
Programy v oblasti podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2020 - jednoleté

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 v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Dotace HMP Komentář

1001 Bulhaři
Asociace bulharských 

spolků v ČR z.s.
00442780

Festival pěveckých sborů národnostních menšín, Praha 2020 (5.ročník) - Přehlídka pěveckého 

umění národnostních menšin žijících v Praze. Každý ze sborů dostane možnost představit hudbu 

své národnostní menšiny, ať už v podání písní lidových, umělecky zpracovaných či autorských 

písní dané menšiny. 

Cílem festivalu, tak jako každý rok, je seznámit publikum s širokým uměleckým repertoárem, 

který je možné v Praze na koncertech jednotlivých sborů slyšet. Ukázat různorodost, kterou 

přítomnost a soužití s národnostními menšinami přináší. Náklady na pronájem sálu a šaten (pro 

350 osob), pronájem (zvukotechnika, osvětlení, pulty, notebook), organizační práce, moderátory, 

účetní, grafické práce, tisk plakátů a pozvánek, tisk festivalových brožur, tisk diplomů a laminace, 

hostesky, technický personál.  

154 750 117 500 42 500 Kč

Návrh nepodpořit položku 

suvenýry pro vystupující.         

1002 Bulhaři
Asociace bulharských 

spolků v ČR z.s.
00442780

Smíšený pěvecký sbor Hlasy Bulharska - Hlasy Bulharska jsou smíšeným pěveckým sborem, ve 

kterém zpívají jak přislušníci bulharské NM tak i přislušníci majoritní společnosti. Sbor působi při 

Bulharském kulturně osvětovém klubu - Asociace bulharských spolků v ČR a 1 - 2 krat týdně 

zkouší v prostorách Bulharského domu. Repertoár sboru se skláda z národní bulharské, české, 

všeslovanské a zapadoevropské sborové skladby a to jak originální, tak i v úpravě významných 

skladatelů. Sbor zorganizuje v roce 2020 několik samostatných koncertů. Náklady na pronájem 

zkušebních prostorů, pronájem kostela sv. Štěpána, pronájem koncertní auly DDM (Slezská, 

Praha 2), organizační, účetní a administrativní práce, grafické práce - návrhy plakátů, kancelářské 

potřeby, tisk plakátů, lektora zpěvu - sbormistra.     

95 000 66 500 15 000 Kč

Návrh nepdopořit položku 

honoráře hostů. 

1003 Bulhaři Bulharská beseda 22736654

Balkánský večer - je pokaždé název společenských balkánských večerů oslovující lidi všech 

věkových kategorií. Během večera se hosté mohou seznámit s literaturou ze zemí Balkánského 

poloostrova, dovědět se mnoho zajímavostí ohledně různých zvyků a tradic z těchto zemí a také 

si poslechnout zajímavou balkánskou hudbu. Akce se uskuteční v listopadu roku 2020. Náklady 

na propagaci (návrh pozvánky, tisk), pronájem sálu, honoráře pro účinkující, technické vybavení.  
45 000 35 000 10 000 Kč

Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 177 ze dne 3. 2. 2020
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1004 Bulhaři

Bulharská kulturně 

osvětová organizace Sv. 

Cyrila a Metoděje v 

Praze

71172131

Klubová činnost a Cyrilometodějský festival 2020 - Klubová činnost organizace se zaměřuje na 

seznámeni pražské kulturní společnosti (české majoritní i ostatní minoritní), pořádání besed s  

umělci současné kulturní scény - české, bulharské i světové. Dále pořádá hudební večery po celé 

Praze. Literární a hudební večery budou i nadále součásti klubové činnosti. Hlavním úkolem 

Cyrilometodějského festivalu v roce 2020 je představení bulharských varhaníků a klavíristů, 

žijících mimo svou vlast. Koncerty jsou v součinnosti s Velvyslanectvím Bulharska. Již tradičně 

spolek spolupracuje s FF UK v Praze, s Letní školou slovanských studií, s Židovskou obcí, s PaedF 

Univerzity J. E. Purkyně, se spolky nesoucí jména Cyrila a Metoděje v Evropě. Náklady na 

pronájem sálu Martinů, pronájem v kostelích a synagoze, osvětlení, ozvučení, honoráře umělců, 

mobilní telefon - telekomunikační služby, reklamu, poštovné, kancelářské materiály, ubytování 

umělců, MHD Praha.  

 

110 000 80 000 15 000 Kč

1005 Bulhaři VAZRAŽDANE 26544229

Dny bulharské kultury - Tento již 16. ročník Dnů bulharské kultury si klade 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. Projekt se uskuteční formou koncertů, výstav, literárních, filmových, divadelních a 

folklórních večerů. Náklady na materiál, kancelářské potřeby, nájemné, propagaci, poštovné, 

telefon - telekomunikační služby, ubytování, dohody o provedení práce a honoráře.

150 000 100 000 60 000 Kč
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1006 Bulhaři VAZRAŽDANE 26544229

Klub Vazraždane - kulturné osvětová činnost - 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. Projekt shrnuje lidové zvyky a tradice, které se 

váží k církevnímu i hospodářskému roku a jeho jednotlivým svátkům. Projekt se uskuteční 

formou koncertu a společenských setkání při příležitosti bulharských státních a tradičních svátků 

a  bude zvlášť prospěšný mladší generaci bulharské menšiny. Náklady na materiál, kancelářské 

potřeby, lidové kroje, krojové doplňky, nájemné, přepravu osob a materiálu, propagaci, poštovné 

a telefon - telekomunikační služby, ubytování, dohody o provedení práce a honoráře. 

160 000 106 000 50 000 Kč

1007 Chorvati
Česko-chorvatská 

společnost, z.s. 
60435330

Chorvatsko v Praze – Chorvatský den v Praze - Cílem a přínosem předloženého projektu je 

přiblížit chorvatskou kulturu, jídlo a jazyk prostřednictvím hudby, chorvatských specialit, 

tanečního a divadelního vystoupení žáků chorvatské školy, rychlokurzu chorvatštiny, kvízu o 

Chorvatsku a herny pro děti "Sinjska alka". Projekt se uskuteční v červnu roku 2020. Náklady na 

suroviny, techniku, odměnu lektorovi, pronájem prostoru.  

26 000 18 000 0 Kč

Návrh nepodpořit projekt -  

projekt není dostatečně 

rozpracován a konkretizován.

1008 Chorvati
Česko-chorvatská 

společnost, z.s. 
60435330

Koncert La Grande Bande a Praški fržoni - Moravští Chorvati jsou jedna z nejstarších 

národnostních skupin, která žije na území České republiky. Od šestnáctého století až do roku 

1948 obývali tři vesnice na Mikulovsku. Jejich melodické písně zaujaly hudebního skladatele 

Matěje Kroupu, který jim dal novou podobu. Písně v nových úpravách zahrají a zazpívají sbor La 

Grande Bande a kapela Praški fržoni. Náklady na pronájem sálu, přípravu koncertu, zkoušku 

koncertu, likvidaci, propagaci koncertu a odměnu účinkujícím.  

70 000 49 000 8 000 Kč
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1009 Chorvati
Česko-chorvatská 

společnost, z.s. 
60435330

Koncert pianistky a čembalistky Lindy Mravunac Fabijanić - Pianistka a čembalistka Linda 

Mravunac Fabijanić je na hudební scéně přítomna více než dvacet let a kritici ji charakterizují jako 

imaginativního umělce. Ve svém repertoáru má skladby od baroka až po současnou literaturu 

světových a chorvatských současníků a ve své biografii také zaznamenává první představení 

současných chorvatských skladatelů. Záměrem koncertu je představit chorvatské barokní 

skladatele v Praze českému publiku. Náklady na pronájem sálu, propagaci koncertu. 

42 000 20 000 0 Kč

Návrh nepodpořit projekt z 

důvodů, že neodpovídá cílům 

grantového řízení  pro oblast 

národnostních menšin.

