Šarvanci by v roce 2019 rád 
navázal na akce, které organizuje již od svého vzniku. V rámci projektu budou uspořádány 2 
večerní taneční školy (v rozsahu každá 3 hodiny ), 2 taneční školičky pro děti (v rozsahu každá 2 
hodiny ), víkendovou taneční školu (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. Dle zkušeností lze předpokládat účast na školách tance v počtu cca 30-50 
lidí, 10-20 dětí na dětských školičkách tance, cca 200 diváků na předvánočním folklorním večeru a 
30-40 účinkujících. 
Náklady na nájemné, na honoráře pedagogů a účinkujících, dopravu pedagogů a účinkujících, 
ubytování pedagogů a účinkujících. 

242 300 169 000 30 000 Kč

1039 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 2019 tyto následující aktivity: Zajištění pravidelné celoroční činnosti 
souboru (nácvik taneční, pěvecké a hudební složky). Členové všech těchto složek se pravidelně 
schází na pravidelných 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. Letos je plánován i víkendový trénink (workshop, nácvik nové 
choreografie) v podobě výjezdního zasedání v mimopražském ubytovacím zařízení.
Náklady na kroje a krojové součásti,  nájemné,  honoráře pedagogů a choreografů,  dopravu 
souboru, pedagogů, choreografů, na jejich ubytování, údržbu hudebních nástrojů (opravy apod.) a 
údržbu krojů.

468 350 325 000 40 000 Kč

1040 Slováci
Asociace Limbora, z. 

s.
60432811

Limbora v roce 2019 - 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 . Letos soubor od svého vzniku slaví již 68 let.  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, pronájmy divadla, elektřinu ( cena za elektřinu v pronajatých 
prostorách), služby - umělecká spolupráce na přípravě v divadle pro veřejnost (moderátor, zvuk, 
tech. zabezpečení apod.). 

620 000 120 000 50 000 Kč



Program č. 1 - "Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze - kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin"
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1041 Slováci
Asociace Limbora, z. 

s.
60432811

Limborka a Malá Limborka v roce 2019 - cílem projektu je pomoc při 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 1) zabezpečení základních uměleckých a materiálních 
podmínek pro existenci jmenovaných subjektů, 2) realizace 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.

508 000 120 000 50 000 Kč

1042 Slováci BONA FIDE 26524741

Děti pro budoucnost - Deti pre budúcnosť - protagonisti interaktivních workshopů vytvářejí 
společně s dětmi příběh o současných dětech, které objeví způsob, jak je možné se spojit s 
velkými postavami minulosti (filozofové, vojevůdci, matematici, vědci, spisovatelé, malíři), kteří 
vytváří ve vesmíru ideogalaxii, sféru myšlenek, objevů, snů, vizí... Karel IV vedle Napoleona, Tycho 
Brahe se Štefánikem, Erben i Kafka, Smetana s Mozartem zanechali obrovskou množinu poznatků, 
vědomostí, příběhů, vyřešených problémů, které budou nadále obohacovat a zmnožovat nové 
generace dnešních dětí.
Děti za pomoci dospělých géniů složitými výpočty zjistí, že magický průsečík lidských snů a 
myšlenek, vynálezů a příběhů je Praha, ve které géniové pobývali a ve které se setkává minulost s 
budoucností, fantazie s realitou, příběhy s technologiemi.
Nákl d   OON  l kt

240 000 180 000 0 Kč

Návrh nepodpořit                                          
z důvodů, že se jedná             
o zaměření na vzdělávání 
dětí a mládeže celkově, ne 
výhradně na oblast NM - 
spadá do schématu 
vzdělávání.

1043 Slováci ČeskoSlovenská scéna 70857164

Mladé slovenské ochotnícke divadlo v Prahe - obsahem projektu je i v roce 2019 nastudování 
dvou nových her (Umělkyně od Milky Zimkové a Noční rozhovor od Ladislava Mňačka) a jejich 
prezentace v Praze.  Je připravena i mikropřehlídka amatérských umělců a několik profesionálních 
herců, avšak s jejich inscenacemi, vytvořené mimo česká divadla. Přehlídky se budou předvádět 
bez nákladu na pronájem v Slovenském domě v Praze.
Náklady na cestovné (včetně ubytování pro účinkující), propagaci (včetně tisku, materiálů, plakátů, 
pozvánek ), ozvučení a osvětlení, OON pro účinkující.

190 000 65 000 40 000 Kč

1044 Slováci

Dokumentační a 
muzejní středisko 

slovenské menšiny        
v ČR

26679914

Slovensko v Československu - významné mezníky - obsahem projektu jsou kulturní, vzdělávací 
aktivity, které seznamují s historií, reáliemi, kulturou Slovenska zejména v letech 1918-1992, cílem 
je posilování a udržování česko-slovenských vztahů, udržování povědomí o Slovensku a jeho 
vzdělanosti ( Zpracování časového harmonogramu kulturních akcí, literární podvečery se 
slovenskými spisovateli, Svět knihy - pořad o sl. spisovatelích,instalace 2 výstav v DNM, 
dramatizované čtení, večer filmu a hudby, ukázky lidových řemesel, Vánoční odpoledne pro děti). 
Předpokládaným přínosem projektu je podpora vzájemnosti a dobrých vztahů mezi slovenskou 
menšinou a českou majoritou, především v jazyku národnostní menšiny. 
Náklady na kancelářské potřeby, telefony, poštovné, poplatky za prostory DNM, nájemné 
společenských prostor v Praze, ubytování pro spolutvůrce, cestovné, služby, údržbu, dopravné, 
odbornou literaturu, DPP, software.

299 000 86 000 Kč 20 000 Kč
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1045 Slováci

Dokumentační a 
muzejní středisko 

slovenské menšiny         
v ČR

26679914

Slovensko v Československu k 100. výročí - 2. část - vzdělávací cyklus ve slovenském jazyce je pro 
středoškoláky a II. stupeň základních škol o historii Slovenska v letech společného státu. V tvůrčích 
dílnách se budou věnovat v současnosti v ČR opomíjené historii Slovenska, kterou představí v pěti 
seminářích. Děti se pokusí pod vedením metodiků interpretovat vybrané kapitoly ze slovenských 
dějin ve slovenském jazyce, přinášet jejich slovné zobrazení ve slovenském jazyce v písemném 
projevu i výtvarném zpodobnění. Vyústěním bude Setkání slovenských středoškoláků žijících v ČR 
a středoškoláků ze Slovenska v DNM k 100. výročí Československa na XVI. pražské konferenci 
slovenských středoškoláků a jejich hostů v Měsíci česko-slovenské vzájemnosti s exkurzí po 
památných místech česko-slovenské vzájemnosti. Na  konferenci středoškoláků odezní a budou 
odměněny nejlepší příspěvky studentů  ze slovenské historie a z historie i současnosti česlo-
slovenských vztahů a bude prezentován sborník prací z konference  z roku 1918. Do setkání bude 
zakomponován kulturní program s exkurzí po památných místech. 
Náklady na kancelářské potřeby, telefony, poštovné, poplatky za prostory v DNM, nájemné 
společenských prostor v Praze, ubytování pro účastníky konference (žáci a pedagogové), cestovné 
pro účastníky semináře a konference z ČR a SR, služby, údržby, dopravné, odbornou literaturu, 
DPP, software. 

271 000 95 000 60 000 Kč

1046 Slováci MOTUS, z.s. 26527120

Alfred.sk - přehlídka slovenské nezávislé divadelní scény alfred.sk představí určitý segment 
současné slovenské nezávislé kultury a práce slovenských umělců, kteří dlouhodobě tvoří (a žijí)  v 
Praze. Od roku 2019 má spolek v plánu, tedy vždy v průběhu měsíce října (Měsíc české a slovenské 
kulturní vzájemnosti) nad rámec celoročního programu divadla Alfred ve dvoře, uvádět každý 
druhý rok přehlídku alfred.sk. S tímto počinem přichází nové umělecké a organizační vedení 
divadla Alfred ve dvoře, které nastupuje 1. ledna 2019. První ročník přehlídky plánují v říjnu 2019, 
druhý v říjnu 2021. Přehlídka alfred.sk je dramaturgicky zaměřená na divadlo postdramatické, 
objektové, nonverbální a na průniky audiovizuální tvorby do divadelního prostředí. Neprezentuje 
tedy slovenské tradice a zvyklosti, ale naopak nejsoučasnější formy slovenského umění.                                                                               
Náklady na honoráře, ubytování a cestovné pro účinkující, propagaci - grafické návrhy, tisk 
plakátů, dokumentaci, fotografie, archiv,  aktualizaci webu.  

321 000 149 000 50 000 Kč

Nejedná se o NM 
organizaci - komisí 
navrženo udělení výjimky 
a podpořit projekt s tím, 
že v souladu s 
hodnocením 
exter.hodnotitele by byla 
doporučena k zamítnutí 
položka ubytování a 
cestovné. 

1047 Slováci
Slovensko-český klub, 

z. s.
65398777

50 let novodobých slovenských aktivit v Praze - cílem projektu je formou konference, 
komponovaného pořadu pro veřejnost a publikování materiálů připomenout vznik Místního 
odboru Matice slovenské v Praze, který představoval začátek moderní historie slovenských aktivit 
v České republice (sám se později transformoval       v Klubu slovenské kultury). Současně je to 
připomínka půlstoletí česko-slovenské federace. Tato událost měla komplikované a důležité 
dopady. Mezi ně patří právě i vznik novodobých slovenských spolků, ke kterému v roce 1969 v 
důsledku federalizace došlo. Akce proběhne během února v prostorách Slovenského domu v 
Praze, součástí akce bude i výstava nově nalezených dokumentů v zpracování Krajanského muzea 
Martin.                                                                            Náklady na cestovné účinkujících včetně 
ubytování, tisk plakátů, pozvánek, programů, ozvučení, osvětlení večerů, přípravu výstavy, OON 
účinkujících. 

163 000 80 000 20 000 Kč
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1048 Slováci
Slovensko-český klub, 

z. s.
65398777

Týden česko-slovenské vzájemnosti - záměrem projektu je realizace druhého ročníku Týdne 
československé vzájemnosti pod záštitou velvyslance SR v Praze, J. E. Petra Weisse. První ročník se 
uskutečnil s úspěchem u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR a 25. výročí vzniku samostatných států. 
Jde o mezioborovou prohlídku, kde se představuje výtvarné umění, klasická hudba, literatura, 
divadlo, film, folklór a vždy jeden z krajů - v roce 2018 to byl Prešovský samosprávný kraj, v roce 
2019 to bude Žilinský samosprávný kraj. Samotnou prezentaci župy uhradí rozpočet kraje. Od roku 
2019 se akce bude realizovat v říjnu, tedy Měsíci české a slovenské kulturní vzájemnosti. Pro 
významnou část aktivit se využijí prostory Slovenského domu v Praze a koncertní sály Šimona a 
Judy, prostory České římskokatolické farnosti v Praze, a jiných cirk. sborů. Událost bude o den déle 
než v roce 2018. Akce se uskuteční 21. - 27. 10. 2019. 
Náklady na nájemné koncertní síně, cestovné pro účinkující včetně ubytování, propagace - tisk 
pozvánek, plakátů, ozvučení, osvětlení, promítání, přípravu výstavy, OON.

581 000 180 000 20 000 Kč

1049 Slováci
Slovenský literárny 

klub v ČR
26603292

Kvarteto - obsahem projektu je uspořádání komponovaných literárně-hudebních večerů Divadle 
Viola a SD v Praze k výročím nejvýznamnějších osobností slovenské literatury s významným 
přesahem k Praze a dalšími hosty. Projekt se realizoval už i v letech 2011 - 2018 a prokázal 
mimořádnou životaschopnost. V rámci tradiční koncepce se každý čtvrtek představí jedno výročí 
mimořádné osobnosti : 29. 1. Ladislav Mňačko 100, 10. 5. Dominik Tatarka 30 let od úmrtí, 24. 8. 
Jaromír Slušný 70 a 5. 10. Vojtěch Zamarovský 100. Plus dva bonusy : 4. 1. prezident Rudolf 
Schuster 85 a 11. 2. bývalý ministr Rudolf Chmel 80.
 Náklady na nájemné prostor pro jednotlivé večery (ne Slovenský dům), cestovné účinkujících 
včetně ubytování, propagace - tisk pozvánek, plakátů, ozvučení a osvětlení, OON.