1010 Chorvati
Česko-chorvatská 

společnost, z.s. 
60435330

Koncert tamburašského orchestru „Kontesa Dora“ z Našic - Tamburašský orchestr, hudební školy 

Kontesa Dora, je chorvatský mládežnický orchestr, který působí od roku 1985. Pravidelně se 

účastní mezinárodních soutěží a vystupují  v chorvatských spolcích po celé Evropě, a tím upevňují 

národnostní cítění Chorvátů žijících v zahraničí. 

Tamburica je chorvatským nástrojem, v Čechách poměrně neznámý, proto koncert slouží k jeho 

představení. Náklady na pronájem sálu propagaci koncertu.

120 000 20 000 0 Kč

Návrh nepodpořit projekt z 

důvodů, že neodpovídá cílům 

grantového řízení  pro oblast 

národnostních menšin.

1011 Chorvati
Česko-chorvatská 

společnost, z.s. 
60435330

Přednášky o známých Chorvatech spojených s Prahou - Cílem je přiblížení zajímavostí 

(prostřednictvím přednášek, které budou probíhat během roku 2020) chorvatského jazyka a 

literatury a také známých chorvatských umělců, skladatelů, spisovatelů, architektů chorvatské 

menšině i většinové společnosti. Náklady na pronájem sálu, pronájem ozvučení a osvětlení, 

honoráře pro přednášející.  

34 000 23 000 10 000 Kč

1012 Chorvati
Česko-chorvatská 

společnost, z.s. 
60435330

Škola chorvatského jazyka a kultury - Jedná se o projekt, který přibližuje chorvatský jazyk a 

kulturu chorvatské menšině i většinové společnosti. Smyslem projektu je poskytnout všem 

dětem a mládeži pocházejících z chorvatských nebo smíšených rodin, žijících v Praze a v blízkém 

okolí možnost učit se chorvatsky a zprostředkovat chorvatskou kulturu i lidové tradice 

prostřednictvím divadelních, tanečních a tvořivých dílen, kulturních akcí, výletů a tématických 

víkendů. Projekt bude realizován od ledna do června 2020 a od září do prosince 2020. Náklady na 

výukové materiály, odměny lektorům, nájem účebny, výlet, dárky pro děti na Mikuláše, dílny. 

53 000 37 000 20 000 Kč

Návrh nepodpořit položku v 

ekonomické rozvaze náklady na 

svatomartinskou dílnu (položka 

bez bližší specifikace).  
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1013 Chorvati
Česko-chorvatská 

společnost, z.s. 
60435330

Výstava Moravští Chorvaté očima Otmara Růžíčky - Moravští Chorvati jsou jedna z nejstarších 

národnostních skupin, která žije na území České republiky. Od 16. století až do roku 1948 obývali 

tři vesnice na Mikulovsku. O zmíněné národnostní skupině pojednává výstava obrazů Otmara 

Růžičky. Na výstavě bude k vidění 27 obrazových reprodukcí. Součástí výstavy bude také úvodní 

panel. Náklady na pronájem galerie. 
13 000 9 000 9 000 Kč

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, tudíž i pro rodiny, které žijí v jiných částech České republiky, 

kde spolková činnost nefunguje. Posláním Spolku Iglice je taktéž prezentovat maďarskou kulturu 

a tradice většinové společnosti, ve spolupráci s Maďarským Institutem v Praze a dalšími 

národnostními organizacemi. Pilíře programu tvoří pravidelná, celistvá a systematická výuka 

maďarského jazyka a maďarské kultury, potažmo zprostředkování maďarské kultury všem 

věkovým kategoriím, jak formou pravidelné výuky během týdne, tak i v rámci víkendových 

projektových setkání a kulturních akcí. Projekt zahrnuje pět programů. Jedná se o divadelní 

představení, loutkové představení, Vánoční setkání (hudební akce), výchovný program (program 

Junior klub), hernu pro 4 různé věkové kategorie. Náklady na honoráře, volnočasový klub pro 

mládež 2. stupně ZŠ (celoroční honorář kvalifikovaného pedagoga fotografování, zážitkového 

pedagoga, pedagoga fyziky, pedagoga pohádek).   

1 536 239 85 000 70 000 Kč

1015 Maďaři

Studentský kroužek 

Endre Adyho - Ady 

Endre Diákkör, z.s.

00499625

Pěstování maďarské studentské kultury v Praze - Spolek celoročně organizuje programy různého 

druhu – vzdělávací, kulturní, sportovní, zábavní, atd. Mezi hlavní programy patří třídenní 

program stredoškolákům na propagaci vysokoškolského studia v Praze a třídenní březnová oslava 

výročí maďarské revoluce. Největší kulturní akcí je celoměsíční program Dubnové kulturní dni, 

kdy je každoročně představeno co nejvíce elementů z maďarské kultury v Praze. Jedná se o 

besedy, divadelní nebo hudební představení, folklorní taneční večírky nebo koncerty maďarských 

kapel. Hlavními cíli je vytvořit si prostředí na navázání a udržování kontaktů s členy maďarské 

národnosti, nabízet atraktivní program pro každého, kdo se zajímá o maďarskou kulturu. Náklady 

na ubytování, cestovné, pronájem prostoru, honoráře vystupujících / přednášejících.  

104 000 38 500 30 000 Kč
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1016 Maďaři

Svaz Maďarů - CSMMSZ, 

z.s. Pobočný spolek 

Praha, z.s.

05734746

Celoroční kulturní aktivity a Dny maďarské kultury v Praze - Hlavním cílem projektu je udržování 

kulturních tradic a šíření maďarské kultury v českém prostředí. V souladu s tímto cílem je 

plánováno v průběhu roku uskutečnit rozličné akce - aktivní účast na Muzejní noci v Domě 

národnostních menšin, v rámci Dnů kultury v Praze operetní a literární večery, dále křest 

básnické sbírky v ČR žijícího maďarského básníka spojený s vernisáží fotografií maďarského 

ilustrátora této sbírky a adventní koncert pěveckého sboru za účasti koncertního umělce z 

Maďarska. Náklady na materiál na akce (suroviny na přípravu maďarských gastronomických 

specialit), technické zabezpečení akce (instalace výstavy Endre Kovácse a zvuková technika při 

křtu básnické sbírky), ubytování (na 2 noci pro 8 - členný folklórní pěvecký sbor z Ostravy, který 

vystoupí v rámci Muzejní noci a ubytování pro maďarské umělce, kteří budou mít pěvecké 

vystoupení na adventním koncertě), odměny pro umělce, odměny za přednášky. 

180 500 71 000 65 000 Kč

1017 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 (především prostřednictvím pravidelných tanečních výuk, 

workshopů, tančírny "Taneční dům", vystoupení na kulturních akcích a festivalech) jak 

příslušníkům menšiny, tak i majoritě. V uplynulém roce se postupně povedlo rozšířit okruh 

zájemců v řadách dospělých i mezi dětmi. Jednotlivé akce projektu se uskuteční od ledna do 

června a od září do prosince roku 2020. Náklady na kroje - jejich materiál, čištění a údržbu, 

propagaci projektů, cestu lektorů a hudebních skupin, nájemné tanečního studia na workshopy, 

nájemné prostorů pro tančírnu, ubytování lektorů tance a hudebních skupin, honoráře.