198 000 55 000 20 000 Kč

1050 Slováci
Slovenský literárny 

klub v ČR
26603292

Literární soutěž Jána Kollára - obsahem projektu je uspořádání již 15. ročníku mimořádně úspěšné 
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. Vyhlášení výsledků se uskuteční na vysoké kulturní a společenské 
úrovni v Nostickém paláci. Odhadována účast 100 -150 soutěžících, na vyhlášení se zúčastní 200 
hostů a vítězné práce přečte víc než 1000 čtenářů.
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.

337 000 50 000 20 000 Kč
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1051 Slováci
Slovenský literárny 

klub v ČR
26603292

Praha - dielňa slovenských spisovateľov - předložený projekt bude v roce 2019 páteří činnosti 
Slovenského literárního klubu v ČR, z. s. Tento projekt (podporovaný i MK ČR), udržuje život ve 
výjimečné komunitě Slovenských spisovatelů v Praze. V roce 2019 se součástí projektu stane i 
literární konference "Průniky české literatury", kterou i v minulém roce podpořilo Hl. m. Praha v 
rámci grantů k 100. výročí ČSR. Tato konference bude ve svém třetím ročníku rezonovat s 
tématem Dílny, zaměří se totiž na menšinovou literaturu a mladých autorů.
Projekt Dílny realizujeme se zvláštním zaměřením na mladé autory a klubovou scénu. Projekt 
obsahuje křty knih, výstavy, prezentace na veletrzích, klubové večery. Organizovány akce v 
pamětním pokoji L. Mňačka, Literárium s L. Machalou. Důležité jsou také čtyři literární výstavy.
V rámci projektu se již tradičně i výstavní aktivity spolu se Slovenskou národní knihovnou a 
prezentační s Literárním informačním centrem a Národním osvětovým centrem, nová bude 
rozsáhlá spolupráce se Spolkem Slovenská spisovatelů.
Náklady na nájemné (pro jiné akce v Praze, ne Slovenský dům), cestovné včetně ubytování pro 
účinkující, propagace - tisk plakátů, pozvánek, ozvučení, osvětlení, OON.

185 000 50 000 20 000 Kč

1052 Slováci Spolok Detvan, z.s. 61385042

Detvianske večery - Detviansky večer je z historického pohledu hlavní a tradiční aktivita spolku 
Detvan. Slovenští studenti studující v Praze se pravidelně scházeli na těchto akcích, které se 
konaly už 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. Detvianské večery se konají přibližně jednou měsíčně v 
prostorách DNM. Každá akce je věnována kulturní tématice, aktuálnímu problému nebo 
celospolečenské otázce.
Náklady na pronájem místnosti, pronájem techniky, honoráře lektorů, cestovní a ubytovací 
náklady lektorů, občerstvení - slovenské speciality, tisk propagačních materiálů, ICT služby a 
správy webové stránky, propagaci v mediích, poštovné.

30 000 21 000 10 000 Kč

1053 Srbové
Srbské sdružení sv. 

Sáva, z.s.
26597195

IX. DNY SRBSKÉ KULTURY V PRAZE -  Srbské sdružení sv. Sáva existuje od roku 2002 a již pořádalo 
spousta kulturních, společenských vzdělávacích a přednáškových pořadů - výstavy obrazů, knih, 
promítání celovečerních a dokumentárních filmů, básnických večerů, literárních čtení aj. Část 
aktivit je zdokumentovaná v publikaci. Dny srbské kultury v Praze je nejvýznamnější a 
nejrozsáhlejší kulturní akcí sdružení. V roce 2019 se budou tyto dny konat již po deváté. Program 
IX. Dnů srbské kultury bude realizován ve více kulturních a společenských prostorách 
odpovídajících obsahu konkrétních akcí. Slavnostní zahájení je naplánováno na 15.5. 2019 a dny 
skončí v červnu koncertem rockové skupiny Gerberi.
Náklady na grafické návrhy pozvánek, plakátů, programu, materiálové náklady, tisk propagačních 
materiálů, přepravu osob a materiálů na výstavu, přepravu osob účinkujících letiště  - hotel, 
přepravu po Praze, přepravu hudební skupiny a nástrojů, cestovné, ubytování hostů, překlady a 
tlumočení, zvukaře, promítače, instalaci a  odinstalaci výstav, organizaci a realizaci před začátkem 
až do konce akce. 

400 000 100 000 0 Kč

Žadatel chybně uvedl 
německou 
národnost.menšinu a byl 
tedy přeřazen pod 
Srbskou.                           
Návrh nepodpořit            z 
formálních důvodů.                



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 v Kč

Dotace 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 DNM, 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 2019. Účast na akcích Pražská muzejní noc, 
Pražský jarmark apod. 
Náklady na materiál - propagaci (letáky, upomínkové předměty), kancelářské potřeby, 
cestovné(doprava účinkujících), pronájem prostoru v DNM, honoráře pro učitele tance, honoráře 
pro účinkující, na 10 párů krojů Gnlijane, na 9 ženských kompletů krojů "Biljana platno beleše", 
pronájem prostor na veřejné zkoušky, ochutnávky tradičních jídel, pronájem prostorů v Městské 
knihovně, odměny pro účinkující, ostatní náklady  (menší odměny pro děti, dodržování pitného 
režimu po dobu vystoupení). 

372 000 282 000 60 000 Kč

1055 Srbové
Srbský kulturní spolek 

Radost
04518578

Naplnění cílů Srbského kulturního spolku Radost v roce 2018 - Škola srbského jazyka - pravidelná 
výuka - udržování a rozvoj kulturních tradic a národopisného bohatství Srbska, balkánského 
regionu a poznávání těchto hodnot v regionu místním - výuka srbského jazyka a reálií pro děti 
srbské i jakékoli jiné národnosti.  Hlavní cíl: zajištění odpovídajících podmínek pro práci školy 
srbského jazyka pro děti a mládež, která si klade za úkol osvojení všech jazykových dovedností v 
srbštině a seznámení se základními reáliemi Srbska tak, aby děti srbské národnosti neztratily 
kontakt se svou vlastí a uměly plnohodnotně komunikovat v mateřském jazyce.
Cíle projektu: zajištění provozních nákladů, zajištění činnosti školy. 
Náklady na kancelářské potřeby, pronájem prostorů pro workshopy a výuku srbštiny v DNM 
včetně služeb, OON, školní potřeby, materiál pro realizaci workshopu - tradiční národní řemesla, 
didaktické pomůcky, honoráře pro učitele a za odbornou pomoc.