116 600 46 640 45 000 Kč
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1018 Němci
Spolek Němců a přátel 

německé kultury v ČR
00006009

Činnost centrály organizace Spolku Němců a přátel německé kultury v Praze - Spolek Němců a 

přátel německé kultury vznikl v roce 1969 a soustředil většinu zde ponechaných občanů německé 

národnosti za účelem jejich kulturního a společenského rozvoje. Z politických důvodů bylo možné 

místní skupiny organizovat pouze podél hranice s bývalou NDR. Z tohoto důvodu je  spolek  

roztříštěn se záběrem od Skalné v západních Čechách po Trutnov. Z toho vyplývá zájmová i 

kulturní nejednotnost a neinformovanost o činnosti jiných skupin. Proto je nutné pořádat 

společná setkání všech členů jednotlivých organizací, aby se spolu více seznámily, vyměnily 

zkušenosti a plány k dalším společným aktivitám. Praha a blízké okolí se jeví jako přirozené 

centrum snadno dosažitelné všemi základními organizacemi pro setkání. Setkání budou spojena s 

bohatým kulturním programem (ochutnávka tradičních českých a německých pokrmů, ukázky 

lidových tanců a hudební produkce). Náklady na honoráře účinkujících a pomocných sil (hudební 

a taneční produkce dále ozvučení a drobné pomocné úkony jako příprava a následný úklid 

prostor po pořádání akcí), cestovné (přeprava účastníků z jednotlivých organizací na místo 

konání akcí), pronájem prostor k pořádání akcí, dekorativní autentickou výzdobu a ochutnávku 

typických českých  a německých pokrmů.   

 

191 000 40 000 30 000 Kč

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

Koncert k příležitosti výročí F.Chopina - Předložený projekt je koncertem, který je kombinací písní 

Fryderyka Chopina (210. výročí jeho narozenin). Písně představí sopranistka a členka klubu Anna 

Musil - Nachman za doprovodu sekretáře klubu Jana Bárty. Koncert slouží jako připomenutí 

výročí Fryderyka Chopina a seznámení se s jeho známými díly. Součástí koncertu budou i díla 

Karola Szymanovského a Antonína Dvořáka. Náklady na pronájem sálu, umělecký honorář, 

propagační nahrávku.     

 

20 000 20 000 10 000 Kč

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

Podpora v činnosti KPVP z.s. - Každoroční setkání klubu u táboráku – „Ognisko klubowe“ je akcí, 

která přitahuje větší počet zájemců (včetně dětí a rodičů).  Program je realizován těsně před 

letními prázdninami nebo těsně po nich na jedné ze zahrad patřících pražským římskokatolickým 

farám. Tímto způsobem je spojována katolická tradice s aktivitami KPvP. Tradiční Velikonoční a 

Vánoční svátky jsou v polské komunitě tradičně spojeny s náboženstvím a tak jsou často 

spojovány oslavy KPvP s oslavami polské katolické obce, což přináší zvýšené nároky na prostory. 

V rámci projektu jsou dále uskutečněny zkoušky pěveckého sboru a divadla. Jedná se o celoroční 

činnost. Náklady na kancelářský materiál (papír, toner, atd.), telefonické a poštovní služby. 

50 000 20 000 20 000 Kč
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1021 Poláci Klub Polski v Praze , z.s. 41195299

Výstava děl Jozefa Mehoffera - Výstava věnovaná Józefu Mehofferovi, jehož předkové pocházeli z 

Brna, je jednou z mnoha ukázek vzájemné provázanosti polské a české kultury. Józef Mehoffer 

byl polský malíř a dekorativní umělec. Během své kariéry zkoumal různá média a zahrnul do 

svých projektů řadu užitého umění. Dále vyrobil množství obálek knih, ozdob a plakátů. V rámci 

spolupráce s polským městem Turek se uskuteční výstava děl zmíněného polského malíře. 

Náklady na pronájem prostoru, přepravu děl, ubytování představitelů města Turek, 

administrativu a organizaci. 

40 000 40 000 15 000 Kč

1022 Poláci Klub Polski v Praze , z.s. 41195299

Výstava Jan III Sobieski - Informativní výstava věnovaná polskému vojevůdci Janu III. Sobieském, 

která představí známé i méně známé okamžiky jeho života. Jan III. Sobieski byl polským králem, 

korunním hejtmanem a vrchním velitelem vojsk Republiky obou národů. Je považován ze 

posledního z velkých polských králů a jednoho z největších turkobijců. V roce 1683 přitáhl v čele 

spojených polsko - litevsko - německo - rakouských jednotek na pomoc Turky obležené Vídni a v 

bitvě u Vídně rozdrtil podstatně silnější turecká vojska vedená pašou Karou Mustafou, čímž 

zastavil turecký postup do nitra Evropy. Náklady na nájem prostor, transport, instalaci děl.  
5 000 5 000 3 000 Kč
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1023 Poláci TramPOLina 22770607

Rosteme s dětmi – rozšíření aktivit spolku pro starší dětí - Cílem projektu je realizace kulturních a 

společenských aktivit zaměřených na udržování a rozvoj polských tradic, uchování a rozvoj 

národnostní identity u dětí prostřednictvím kontaktu s polským jazykem a polskou kulturou 

(zejména tradicemi a zvyky) formou volnočasových aktivit a specializovaných workshopů za 

účasti hostů z Polska. Dalšími aktivitami jsou podpora a integrace rodin (případně členů těchto 

rodin), prezentace polské kultury navenek prostřednictvím pořádání kulturních akcí (oslavy 

tradičních svátků, divadelní představení, koncerty) a poskytnutí prostoru pro výměnu zkušeností 

s bilingvní výchovou dětí. V rámci projektu se uskuteční následující akce - Velikonoční výtvarná 

dílna, zájmové kroužky pro děti "Polskie Plasy", zájmové kroužky pro děti "Polskie Igrazski", 

divadelní představení pro děti - Rodiče dětem,  2 příměstské tábory pro starší děti. 

Náklady na nákup výtvarných potřeb, pronájem prostor pro výtvarné dílny, pronájem prostor pro 

zájmové kroužky, pronájem divadla, pronájem školky na příměstský tábor, honorář pro hosta z 

Polska, odměny pro vychovatelky, úklid školky, zapůjčení kostýmů pro představení, ubytování 

vystupujících na kroužcích, scénografii, dopravu vystupujících na kroužcích.

226 700 157 200 80 000 Kč

Návrh nepodpořit položku v 

ekonomické rozvaze náklady na 

pronájem autobusu na výlet, 

stravné během příměstského 

tábora, vstupenky do muzeí či 

kina (není uvedena bližší 

informace).         

1024 Romové ARA ART, z. s. 01188461

ARA ART 2020 - celoroční činnost - ARA ART je sdružení romských i neromských umělců, 

aktivistů, studentů, pedagogů, lektorů i dalších lidí, kteří  se zabývají uměleckou tvorbou a 

pořádáním kulturních akcí se sociálním rozměrem a přesahem. Hlavním polem působnosti je 

především divadelní a hudební tvorba, ale nebojí se experimentovat i s jinými uměleckými 

formami. S přesvědčením, že umění neexistuje mimo kontext doby, kterou reflektuje a o níž 

vypovídá, se věnuje artivismu - tedy uměleckým aktivitám v oblasti hudby, divadla a výtvarného 

umění, které přirozeně propojuje se občanskou, či společenskou akcí. Prostřednictvím umění tak 

přibližuje témata, která rezonují v naší společnosti i v romské komunitě.  

Zvláštním tématem organizace je Romská LGBT menšina a problematika takzvané trojí 

diskriminace. Součástí projektu jsou Oslavy Mezinárodního dne Romů, ARA FEST - festival 

romské kultury v Plzni, významné dny romského národa, divadlo, galerie. Náklady na honoráře, 

dopravu (přepravu osob a materiálu, rekvizit, výstavních panelů), ubytování, spotřební materiál 

(divadelní kostýmy, rekvizity, materiál na realizaci výstav, scénografii akcí), nájemné (sál, 

zkušebny, zábory veřejných prostranství), technické zabezpečení (mobilní stage, toi toi, světla 

mobiliář), propagaci.   

817 000 270 000 170 000 Kč

Návrh nepodpořit položky 

vztahující se k realizaci akce 

ARA FEST v Plzni - místo konání 

akce mimo HMP. Dále položek 

vztahujících se k akci 

Mezinárodní den Romů -  akce 

byla již podpořena víceletýcm 

grantem v roce 2019.              
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1025 Romové ARBESAČKY, z.s. 26615754

Akce pro děti z „Arbesáku“ - Cílem projektu jsou aktivity zaměřené na smysluplné využití volného 

času romských dětí a mládeže (ve věku 6 - 15 let) a rozvoj v oblasti výchovy, vzdělávání a kultury. 

Projekt se zaměřuje výhradně na volnočasové aktivity, zejména víkendové pobyty. Dále navazuje 

na předchozí činnost žadatele v oblasti práce s dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného 

prostředí. Spolek pracuje s dětmi a mládeží v rámci kroužku (doučování, výtvarné a sportovní, 

preventivní a kulturní). Cílovou skupinu tvoří romské děti a mládež ze sociálně znevýhodněného 

prostředí,jejichž rodiny je nepodporují v mimoškolních aktivitách, nemají vztah k 

sebevzdělání,nebo nejsou schopny materiální podpory. V rámci projektu jsou plánovány 

víkendové pobyty (3) pro děti z rodin Prahy 5, které jim ze sociálních či finančních důvodů mimo 

Prahu nemohou být nabídnuty. Náklady na zdravotnický materiál, sportovní potřeby, ceny, 

diplomy, výtvarné potřeby, kancelářské potřeby, vybavení klubu (knihy -  stolní hry, atd.), 

dopravu (3 víkendové pobyty), ubytování - strava (3 víkendové pobyty), propagaci, DPP. 

279 400 199 400 120 000 Kč

1026 Romové Buči z.s. 22896163

Dětský soubor romského folkloru Marcinovci – činnost 2020 - Cílem projektu je zajištění 

pokračování umělecké činnosti souboru romského folkloru Marcinovcí, který působí v rámci 

spolku Buči, a jeho dětské taneční folklorní skupiny Jagory v roce 2020. 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). Během roku je pak 

v plánu pět vystoupení souboru na různých pražských akcích, zejména v Praze 3 - například 

masopust, vinobraní nebo tradiční Žižkovské máje i mikulášská besídka pro děti. Jedná se o 

celoroční činnost. Náklady na pronájem místností (zkušebny pro soubor), kroje (kostýmy pro 

nové tanečníky), propagaci (letáky, prospekty). 

191 000 157 000 40 000 Kč

1027 Romové Buči z.s. 22896163

Oslavy Mezinárodního dne Romů 2020 - Náplní projektu je dvoudenní oslava Mezinárodního dne 

Romů v roce 2020. První částí projektu je koncert spojený s oceněním významných osobností a 

činů v romském hnutí. Tato akce navazuje na předchozí koncerty a v roce 2020 proběhne již 7. 

ročník. Druhou akcí pak bude 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 

představitelé romské kultury. Náklady na pronájem místností, ozvučení sálu, honoráře 

účinkujícím, cestovné - účinkující, ubytování - účinkující, posezení - honoráře hostům, materiály 

pro účastníky - tisk, pořadatelskou službu, moderátory, propagaci - plakáty, letáky. 

268 000 186 000 20 000 Kč
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1028 Romové

ČHAVORIKANO LUMA - 

kroužek her a nápadů, 

z.s.

65602773

Koncert ku příležitosti křtu zpěvníku „Romské hity a šansony“ - Cílem předkládaného projektu je 

uspořádání slavnostní akce - koncertu spojeného s křtem zpěvníku „Romské hity a šansony“, 

jehož autorem je přední romský skladatel Josef Fečo. Na akci vystoupí kolem 40 účinkujících - 

Romane Romnija, Connection, sourozenci Josef a Ludmila Fečovi, pěvecký sbor při spolku 

Čhavarikano Luma a dětská kapela Fečo Junior. Jedná se o vydání důležitého kulturního svědectví 

romského etnika, žijícího v Praze. Náklady na propagaci, nájemného divadelního sálu, přepravu 

osob a materiálu, zvukaře a nájemné zvukové techniky, audiovizuální záznam koncertu, 

fotografický záznam koncertu, odměny.

81 000 56 700 40 000 Kč

1029 Romové

Hudební společnost 

Úštěk - 

Musikgesellschaft 

Auscha

04749740

Koncert romského dětského pěveckého sboru a orchestru v Smetanově síni Obecního domu v 

rámci turné Praha, Vídeň, Drážďany - Předložený projekt je koncertem dětského romského 

pěveckého sboru z Ústí nad Labem s orchestrem složeným převažně z profesionálních romských 

hudebníků ve Smetanově síni Obecního domu. Součástí projektu je celoroční práce s romskými 

dětmi ze základní školy v Trmicích a z dětského domova Špálova v Ústí n. L. s cílem ukázat jim 

perspektivu do budoucna, také skrze pozitivní příklad romského skladatele a dirigenta Kolomana 

Poláka, který je iniciátorem projektu a bude celý rok s dětmi pracovat. Na koncertu děti 

prezentují publiku tradiční romské písně, které Polák přepracuje a upraví pro dětský pěvecký 

sbor a orchestr. Kulturní akce se uskuteční v říjnu roku 2020. Náklady na honoráře - orchestr, 

dirigent a skladatel, stravné - orchestr, pracovníci a děti, ubytování - sbor, orchestr, pracovníci, 

dopravu, honoráře- hudební zkoušky s dětským sborem, hudební zkoušky s orchestrem, 

organizační a administrativní příprava projektu, pomocní pracovníci, DPP - zvukař, DPP - fotograf, 

DPP - grafická příprava a zpracování propagačních materiálů, reklamu, pronájem koncertního 

sálu, tisk a výrobu notového materiálu, telefon (provozní náklady projektu/ administrativní a 

technické zabezpečení projektu).  

2 544 800 902 200 0 Kč

Návrh nepdopořit projekt - 

nesplněny formální požadavky 

(nejedná se o způsobilého 

žadatele dle podmínek 

grantového řízení). 

1030 Romové KHER, z.s. 22744983

Literatura Romů - cesta ke vzájemnému pochopení II - Obsahem projektu je 5 autorských čtení s 

odbornou moderací a diskusemi v Praze s cílem vytvořit příležitosti pro spontánní, nečekaná, 

vzájemně obohacující, respektující, příjemná setkání  autorů, Romů a veřejnosti nad romskou 

literaturou. Dalším cílem a zároveň přínosem této akce je možnost zvýšit povědomí o literatuře 

Romů mezi Romy a neromskou veřejností a vzbudit u nich zájem o tento stále mladý, neznámý a 

nekonfliktní fenomén. Náklady na dekoraci, materiál na domácí výrobu romského pohoštění, 

externí účetní služby, honoráře autorů za vystoupení na veřejných čteních, honoráře moderátorů 

veřejných čtení, interpreta, jízdné účinkujících, dohodu o provedení práce - koordinátor,  

produkce, propagace.  

217 000 128 000 20 000 Kč
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1031 Romové RomPraha, z. s. 26672111

Akce pro neorganizované děti, mládež a dospělé Romy - Projekt je zaměřen na rozvíjení aktivit 

pro děti, mládež a dospělé Romy. Hlavní důraz je kladen na vzdělávací a preventivní aktivity 

směrem k romské komunitě. Jednou z osvědčených forem ochrany dětí před nežádoucími jevy je 

nabídka nejrůznějších činností pro děti a mládež ze sociokulturně-znevýhodněného prostředí. 

Účast dětí v klubu lze označit jako významnou prevenci sociálně-patologických jevů. Posilují se 

jejich zájmy, iniciativa, sociální a komunikační schopnosti. Projekt usiluje o rozšíření činnosti 

spolku o aktivity spojené se vzděláváním (předškolní příprava a doučování a dále o besedy a 

přednášky na téma sociální, prevence kriminality, bezpečnost, lidská práva a národností menšiny, 

výchova a vzdělávání, kultura a dějiny Romů). Součástí projektu jsou také volnočasové aktivity 

pro romské děti a mládež (víkendové pobyty), psychologické poradenství v oblasti výchovy a 

vzdělávání, podpora vzájemné komunikace romské komunity s majoritní společností.  Náklady na 

zdravotnický  materiál, čistící prostředky, kancelářské potřeby, odbornou literaturu, výtvarné 

potřeby, sportovní potřeby, ceny diplomy, údržbu webových stránek, výrobu propagačního 

materiálu, dopravu (výlety, pobyty), vstupné (výlety, kino), ubytování (víkendové pobyty), 

bankovní poplatky, DPP - účetní projektu, DPP - lektoři, přednášející, oddíloví prac.,  vedoucí , 

zdravotník, koordinátor projektu. 