124 000 93 000 30 000 Kč

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. Talentované 
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- 10 folklorních souborů, celkem cca 70 vystupujících osob. Jsou pozvány 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 ( 70 osob), na pronájem prostor v Národním domě na 
Vinohradech, koordinátora projektu. 

100 000 70 000 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
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1057 Ukrajinci
Sdružení Ukrajinců a 

příznivců Ukrajiny
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, na jiné náklady (na ukázku tradičních pokrmů, baterii do 
keyboardu na vystoupeních při pietních aktech, mikrofon, stojany na noty a keyboard), nájemné 
na zkušebnu a sálů, poštovné, telefon a fax, cestovné a přepravu (přeprava techniky po Praze),  
propagaci (letáky, plakáty), foto, audiodokumentaci, honoráře účinkujícím.

53 000 37 000 20 000 Kč

1058 Ukrajinci
Sdružení Ukrajinců a 

příznivců Ukrajiny
00506605

Sbor sv. Vladimíra a spolková činnost SUPU -  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. 
Náklady na materiál - notové dokumentace, odbornou literaturu, výtvarný materiál, kancelářské 
potřeby, stojan na noty, nájemné na zkušebnu, pronájem sálů v DNM, Emauzy aj., poštovné, 
telefon, cestovné a přeprava po Praze, na propagaci (tisk - letáky, programy, plakáty), CD, foto a 
audio dokumentaci, ladění klavíru, honoráře a OON.  

90 000 63 000 55 000 Kč

1059 Ukrajinci
Sdružení Ukrajinců v 

ČR BEREHYŇA z.s.
22686959

,, Svátek Mikuláše ,, - akce, která bude realizovaná v prosinci 2019 v divadle METRO, zúčastní se 
většinou děti z ukrajinských rodin. Cílem projektu je zvyšovat zájem dětí a mládeže o kulturu, 
tradice a historii, rozvíjet tvořivé myšlení, paměť, pěvecké a divadelní schopnosti, rozvíjet 
vzájemnou spolupráci mezi dětmi z Čech a Moravy.
Náklady na pronájem sálu divadla METRO (16.12.2019), foto/video dokumentace, výrobu rekvizit, 
půjčovnu kostýmů, tisk - pozvánky, propagační materiál, reklamu, ochutnávky tradičních jídel - 
suroviny na přípravu, odměny moderátorovi, učiteli hudby, přípravu rekvizit, zapůjčení el. piana 
včetně dopravy, dárky dětem - účinkujícím, dárky dětem - divákům. 

45 000 30 000 10 000 Kč



Program č. 1 - "Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze - kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin"
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1060 Ukrajinci
Sdružení Ukrajinců v 

ČR BEREHYŇA z.s.
22686959

,, SVĚTOVÝ DEN VÝŠIVKY ,, - akce 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 
19.5.2019, která začne průvodem od katedrály Sv. Klimenta v Karlově ulici až do místa provedení 
koncertní části, která začne v 15 hodin 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 (workshopy, prezentace), ubytování hostů programu, honoráře, DPP, 
služby zvukaře v den akce, osvětlení.

140 000 75 000 10 000 Kč

1061 Ukrajinci
Sdružení Ukrajinců v 

ČR BEREHYŇA z.s.
22686959

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 až třídenní program bohatý hudební a taneční produkci. Vystoupí kolem 120 účinkující : 
pěvecké sbory, taneční sbory, umělci, solísté. Je připravená soutěž pro publikum, tombolus 
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 uskuteční v areálu Stromovky "Tiskárna pod vzduchem".
Náklady na pronájem místa pro realizaci projektu + scéna (2 -3 dny) a  foto/video dokumentaci.

196 000 100 000 40 000 Kč

1062 Ukrajinci
Sdružení Ukrajinců v 

ČR BEREHYŇA z.s.
22686959

Prezentace Ukrajinské kultury v ČR - cílem projektu je  zapojení dětí z ukrajinských rodin, které již 
se narodili na území ČR rozšiřovat a navazovat nové  kontakty. Projekt vychází z předpokladu, že 
širší nabídkou volno-časových a dobrovolných vzdělávacích aktivit , intenzivním výchovným 
působením se u návštěvníků a členů dětského sboru budou upevňovat společensky žádoucí 
vzorce chování, které jsou společností vyžadované. Spolek pořádá hodně akcí, v průběhů měsíce 
se členové řádně připravují. Od roku 2014 se začala tvořit dětská skupina, jelikož počet dětí stále 
roste a již od roku 2017 je celkem 28 dětí, dětská skupina dostala jméno Svitoch. Berehyňa a 
Svitoch zároveň se zúčastňují různých akci (Noc kostelů, Muzejní noc, účast v různých festivalech). 
V červnu se zúčastňují  poutě a zpěvem doprovází Svatou Mši na Svaté Hoře v Příbrami, např. 
"Večer věnovaný památce ukrajinského básníka Tarase Ševčenka", " Velíkonoční hody", "Svátek 
Matek", " Den dětí",  učást v jiných akcích různých sdružení : koncerty, festivaly , večery , 
workshopy, již se založila nová větev a to malé divadlo .
Náklady na pronájem sálu na zkoušky v DNM, nákup nových krojů pro nové účastníky dětského 
sboru SVITOČ , nákup hudebního přístroje  - klávesy.

102 000 52 700 30 000 Kč

Navrženo zamítnout 
položku nákup hudebního 
přístroje  - klávesy.
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1063 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 7.- 14.1.2019 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. Na závěr všichni budou moci ochutnat tradiční vánoční jídlo dle 
ukrajinských tradicí. Předpokládaný počet účastníků je cca 50.
Náklady na materiál - výrobu rekvizit, látky na kostýmy. 

24 000 14 000 10 000 Kč

1064 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, v některých případech (např. v 
případě vydávání časopisu pro Ukrajince v ČR Porohy, popř. v rámci podpory mládeže) využívá 
podpory ze strany MK ČR a MŠMT. 
Především se má jednat o 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 2019. 
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, ozvučení a 
aparaturu. 

50 000 35 000 35 000 Kč

1065 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 ( 12) jsou 
rozvrženy do všech měsíců roku. Patří mezi ně divadelní hry, hudebně-literární večery, 
společenská setkání k Velikonocům, sváteční koncert v květnu, vernisáž obrazů ukrajinských 
malířů, výstava obrazů ukrajinského malíře Olega Šupljaka, slavnostní koncert Den nezávislosti 
Ukrajiny v Praze, slavnostní koncert Kozácká Ukrajina, výstava knih a dokumentů - setkání 
ukrajinské komunity, večer Jak se slaví Vánoce na Ukrajině.                                                                                                                                           
Náklady na propagaci, na 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, honoráře pro lektory, DPP, DPČ.