329 000 164 500 100 000 Kč

1032 Romové
ROMANO DŽANIBEN, 

z.s.
62941305

Krajinou příběhů romské historie 2020 - 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. Projekt si klade za cíl 

oslovit také nové cílové skupiny: VŠ studenty, zejména s pedagogickým zaměřením, jakožto 

potencionání budoucí učitele, pracovníky NNO, dětských domovů, knihoven atp., kteří mohou 

informace o Romech využít a šířit. Jedná se o celoroční projekt. Náklady na DPP, ostatní materiál, 

poštovné, dopravu realizátorů, honoráře (účetní, webmaster), propagaci a tisk, administrativní 

poplatky - poplatek za webovou doménu, bankovní poplatky. 

303 500 65 500 50 000 Kč
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1033 Romové Slovo 21, z. s. 69343951

Archivace umělecké dokumentace festivalu Khamoro - Festival Khamoro je jedním z největších 

profesionálních romských festivalů na celém světě, který je realizován v Praze již od roku 1999. 

Již přes 21 let prezentuje romskou kulturu a profesionální romskou hudbu romské i neromské 

veřejnosti (z ČR i ze zahraničí). Za dobu trvání festivalu vzniklo obrovské množství materiálů a 

výstupů (propagační materiály, sborníky, fotodokumentace, video záznamy apod.) 

dokumentujících nejen samotný festival Khamoro, ale též romskou kulturu a hudbu jako 

takovou. Tyto materiály však nejsou profesionálně archivovány a tím, z dlouhodobého hlediska, 

je ohroženo jejich uchování (z důvodu ztráty, poškození, zničení apod.). Cílem překládaného 

projektu je zpracovat a archivovat umělecké dokumenty z produkce festivalu Khamoro a zajistit 

tak zachování umělecké dokumentace (zachycující nejen festival Khamoro, ale romskou kulturu a 

hudbu za posledních 21 let jako takovou) pro budoucí generace. Cílem je též zpřístupnit 

profesionálně archivované materiály ostatním. Náklady na koordinátora projektu (DPP), 

archiváře (DPP), materiál pro archivaci a převoz dokumentace (krabice, obaly, šanony, složky, 

atd.), pomocné práce (na základě smlouvy o dílo), archivaci webových stránek, nájemné 

kanceláře včetně souvisejících nákladů (energie a údržba), PR, komunikaci.  

197 000 137 900 70 000 Kč

1034 Romové Slovo 21, z. s. 69343951

Gavoro - podpora romské literatury a romských spisovatelů v Praze - Cílem předkládaného 

projektu je pokračovat v systematické podpoře romských autorů v jejich literární tvorbě v 

romském a českém jazyce, dále podpora romských expertů na romskou literaturu a v neposlední 

řadě umožnit romské literatuře najít si cestu mezi romské i neromské publikum. 

Projekt přispívá k uchování romského literárního dědictví a jazyka jako důležitou součást romské 

kultury a identity. Podpora bude probíhat prostřednictvím setkání, workshopů a kontinuálního 

mentoringu. Aktivity budou prezentovány veřejnosti skrze prezentace romské literatury. Akce 

projektu se uskuteční v rámci roku 2020. Náklady na kancelářské potřeby a spotřební materiál, 

občerstvení pro veřejné prezentace zaměřené na romskou kuchyni, nájemné (kanceláří, vč. 

prostor pro setkání, workshopy, komunikaci po dobu trvání projektu), PR, propagaci, 

fotodokumentaci, grafiku a tisk plakátů, cestovné a ubytování pro potřeby účastníků projektu, 

práce expertů v rámci projektu na základě SoD, realizaci prezentací související s aktivitami 

projektu (pronájem prostor a techniky hudební vystoupení, moderování, odměny spisovatelům).

326 000 214 200 80 000 Kč
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1035 Rusové
ČESKO-RUSKÉ DIVADLO 

KS z.s.
08511641

ČESKO- RUSKÉ DIVADLO KS z.s. - Krásnyj Sarafán je ruské dětské divadlo pro děti a mládež. 

Krásnyj Sarafán byl založen v Praze v roce 2004 a svoji činnost vykonával v rámci sdružení Ruská 

tradice. V roce 2019 se divadlo osamostatnilo a vznikl zapsaný spolek ČESKO-RUSKÉ DIVADLO KS. 

V roce 2020 divadlo plánuje představení (premiéra) „Zlatý klíč aneb dobrodružství Buratina“ 

podle pohádky ruského spisovatele A. N. Tolstého, které je úpravou pohádky  „Dobrodružství 

Pinokkia“, a to pro mladší skupinu účinkujících. Záměrem projektu je zvýšit počet odehraných 

divadelních představení, zaujmout české diváky a seznámit je s ruskou klasikou. Hlavním cílem 

projektu je rozvoj kulturních aktivit příslušníků ruské národnostní menšiny. Jedná se o celoroční 

činnost. Náklady na nájem prostor pro zkoušení, nájem divadelních sálů pro představení, pořízení 

kostýmů pro představení, pořízení části rekvizit pro představení. 

387 000 130 000 50 000 Kč

1036 Rusové k2e z.s. 06396089

Celoroční činnost divadelního studia Škola - Škola je dětským divadelním studiem v ruském 

jazyce. Cílem je poznat sebe a okolní svět skrz divadlo. Soubor zachovává tradice herecké školy K. 

S. Stanislavského a propaguje literaturu. Děti se učí herectví, zpěv a pohyb pod vedením 

divadelních odborníků. Studio má v repertoáru několik představení, která se konají v pražských 

divadlech. Během studia se děti mají možnost seznámit i s tvorbou českých a ruských básníků a 

spisovatelů. Náklady na pronájem divadla na zkoušky, dekorace, kostýmy, rekvizity, světové a 

hudební partitury, autorská práva za použití hudebních ukázek, design, grafické úpravy a tisk 

plakátů, reklamu na internetu. 

241 000 121 000 30 000 Kč

1037 Rusové Ruská tradice, z.s. 26539713

Klubová a kulturně-společenská činnost ruské národnostní menšiny v DNM v roce 2020 - projekt 

bude zaměřen na prezentaci ruské národnostně-menšinové kultury na území hl. m. Prahy, na 

kulturní, společenskou a osvětovou činnost ruské národnostní menšiny. 

V rámci této činnosti budou pořádané pravidelné setkání, prezentace a besedy (Svět knihy, 

Muzejní noc, Kulatý stůl Akademie národnostních menšin, klub ruského nekomerčního filmu, 

setkání umělců a spisovatelů s čtenáři a veřejností, prezentace občanských organizací a 

rozmanitých aktivit z prostředí ruské národnostní menšiny, činnost uměleckých, divadelních a 

zájmových kroužků v DNM  - například šachový kroužek a pořádání amatérského šachového 

turnaje). Náklady na materiál (pro výstavy, rámování, barvy a malířské potřeby, elektro a 

montážní materiál), kancelářské potřeby, nájemné, poštovné, mobilní telefon - telekomunikační 

služby, fax, propagaci, honoráře, odměny účinkujícím a organizátorům.   

100 000 60 000 50 000 Kč
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1038 Řekové Řecká obec Praha, z.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. V povědomí si uchovávají, nejen mezi Řeky, ale i mezi českou veřejností, dnes 

již tradiční společenské večery. K těmto večerům přispívá živá hudba kapely AKROPOLIS. Takto je 

připomínána nejenom řecká kulturu, písně a tance, ale je také uchováváno a rozšiřováno 

povědomí již téměř sedmdesátiletého soužití obou národností a zároveň obohacení kulturního 

života 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, je připomínána národní historie, zvyky a tradice. V úvodu 

večera se uskuteční krátký proslov k připomenutí si významu státního svátku, pokračuje 

vystoupení tanečního souboru Akropolis, popř. dalších účinkujících, po programu následuje volná 

taneční zábava. Součástí projektu je také divadelní představení v podání divadelního spolku z 

Řecka a koncert věnovaný tvorbě významných hudebních skladatelů. Náklady na pronájem sálů, 

pronájem divadla.  

150 000 80 000 80 000 Kč

1039 Řekové Řecká obec Praha, z.s. 26538458

Pěvecký a taneční soubor Akropolis - dospělí - Po celou dobu činnosti Řecké obce Praha působí v 

Praze pěvecký a taneční zájmový soubor AKROPOLIS pod vedením Michala Lašo. Soubor je 

pravidelně zván na různé kulturní akce pořádané nejen v Praze (např. Praha - srdce národů a 

další). Zúčastnil se již několikrát také Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, kde získal 

různá ocenění. Své umění předvádí také na celorepublikových festivalech. Všechny výše uvedené 

akce mají význam při seznamování české veřejnosti s řeckou národní a lidovou kulturou, 

obohacují kulturní život v Praze. Řecká komunita těmito aktivitami zachovává a udržuje svou 

národní identitu, poznává kulturu své původní vlasti. Taneční soubor vystoupí i na dalších 

společenských akcích. Náklady na pořízení krojů a pomůcek na výuku tanců, pronájem zkušebny, 

údržbu a přepravu krojů. 

47 000 20 000 20 000 Kč
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1040 Slováci
„Folklorní soubor 

Šarvanci”
26591235

Folklorní večery a taneční školy pro veřejnost - Folklórní soubor Šarvanci by v roce 2020 rád 

zorganizoval 2 večerní taneční školy (v rozsahu 3 hodin každá), kde bude probíhat výuka 

slovenských lidových tanců, pod vedením pedagogů ze Slovenska. Dále součástí předloženého 

projektu jsou 2 taneční školičky pro děti, kde se zúčastněné děti budou kromě tance věnovat 

tvořivé činnosti s folklórní tématikou - výrobě korálků, zdobení mašlí, věnců apod. (v rozsahu 2 

hodin každá), víkendová taneční škola (v rozsahu 14 hodin pro dospělé, zvlášť začátečníky a 

pokročilé a 2 hodin pro děti), předvánoční folklórní večer, během něhož se uskuteční celovečerní 

představení celého souboru spolu s dalšími hosty ukončený veřejnou školou tance a zábavou 

muziky FS Šarvanci. Jednotlivé zmíněné akce projektu se uskuteční v průběhu roku 2020. Náklady 

na pronájem prostor, honoráře pedagogů a účinkujících, dopravu pedagogů a účinkujících, 

ubytování pedagogů a účinkujících. 

251 500 158 000 30 000 Kč

1041 Slováci
„Folklorní soubor 

Šarvanci”
26591235

Pravidelná činnost Folklorního souboru Šarvanci - Primárním smyslem působení folklorního 

souboru Šarvanci v Praze je studium a interpretace autentického lidového umění v podobě 

hudby, tance a zpěvu, prezentace nastudovaných materiálů a choreografií široké veřejnosti v 

rámci různých kulturních akcí. Členové se pravidelně scházejí na trénincích, kde pod vedením 

převážně interních pedagogů učí a pilují prvky charakteristické pro jednotlivé regiony. Nacvičují 

se choreografie a připravují nová programová čísla. Náklady na kroje a krojové součásti, 

pronájem prostoru, honoráře pedagogů a choreografů, dopravu (souboru, pedagogů a 

choreografů), ubytování (souboru, pedagogů a choreografů), údržbu hudebních nástrojů a krojů.     

593 750 400 000 40 000 Kč
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1042 Slováci Asociace Limbora, z. s. 60432811

FOLKLÓR BEZ HRANÍC - Cílem projektu je příprava a realizace dalšího ročníku programů festivalu 

české a slovenské vzájemnosti - FOLKLÓR BEZ HRANIC. Festival byl založen při výročí vzniku 

Československa v říjnu roku 1993. Ročník tohoto programu se přesně shoduje s věkem 

samostatné České a Slovenské republiky. Hosty festivalu jsou každoročně umělci a soubory Čech, 

Moravy a Slovenska. Zazní písně a tance - slovenské, moravské , české, staropražské. Součástí 

festivalu je také workshop, taneční škola a večer tradic. Náklady na pronájem divadla, dopravu 

pozvaných souborů ze Slovenska, Moravy a Čech, režii, moderování, scénář, účinkující umělce, 

video a fotodokumentaci programu, ubytování účinkujících (cca 80 osob během festivalu). 

390 000 170 000 55 000 Kč

1043 Slováci Asociace Limbora, z. s. 60432811

LIMBORA V ROCE 2020 - Projekt je pokračováním aktivit ve výchovné a kulturně-vzdělávací 

činnosti započaté v dávno 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. Úkolem projektu je nabízet slovenské 

menšině a široké pražské veřejnosti možnost hlubšího seznámení s etnografii, kulturními 

tradicemi a jazykem v průběhu celého roku na pravidelných nácvicích a programech v divadlech, 

workshopech a tanečních školách. Náklady na pronájmy, odborné a tech. služby, internet. 

956 000 120 000 60 000 Kč

1044 Slováci Asociace Limbora, z. s. 60432811

Limborka a Malá Limborka v roce 2020 - 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 zabezpečení základních uměleckých a 

materiálních podmínek pro existenci jmenovaných subjektů, realizaci pravidelných nácviků, akcí 

a rozvoj souboru v hudební, taneční a pěvecké činnosti. Limborka je určena dětem ve věku 10-15 

let. Malá Limborka pracuje s dětmi ve věku 3 - 10 let. V obou kolektivech pracuje aktivně 

přibližně 80 dětí. Jedná se o celoroční činnost. Náklady na krojové součásti a rekvizity, pronájmy 

(prostor od Prahy 2, divadlo),  odbornou a uměleckou spolupráci (celoroční spolupráce s 

tanečním pedagogem, choreografem a asistenty).   

508 000 120 000 50 000 Kč

Návrh nepodpořit položku 

náklady na přípravu programů 

(jedná se o široký pojem bez 

bližší specifikace). 
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1045 Slováci
ČeskoSlovenská scéna, 

z.s.
70857164

Mladé slovenské ochotnícke divadlo v Prahe - Obsahem projektu je nastudování dvou nových her 

("Ňeveľo nás idze, ňeveľo nám treba" Milky Zimkovej, čo je istá alúzia na jej film Pásla kone na 

betóne, a hru Emigrantská rapsódia, převzatou od Slovenského divadla v Londýně) a jejich 

prezentaci v Praze, jakož i zorganizování mikropřehlídky slovenských ochotnických úsilí za účasti 

amatérskych umělců i několik profesionálních herců, avšak jejich inscenacemi, vytvořenými 

mimo profesionální česká divadla. Náklady na cestovné (včetně ubytování), propagaci (včetně 

tisků materiálů, plakátů, pozvánek), ozvučení a osvětlení, honoráře (hudba, hosté, režie, 

účinkující).  