355 000 165 000 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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace v Kč

Dotace 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. Návštěvnost cyklu přednášek by se měla pohybovat kolem 20 osob a u příležitosti oslav 
svátků v rozmezí 30-50 osob, u speciálních akcí  (u příležitostí svátku Chanuka) pak až kolem 100 
osob. 
Náklady na propagaci, na pronájem prostor, pronájem video - audio techniky, občerstvení 
účinkujících, na honoráře účinkujících. 

48 500 28 000 20 000 Kč

Navrženo zamítnout 
občerstvení - není 
specifikováno.

1067
Židovská 
komunita

"Operace Ester" 44849508

Osvětová činnost v oblasti propagace židovské kultury - cílem spolku Operace Ester je pokračovat 
v 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 roce 2019 i nadále budou pokračovat v pravidelných 
schůzkách 1x měsíčně. Budou organizovat přípravy a oslavy všech židovských svátků (Roš hašana, 
Jom Kippur, Chanuka, Pesach, Purim, ...) Jsou plánovány  přednášky, výstavy, koncerty, prezentace 
národních jídel, beseda o významu “košer - rituálně čistém“ a další kulturní akce, které mají 
vzájemně přiblížit kulturu národnostních menšin společnost (Cyklus přednášek " Židé ve světě 
včera a dnes", koncerty tradiční židovské hudby, vystoupení divadel malých forem, výuka v DNM 
židovských tanců, apod.).  Plánována aktívní účast v celoměstských aktivitách zaměřených na 
prezentaci kultur jako je Muzejní noc, Barevná 9tka, a další.
Náklady na nájemné v DNM, OON pro umělce, ozvučení, instalaci výstavy, propagaci (tisk 
pozvánek), rituální potřeby ( chanukové svíčky, etrog, kiduš).

35 000 24 500 15 000 Kč

1068
Židovská 
komunita

"Ulpan, o.s." 26554763

Cyklus přednášek o židovské a izraelské kultuře „Ulpan uvádí...“ - jedná se o přednášky pro 
širokou veřejnost o aktuálních tématech moderní izraelské a židovské společnosti. Tento cyklus 
přednášek se uskuteční již pošesté. Cílem je rozšířit povědomí českých posluchačů o židovské 
komunitě, Izraeli a jeho současné kultuře a společnosti. Snaží se nabídnout posluchačům zajímavá 
témata a pokouší se alespoň drobně přispět k tomu, aby si česká společnost rozšířila obzory a 
naučila se větší toleranci. Přednášek se účastní většinou 25 - 30 posluchačů. Jedná se o studenty 
VŠ, pracující v aktivním věku i seniory. Pro širokou veřejnost pořádány i další přednášky o 
gastronomii a turismu v Izraeli. 
Náklady na pronájem přednáškového sálu, DPP přednášejícím, DPP - příprava a organizace 
projektu, ekonomické vedení projektu,  grafickou přípravu propagačních materiálů, inzerci ve 
Zpravodaji a na sociálních sítích, kancelářské potřeby.

32 200 22 540 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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace v Kč

Dotace HMP Komentář

1069
Židovská 
komunita

Veřejně prospěšný 
spolek na podporu 

osob dotčených 
holocaustem

03629007

Stolpersteine WEB - spolek je založen za účelem veřejně prospěšné všestranné podpory a péče o 
osoby dotčené holocaustem s cílem zkvalitnění jejich života zejména v seniorském období 
především ve smyslu podpory aktivit zaměřených na zabezpečení péče o tyto osoby. Společnost 
získává zdroje pro své benefiční cíle organizováním jednorázových společenských akcí. Každý rok 
připravuje 3-4 akce. Společnost chce vytvořit webové stránky se seznamem Stolpersteine v Praze, 
s intuitivním vyhledáváním, mapou, popisem kamenů, fotografiemi. V posledních letech se Praze 
nikdo nestaral o organizaci a koordinaci položení Stolpersteine.  V roce 2018  se souhlasem členů 
se zorganizovaly žádosti o 18 kamenů a koordinaci položení 24 kamenů na 11 místech v Praze ke 
spokojenosti objednatelů i autora projektu pana Guntera Demniga. V současné době je v Praze 
cca 320 kamenů Stolpersteine. Další desítky zájemců uvažují o položení těchto kamenů a památku 
svých příbuzných. Velký počet turistů se zajímá a vyhledává Stolpersteine, protože se jedná o 
celoevropský a mimořádně úspěšný projekt. Autor Gunter Demnig položil již cca 70 tisíc kamenů 
po celé Evropě. Jednotlivé kameny jsou velice důležité jako připomínka obětí holocaustu. Každé 
položení kamene je emociální zážitek, který pomáhá příbuzným vyrovnat se s minulostí. V mnoha 
případech se položení kamene účastní zástupci veřejnosti, zastupitelé, starostové, a tak projekt 
pomáhá nezapomínat. V roce 2018 spolek organizoval a koordinoval uložení 24 Stolpersteine a 
pro příští rok připravuje podobnou koordinaci pro zájemce o kameny v Praze. 
Náklady na  vyhotovení stránek, design a naplnění dat.

65 000 20 000 20 000 Kč

1070
Židovská 
komunita

Židovská obec v Praze 00445258

Dětské divadlo Feigele. Projekt na rok 2019 - 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. 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 2018 divadlo účinkovalo v pražských i mimopražských 
školách, na festivalech a v synagogách a na Židovské obci v Praze v rámci židovských svátků. V této 
činnosti bude pokračovat i v roce 2019: bude nacvičovat novou hru na jarní svátek Purim a v září 
plánujeme nacvičovat nové představení pro svátek Chanuka. V představení hraje většinou kolem 
12 dětí, 3-4 profesionální herci z pražských divadel a součástí živého představení je také hudební 
doprovod : 1- 2 hudebníci.
Náklady na honoráře pro hostující herce a hudebníky, dárky a ceny pro děti, výrobu kulis, rekvizit, 
kostýmů, dopravu a cestovné dětí po Praze i mimo Prahu (festivaly), fotodokumentaci - fotografa.