195 000 70 000 40 000 Kč

1046 Slováci

Dokumentační a 

muzejní středisko 

slovenské menšiny v ČR

26679914

Slovensko v činnosti a programech DOMUS SM v ČR k 16. výročí vzniku spolku - Dokumentační 

středisko slovenské menšiny vzniklo v roce 2004. Projekt Slovensko v činnosti a programech 

DOMUS SM v ČR k 16. výročí vzniku spolku vychází ze své dokumentační činnosti různých entit 

Slováků po celé ČR a z úspěšných programů, které DOMUS SM v ČR během šestnácti let 

uskutečnil. Proto v roce 2020 navazuje na původní projekt Komplexní rozvoj slovenské 

národnostní menšiny, který připravoval KSK. Připraví prezentace děl D. Tatarku, H. Ponické, J. 

Roznera, V. Švenkové, P. Juščáka v literárních podvečerech v DNM a v místních knihovnách v 

Praze, včetně výstav slovenských výtvarníků a představení ochotnického divadla. Rovněž bude 

pokračovat v dokumentační činnosti, která se zaměří na působení Slováků v Praze. Náklady na 

kancelářské potřeby, mobilní telefony telekomunikační služby, poštovné, pronájem DNM, 

nájemné společenských prostor v Praze, ubytování pro spolutvůrce, cestovné pro spolutvůrce, 

služby - údržba PC, tiskárny a kopírky, dopravné výstav), odbornou literaturu, DPP, software 

(Windows, antivirové programy).

299 000 86 000 60 000 Kč



Programy v oblasti podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2020 - jednoleté

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 v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Dotace HMP Komentář

1047 Slováci

Dokumentační a 

muzejní středisko 

slovenské menšiny v ČR

26679914

Slovensko, česko-slovenské vztahy, národnostní menšiny a pražská mezinárodní konference 

slovenských a českých středoškoláků k výročí J. A. Komenského a jeho odkazu pro 21. století - 

DOMUS SM v ČR od roku 2004 připravuje konference slovenských žáků v ČR s hosty ze Slovenska. 

Obsahem je vzdělávací cyklus ve slovenském jazyce pro středoškoláky a II. stupeň základních škol 

o historii Slovenska v letech společného státu. Tvůrčí dílny pro děti a mládež budou věnovány v 

současnosti opomíjené historii Slovenska a národnostních menšin, která bude představena v pěti 

seminářích. Účastníci se pokusí interpretovat vybrané kapitoly ze slovenských dějin a existence 

menšin ve slovenském jazyce, přinášet jejich slovné zobrazení ve slovenském jazyce v písemném 

projevu i výtvarném zpodobnění. Vyústěním bude Setkání slovenských středoškoláků žijících v ČR 

v DNM k výročí J. A. Komenského na Mezinárodní pražské konferenci slovenských středoškoláků 

a jejich hostů.  Náklady na kancelářské potřeby, mobilní telefony - telekomunikační služby, 

poštovné, za prostory DNM, ubytování pro studenty a učitele, DPP, odbornou literaturu.

256 000 69 000 60 000 Kč

1048 Slováci
Slovensko-český klub, z. 

s.
65398777

Týden česko-slovenské vzájemnosti - Záměrem projektu je realizace třetího ročníku Týdne česko-

slovenské vzájemnosti pod záštitou velvyslance SR v Praze, J. E. Petra Weisse. První ročník se 

uskutečnil při příležitosti 100. výročí vzniku ČSR a 25. výročí vzniku samostatných států. Jde o  

mezioborovou přehlídku, kde se představí výtvarné umění, klasická hudba, literatura, divadlo, 

film, folklór a vždy jeden z krajů -  v roce 2020 to bude Banská Bystrica. Náklady na nájemné, 

cestovné (včetně ubytování), propagaci (včetně tisku materiálů, pozvánek, plakátů), ozvučení a 

osvětlení, přípravu výstavy, OON účinkujících. 
576 000 175 000 20 000 Kč

1049 Slováci
Slovenský literárny klub 

v ČR, z.s.
26603292

Kvarteto - Obsahem projektu je uspořádání komponovaných literárně-hudebních večerů v Praze 

k výročí nejvýznamnějších osobností  slovenské literatury (Milan Lasica, Martin Kukučín, Soňa 

Čechová, Janko Jesenský) s významným přesahem k hlavnímu městu. Během zmíněných večerů 

vystoupí literární i hudební hosté. Dramaturgickým principem je význam osobnosti nejen v 

kontextu slovenské literatury, ale také ve slovensko-českých literárních a kulturních vztazích. 

Náklady na nájemné, cestovné, propagaci, ozvučení a osvětlení, honoráře účinkujících.  
201 000 58 000 20 000 Kč



Programy v oblasti podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2020 - jednoleté

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 v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Dotace HMP Komentář

1050 Slováci
Slovenský literárny klub 

v ČR, z.s.
26603292

Literární soutěž Jána Kollára - Obsahem projektu je uspořádání 16. ročníku, tedy vstup do 

druhého patnáctiletí 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. Náklady na nájemné, cestovné (včetně 

ubytování), propagaci (včetně tisku materiálů, plakátů, pozvánek), ozvučení a osvětlení, honoráře 

účinkující (hudba, spisovatelé - hosté).  

338 000 50 000 20 000 Kč

1051 Slováci
Slovenský literárny klub 

v ČR, z.s.
26603292

Praha - dielňa slovenských spisovateľov - Jedná se o komplexní program akcí v rámci komunity 

menšinových slovenských spisovatelů žijících v Praze se zaměřením na mladé autory a klubovou 

scénu. Projekt obsahuje křty knih, výstavy, prezentace na veletrzích, klubové večery. 

Organizované jsou také akce v Pamatnej izbe L. Mňačka, Literárium s L. Machalom. Důležité jsou 

4 literární výstavy. V rámci projektu se uskuteční velká konference "Průniky české a slovenské 

literatury" se zaměřením na menšiny. Náklady na nájemné, cestovné (včetně ubytování), 

propagaci (včetně tisku materiálů, plakátů, pozvánek), ozvučení a osvětlení, honoráře účinkující. 

187 000 52 000 20 000 Kč



Programy v oblasti podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2020 - jednoleté

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 v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Dotace HMP Komentář

1052 Slováci Spolok Detvan, z. s. 61385042

Detvianske večery - Detviansky večer je z historického pohledu hlavní a tradiční aktivita spolku 

Detvan. Vedle členů spolku jsou večery určené i pro širokou veřejnost a každého, kdo projeví 

zájem o projednávané téma. V roce 2020 projektové aktivity navážou na 2 separátní projekty 

realizované v roce 2019 - Detvianske večery a Detvan online. Cílem projektu je obecně podpora 

zavedené kulturně společenské akce pořádané slovenskými studenty pro slovenskou menšinu i 

širokou veřejnost včetně podpory prezentace spolkových aktivit v rámci slovenské národnostní 

menšiny v Praze nejen v online prostoru. 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. V roce 2020 se uspořádají Detvianské večery 

orientované převážně na prezentaci slovenské literární a kulturní tvorby, včetně četby ukázek z 

knih a publikací slovenských autorů. Náklady na pronájem místnosti, pronájem techniky, 

honoráře lektorů, cestovné a ubytování lektorů, občerstvení - slovenské speciality, tisk 

propagačních materiálů, ICT služby a správu webových stránek, propagaci (sociální sítě a média), 

poštovné.  

30 000 21 000 10 000 Kč

1053 Slováci ALT@RT z.ú. 27045919

Hybaj Ho festival slovenského současného umění - 10. ročník festivalu se rozšiřuje ze zacílení na 

současný tanec o přesahové umění v rozmezí nové divadlo, performance, hudba, výtvarné 

umění. Festival se bude konat v termínu od 26. 10. – 31. 10. 2020. Slovenské komunitě v Praze 

umocňuje pocit autonomnosti, hrdosti na svou kulturu. Festival HYBAJ HO! se stává showcasem 

slovenského současného umění, který nabízí komplexní přehled nové slovenské tvorby. 