166 000 30 000 25 000 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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace v Kč

Dotace HMP Komentář

1071
Židovská 
komunita

Židovská obec v Praze 00445258

Chanuka a Purim - Oslava židovských svátků v roce 2019. Hudebně dramatické představení a 
komponovaný pořad na oslavu židovských svátků, kdy se sejdou ke společné slavnosti členové 
židovské komunity. Každým 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.Chanuka se slaví na památku 
zázraku, který se stal ve znovu obnoveném chrámu.  Ve džbánku pro hoření věčného světla nebyl 
téměř žádný olej, přesto ale hořel osm dní, během nichž stihli opatřit novou zásobu oleje. Proto je 
Chanuka Svátek světel.Purim je nejradostnějším svátkem na památku vítězství nad Hamanem. 
Židé o Purimu posílají svým blízkým dobroty, radují se. Převlékají se za maškary a žertují. Pro své 
členy připravuje ŽOP každým rokem zábavný pořad. Na rok 2019 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.
Náklady na honoráře umělcům a hudební vystoupení. 

123 000 50 000 20 000 Kč

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.
Náklady na honorář pro moderátora.

98 500 30 000 20 000 Kč

1073
Židovská 
komunita

Židovská obec v Praze 00445258

Svátky světel v Jeruzalémské synagoze 2019 - projekt zahrnuje program v Jeruzalémské synagoze 
na první den židovského svátku Chanuka, 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. 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, honoráře hercům, hudební vystoupení.

40 000 15 000 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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace v Kč

Dotace HMP Komentář

1074
Židovská 
komunita

Židovská obec v Praze 00445258

Třígenerační komunitní centrum v Domově sociální péče Hagibor - Oslava svátku Purim 2019 -  v 
rámci projektu TKC, které sídlí v DSPH a klade si za cíl vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými 
generacemi, se v roce 2019 organizace zaměří na společnou přípravu a oslavu židovského svátku 
Purim.Purim je jeden z nejveselejších svátků celoročního cyklu židovských svátků. Připomíná 
legendární záchranu Židů v Perské říši ve 4. století před občanským letopočtem. Celý příběh 
zachycuje biblická Kniha Ester. Obsahem projektu je oslava svátku Purim, která proběhne v 
budově DSP Hagibor. Příprava začne v dopoledních hodinách dílnou pro děti a seniory, kde si 
připravíme 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 a nejhezčí.
Náklady na výzdobu sálu, výrobu masek, tematické občerstvení, honoráře vystupujícím, 
upomínkové předměty a dárky.

35 000 24 500 20 000 Kč

1075
Židovská 
komunita

Židovská obec v Praze 00445258

Učíme se tradicím našich předků - v prostorách židovské radnice Praha Klub Gešer (most), jehož 
hlavní činnost je hlavně 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. Nabízíme dětem kontakt s tradicí a životem komunity, 
zaměřeným na historii judaismu a na historii Prahy. Zaměřujeme se na děti, které mají židovské 
kořeny a zprostředkujeme 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. Otevřeností a výchovou o tradicích židovského života chceme působit proti 
možnému antisemitismu.
Náklady na výtvarné potřeby a spotřební materiál ( nádobí, čistící prostředky, zdravotní materiál),  
košer potraviny (sladkosti, ovoce), dopravu ( výlety na příměstských táborech).

631 051 30 000 20 000 Kč

1076
Židovská 
komunita

Židovská obec v Praze 00445258

Židé v Iránu. Výstava fotografií v Jeruzalémské synagoze 2019. -  výstava fotografií íránského 
fotografa Hasana Sarbakhshiana zachycuje život a tradice židovské komunity pobývající na území 
dnešní Íránské islámské republiky. Unikátní projekt si klade za cíl přiblížit tuzemským i zahraničním 
návštěvníkům tuto prastarou náboženskou komunitu, včetně mnoha jejích specifik a 
charakteristik. Výstava též reflektuje téma v současnosti více než aktuální, a to soužití náboženské 
menšiny ve většinově muslimské společnosti, jakož i prostředí muslimské společnosti jako takové. 
Dokumentace íránské židovské komunity trvala dva roky (2007-2009), během nichž se podařilo 
nashromáždit jedinečný časosběrný materiál. Vyfotografováno a zdokumentováno bylo 25 
synagóg, 50 nejrůznějších lokací, popsány a vysvětleny četné náboženské, tradiční i každodenní 
rituály a obřady.V případě zájmu může po dobu expozice proběhnout i cyklus přednášek na téma 
historie židovské komunity v Íránu (ve spolupráci s Katedrou Blízkého východu FFUK v Praze).
Náklady na velkoplošný tisk na forex, příprava tisku, instalaci výstav, tisk popisek, tiráže, propagaci 
- city light.

197 000 60 000 0 Kč

Navrženo nepodpořit         
z důvodů, že nespadá 
svým zaměřením do cílů 
GŘ.



Program č. 1 - "Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze - kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin"
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Národnostní 
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Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace v Kč
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1077 Lužičtí Srbové
Společnost přátel 

Lužice
70976597

Kulturní most mezi Prahou a srbskou Lužicí 2019 - cyklus kulturních akcí pořádaných v Lužickém 
semináři a jinde v Praze. Program bude sestávat z přednášek, kurzů, literárních čtení, hudebních a 
divadelních vystoupení, výstav, promítání filmů, vzdělávacích programů pro školy a zájezdů a dílen 
pro širokou veřejnost, děti, středoškolské a vysokoškolské studenty, vědecké pracovníky. 
Obsahově bude program zaměřen na kulturu, historii a současnost Lužice a Lužických Srbů, 
celodenní přednášková akce zakončená hudebním vysoupením bude věnována obecně 
slovanskému tématu - slovanská mytologie. Kolokviem si připomeneme také výročí sametové 
revoluce a reflexi totality v Lužici.
Náklady na honoráře (moderátory, autory, tlumočníky, přednášející, lektory, kapelu, techniky, 
účinkující), dopravu pro přednášející, ubytování pro skupinu, grafiku a tisk pozvánek, zpracování a 
tisk studijních materiálů, výtvarné potřeby, ceny do dětských soutěží, inzerce, propagaci, 
kancelářské potřeby, pronájem sálu, jevištní techniky apod., energii.  

425 400 167 100 120 000 Kč

1079 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 České republice, 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 2019 
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 budou také přehlídka projevů jednotlivých národnostních 
kultur v rámci 20. ročníku festivalu Praha srdce národů, jejich charakteristika a příprava.
Náklady na nájemné a pronájmy, na energii (plyn, elektřina), na odborné služby ( odborná 
spolupráce - služby lektorů, animátorů na kurzech).

438 000 100 000 20 000 Kč

1084 Ostatní Lastavica z.s. 26561549

DIVADELNÍ FESTIVAL „10. GAVRANFEST“ - mezinárodní festival divadelních představení 
nejhranějšího chorvatského autora Miro Gavrana. Od roku 2003 se pět festivalů konalo na 
Slovensku a v Polsku. V organizaci spolku LASTAVICA Praha již v roce 2016 hostila 6. ročník 
Gavranfestu,  v roce 2017 organizovala 7. Gavranvest a vloni 8. festival v pořadí. Vždy za účasti 
autora a jeho GAVRAN TEATRA. Následující  9. Gavranfest se bude konat v únoru 2019 v Německu 
a na podzim 2019 se plánuje jubilární 10.ročník v Praze. Festival má mezinárodní charakter. V 
programu vždy hraje několik domácích souborů (letos Divadlo Studio DVA z Prahy a Divadlo z 
Mostu). Desátý festival se bude konat od 10.10. do  15.10.2019. 
Náklady na promo materiál, ubytování divadelních souborů, pronájem divadla, titulky (příprava a 
promítání), honoráře souborů, technické a administrativní práce.

290 000 60 000 30 000 Kč
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1085 Ostatní POST BELLUM,  o.p.s. 26548526

Nejsme tu sami: příběhy našich menšin cestují a představují se napříč Českou republikou - projekt 
bude mít za cíl zdokumentovat formou orální historie jednotlivé národnostní menšiny žijící v Praze 
a dalších městech ČR a vytvořit z jejich příběhů zajímavou výstavu v centru Prahy a dalších 
městech ČR (Brno a předběžně Plzeň). Bude akcentovat zachycení národnostních specifik 
jednotlivých menšin a zvýšení povědomí o těchto menšinách na veřejnosti. Během čtvrtého roku 
realizace natočí 15 pamětníků, jejichž příběhy budou zpracovány a uloženy do  e-badatelny 
pametnaroda.cz, z nichž alespoň 5 budou pocházet z Prahy nebo v Praze dlouhodobě žijí.                   
Z příběhů vznikne putovní výstava a katalog, jakožto mnohem působivější verze doposud 3 roky již 
realizovaného projektu, na který navazují.
Náklady na natáčení pamětníků, koordinátora projektu, grafika a fotografa výstavy, překlady části 
textů do AJ, korektury textů, produkci výstavy komponovaných večerů, kurátora výstavy, 
manažera produkce a propagace, výrobu 25 desek na výstavní panely a výstavní systém, pořízení 
5 z 15 výstavních nosičů, tisk brožur, pozvánek, instalaci a deinstalaci výstavy, poštovné, telefonní 
výlohy, elektřinu, pojištění, přípravu obsahu 3 komponovaných kinovečerů, pronájem 3 sálů, 
prezentaci a moderaci večera. 

567 500 119 688 60 000 Kč

1086 Ostatní Spolek Zaedno 26606071

Soutěž „Vícejazyčnost je bohatství“ – 7. ročník - soutěž je určena dětem, které pocházejí                           
z vícejazyčných rodin, národnostních menšin, mají zahraniční kořeny, atd. Z vítězných prací ze 
soutěže tvoříme každoročně putovní výstavy. 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. Projekt má dopad na cílové skupiny po 
celé ČR. Nicméně na hl. m. Prahu klade projekt zvláštní důraz. A to z jednoduchého důvodu - v 
Praze žije a pracuje nejvyšší počet příslušníků menšin a cizinců – je zde jejich nejvyšší koncentrace. 
Vyrůstá zde i nejvíce kulturně odlišených dětí. Proto se pokládá za důležitou spojitost mezi 
projektem a Prahou. Projekt přispívá nejen k jazykové a kulturní rozmanitosti v pražském teritoriu, 
ale také k potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti a rasismu a chápaní jinakosti. Součástí 
projektu je spolupráce s řadou pražských organizací.
Náklady na propagaci, telekomunikaci, aranžérské potřeby, honoráře, tisk panelů + kašírování, 
pronájem zvukotechniky, kurýrní služby, nájemné na sál při předávání cen, vedení účetnictví, 
drobné kancelářské potřeby.

143 524 60 000 40 000 Kč

1087 Ostatní Tanec Praha z.ú. 44268211

Setkáme se v tanci  - je celoroční komunitní umělecký projekt, který má za cíl přinášet nové 
kulturní příležitosti dětem zapojených škol a napomáhat začleňování dětí a mládeže romské 
menšiny formou živého tanečního umění. Do projektu bude zapojena ZŠ Cimburkova na Praze 3, 
se kterou spolupracuje už více než 10 let, a další škola (ZŠ Mohylova, Praha 5 nebo ZŠ Veselá škola, 
Praha 1). "Setkáme se v tanci" - přináší ukázky tanečních představení přímo do škol a umožňuje 
přímou interakci dětí s umělci. V rámci programu plánují realizovat cyklus 6 akcí Bláznivé tance o 
přestávce paralelně na dvou školách, celkem tedy 12 uměleckých akcí. Jedná se o krátké taneční 
performance během přestávek a navazující workshopy v odpoledních hodinách. Kromě školy se 
děti budou setkávat v divadle (3 setkání v divadle PONEC a Studiu Alta) na otevřených zkouškách, 
představeních s diskusemi nebo společném workshopu. Předpokládá se zapojení přibližně 15 
českých i zahraničních umělců.
Náklady na produkční náklady - umělecké honoráře, produkční a koordinační práce, technické 
zabezpečení, pronájem techniky a technologií, přepravní náklady, na propagaci. 

168 000 115 000 40 000 Kč

Podáno v NM "Romové", 
přeřazeno do NM 
"Ostatní" - subjekt není 
organizace romské 
menšiny.       
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1088 Ostatní
MgA. Rebcová 

Monika

El Ritmo de la Minha Vie - projekt zahrnuje choreografii současného a tradičního tance tří zemí, 
jejichž kultura je výrazně od dob historie ovlivněna rytmem a tradičním tancem. Je to projekt 
umělců ze zemí Brazílie, Kuby a Senegalu ve spolupráci s českými umělci. Dotkne se duchovní 
sféry lidského života a otázky rozdílnosti  rozdílnosti náboženství, kterým byly ovlivněny rodiny 
účinkujících tohoto projektu, jako je animistické náboženství Senegalu,  kubánské Orichas a 
brazilské Candomblé, jak tyto rituály ovlivňují také kulturní růst a hudbu a tanec daných 
oblastí.Součástí druhé poloviny projektu bude zapojení diváků do představení formou tanečního 
workshopu, který povede střídavě tanečník a choreograf Issa Sadio Diatta a Pape Ibrahima N diaye 
Kaolack  ze Senegalu, dále Rafael del Busto z Brazílie a Linda Caridad Fernandez Saez z Kuby spolu 
s doprovodem hudebníků. Cílová skupina: diváci všech věkových kategorií, kteří navštěvují 
nonverbální divadlo, tanec a pohybové divadlo. Součástí druhé poloviny projektu bude zapojení 
diváků do představení formou tanečního workshopu.
Termín a místo konání projektu : 28.6.2019 Divadlo Ponec Praha.
Náklady na dopravu a diety zahraničních účinkujících. 858 000 35 000 0 Kč

Fyzická osoba - nesmí 
žádat v Programu č. 1 NM . 
Návrh projekt nepodpořit, 
jelikož nesplňuje formální 
požadavky.                

19 234 381 Kč 7 436 121 Kč 2 589 000 Kč

Projekty přeřazené z "Víceletého programu v oblasti podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy (2019 - 2022)" 

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové 

náklady r. 2019 
až 2022

Požadovaná 
dotace v Kč na 

r. 2019
Dotace HMP Komentář

V/002 Slováci Asociace Limbora, z.s. 60432811

FOLKLÓR BEZ HRANÍC - cílem projektu je příprava a realizace následujících čtyř ročníků 2019, 
2020, 2021, 2022 programů festivalu české a slovenské vzájemnosti - FOLKLÓR BEZ HRANIC. Tento 
festival je velmi významný pro obě země – v minulém roce uplynulo 100 let od tohoto 
významného mezníku českých a slovenských dějin. 
 Ročník tohoto programu se přesně shoduje s věkem samostatné České a Slovenské republiky. 
Programy festivalu jsou realizovány ve spolupráci s asociací Etnica. Festival se pravidelně 
uskutečňuje od roku 1933 vždy v říjnu, letos bude  již 27.ročník. Obsahem festivalu je setkávání 
umělců, kolektivů a sólistů z Čech, Moravy a Slovenska. Celovečerní program je naplánován na 
19.10.2019 v Divadle u Hasičů. Počet účinkujícících se předpokládá 150. Propagace festivalu je 
zajištěna ve spolupráci s ČT, ČRo, národnostním tiskem a reklamní agenturou.
Náklady na pronájem divadla, přípravu programů, dopravu pozvaných souborů ze Slovenska, 
Moravy a Čech, osvětlení, ozvučení,režii, moderaci, scénář, inšpicii, náklady na účinkující umělce, 
video a fotodokumentaci programu, ubytování účinkujících cca 80 osob během festivalu, stravu 
účinkujících cca 80 osob (3 dny). 

1 560 000 200 000 50 000

Nesplňuje podmínky
víceletého GŘ - přesun do
jednoletého GŘ s návrhem
podpory pro rok 2019.

Celkem



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 v Kč

Dotace HMP Komentář

V/003 Bulhaři Bulharská beseda 22736654

Umění spojuje - balkánské večery proběhly již několik let za sebou a oslovují lidi všech věkových 
kategorií. Přínosné je i to, že se těchto společenských akcí účastní nejen bulharská menšina žijíci   
v České republice, ale i lidé z různých zemí Balkánu, například ze Srbska, Bosny, Černé hory aj. 
Tyto večery oslovují také českou veřejnost, protože balkánská hudba oslovuje i českou veřejnost. 
Během večera vystupuje pěvecká skupina Bosiljak, členové této skupiny jsou z Bulharska, Bosny a  
z České republiky. Příjemný autentický folklór skupiny oslovuje mnoho lidí. Kromě hudby jsou 
návštěvníci Balkánských večerů seznamování s literaturou autorů, pocházejících z Balkánu. 
Studenti oboru Balkanistika na FF UK pomáhají s výběrem spisovatelů a jejich prezentací. Z tohoto 
důvodu chce spolek Bulharská beseda v těchto kulturních akcích pokračovat.
Náklady na návrh pozvánky a plakátu, tisk, nájem prostoru, honoráře pro účinkující. 

160 000 30 000 10 000

Nesplňuje podmínky
víceletého GŘ - přesun do
jednoletého GŘ s návrhem
podpory pro rok 2019.

V/005 Slováci Spolok Detvan, z.s. 61385042

Detvan online - cílem tohoto víceletého projektu je pravidelné zviditelňování aktivit spolku a 
slovenské národnostní menšiny nejen slovenské, ale i české veřejnosti žijící v Praze s důrazem na 
mládež do 26 let. Výstupem projektu již v průběhu prvního roku podpory bude nová funkční a 
přitažlivá webová prezentace spolku. Projekt podpoří návštěvnost webu Spolku Detvan. Pro roky 
2019 - 2022 si kladou za cíl dosáhnout minimálně 20 tisíc návštěv webu s tím, že v posledním roce 
2022 bude web pravidelně dosahovat alespoň 100 návštěvníků týdně. Očekává se zvýšený zájem 
slovenské i české veřejnosti o účast na spolkových aktivitách, postupné rozšiřování členské 
základny a příznivců spolku. Dalším přínosem bude prezentace jiných aktivit partnerských 
organizací slovenské národnostní menšiny mladší cílové skupině slovenské minority žijící v Praze. 
Víceletá podpora projektu bude synergicky doplňovat jednoleté projektové aktivity spolku.
Náklady na doménu a hosting, doplňkové hostingové služby, redesign webu, údržbu designu 
webu, online inzerce. 

36 000 8 000 8 000

Nesplňuje podmínky
víceletého GŘ - přesun do
jednoletého GŘ s návrhem
podpory pro rok 2019.

Celkem 1 756 000 238 000 68 000

Celková finančí podpora v rámci jednoletého grantového řízení pro rok 2019  (včetně přesunutých projektů z víceletého financování) 2 657 000 Kč.


	List1