Dramaturie 10. ročníku reprezentuje extrém. Festival vnímáme jako možnost vyjádření se k 

aktuální politicko-společenské situaci, jako nástroj upozorňování nenásilného ale jasně 

definovaného názoru. Festival si v tomto roce jako heslo určil Nemlčet! Náklady na honoráře, 

technické zajištění, propagaci, produkci, fundraising, techniky, PR.  1 965 000 350 000 0 Kč

Návrh nepodpořit z důvodů, že 

se jedná o stejný projekt, který 

byl podán v rámci grantového 

řízení HMP na rok 2020 v 

oblasti kultury a umění  a je 

navržen k podpoře v této 

oblasti.                                        
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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 v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Dotace HMP Komentář

1054 Slováci BONA FIDE 26524741

Večnosť v sekundách - Výchovný pořad bude věnovaný 140. výročí narození a 100. let od tragické 

smrti spoluzakladatele Československé republiky generála Milana Rastislava Štefánika. Na pozadí 

nejnovější literatury jsou zpracovány životní osudy významného astronoma, letce, generála 

francouzské armády, politika, diplomata, organizátora československých legií v Srbsku, 

Rumunsku, Rusku a v Itálii. Pořad bude určen žákům i studentům, nejen slovenské národnosti, 

ale i jiným minoritám a majoritní společnosti v ČR. Slovenský jazyk tak může znít dle potřeby a 

času na pozadí životního příběhu a historie. Důraz je kladen na studentské léta, které Štefánik 

prožil v Praze. Náklady na režii, dramaturgii, odborné poradce, herce, muziku a koordinátora. 120 000 70 000 50 000 Kč

1055 Srbové Srbské kulturní centrum 22771875

Cyklus 5 přednášek - ČESKO-SRBSKÉ KULTURNÍ VZTAHY V XIX. A XX. STOLETÍ - Cyklus přednášek 

bude zaměřen na vztahy v oblasti literatury, výtvarného umění, filmové tvorby, divadla, 

architektury, školství, vzdělávání, sportu a rovněž na politické a diplomatické vztahy. Mnoho 

srbských architektů vystudovalo v Praze a vztahy českých a srbských architektů, malířů, 

spisovatelů, překladatelů, básníků, skladatelů, filmových režisérů nacházelo inspiraci v Praze a 

České republice. Také se v cyklu přednášek probere sokolstvo a vztahy mezi českými a srbskými 

sokoly, dále srbská účast na sokolských sletech v Praze. Náklady na nájem posluchárny, cestovné 

a MHD, tlumočení a překlady, ubytování přednášejících, video a foto záznam 5 přednášek, 

grafické práce a tisk, honoráře pro přednášející, OON.  
120 000 68 000 20 000 Kč
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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 v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Dotace HMP Komentář

1056 Srbové
Srbský kulturní spolek 

Radost
04518578

Dny srbské kultury v Praze - Projekt Dny srbské kultury je kulturní a vzdělávací akce, jejímž 

hlavním cílem je prezentovat a přiblížit Srbsko a srbskou kulturu. Pestrý program akce obsahuje 

několik typů kulturních aktivit pro širokou veřejnost, kde hlavním cílem bude prezentovat díla 

srbských divadelních autorů, spisovatelů a filmových režisérů (prostřednictvím divadelních 

představení, projekcí filmů, výstavy, literárního večera a přednášek). Velký počet srbských 

režisérů prošlo českou školou filmu a režie, jako jsou Goran Paskaljević, Goran Marković, Srđan 

Karanović a Emir Kusturica. Důraz při výběru filmů bude kladen na díla právě těchto autorů. 

Náklady na materiál pro propagaci, překlad kultovních srbských filmů, překlad divadelního 

představení, pronájem prostor, honoráře pro účinkující, ubytování a stravování účinkujících, 

transport účinkujících (herci a technici) divadla, transport divadelní scénografie. 

364 000 279 000 0 Kč

Návrh nepodpořit projekt  -  

není dostatečně srozumitelně a 

konkrétně popsán, dle popisu 

se jeví jako celoroční činnost a 

ne jako Dny srbské kultury, jak 

je uvedeno v popisu.Dle 

předložených podkladů se jeví 

projekt jako celkově 

nepřipravený.

1057 Srbové
Srbský kulturní spolek 

Radost
04518578

Pravidelná činnost folklorního souboru srbského kulturního spolku Radost v roce 2020 - Hlavním 

cílem projektu je zajištění provozu a dalšího rozvoje folklorního a pěveckého souboru srbského 

kulturního spolku Radost. Spolek působí v Praze a má za cíl udržovat kulturní tradice a 

národopisné bohatství Srbska a balkánského regionu. Vzhledem k tomu, že se jedná o folklorní a 

pěvecký soubor, hlavní aktivitou spolku je nácvik srbských a jiných balkánských lidových tanců a 

písní. Podpora aktivit spolku umožní účast na vystoupeních a kulturních akcích v České republice i 

v zahraničí. Posláním spolku je ulehčit integraci příslušníku srbské menšiny a podpořit dobré 

vztahy mezi Srbskem a Českou republikou. Náklady na propagaci (letáky, upomínkové 

předměty), kancelářské potřeby, pronájem prostorů pro zkoušky v DNM včetně dalších služeb, 

web doména a hosting, honoráře pro učitele tance, honoráře pro účinkující hudebníky, pořízení 

foto, video a zvukového záznamu z ročního vystoupení 2020 za účelem prezentace a archivu 

spolku, práci grafika, údržbu web stránek, vedení účetnictví, kroje (Gnjilane, Šopluk), údržbu 

krojů, veřejnou zkoušku (pronájem prostorů pro akce, prezentace národních tradic, ochutnávka 

jídel, organizační náklady)výroční vystoupení (pronájem prostor, Městská knihovna v Praze), 

odměny pro účinkující a moderátory, menší odměny pro děti, odměnu pro organizátory aktivit 

spolku.   

479 000 362 800 60 000 Kč
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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 v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Dotace HMP Komentář

1058 Srbové
Srbský kulturní spolek 

Radost
04518578

Škola srbského jazyka pro děti - Hlavním cílem projektu je provoz školy srbského jazyka pro děti. 

Spolek Radost má za cíl udržovat kulturní tradice a národopisné bohatství Srbska a balkánského 

regionu. Škola srbského jazyka je projektována jako souhrn aktivit, které pomohou rodičům dětí 

různého věku umožnit  v podmínkách života v cizině, aby se jejich děti společně se svými 

vrstevníky seznámily s tradicemi a jazykem svého národa (výuka srbského jazyka). Děti jiných 

národností se také mohou dozvědět více o jazyku a blíže se seznámit s národy ze srbského 

jazykového prostředí. Náklady na kancelářské potřeby, pronájem prostorů pro výuku srbštiny v 

Domě národnostních menšin včetně dalších služeb, menší odměny pro děti, tisk diplomů, školní 

potřeby (knihy pro četbu v originále, učebnice, tužky, pastelky, atd.), didaktické pomůcky, 

honoráře pro učitele a za odbornou pomoc.   

137 000 101 500 30 000 Kč

1059 Srbové
Srbské sdružení sv. 

Sáva,z.s.
26597195

Kulturně-společenské aktivity srbského sdružení sv. Sáva,z.s. v roce 2020 - V 19. ročníku svých 

aktivit Srbské sdružení sv. Sáva bude v kulturních a vzdělávacích aktivitách pokračovat. Nový 

ročník aktivit začne oslavou patrona sv. Sávy formou společenské akce. Dále bude projekt 

pokračovat promítáním dokumentárního filmu 4 godine u 10 minuta (od Mladena Kovačeviće). 

Následovat bude literární večer (křest překladu knihy Bojana Ljubenoviće), přednáška o životě a 

díle srbského osvícence Dositeja Obradoviće, přednáška s názvem z Nejstarších dějin Srbska, 

účast na knižním veletrhu v Praze, výstava šperků z Renáty Ceković, promítání filmu Okupirani 

bioskop, přednáška o životě a díle Mihajla Pupina, večer srbských aforistiků, koncert Srbská 

lidová hudba 

Projekt je určen jak příslušníkům srbské menšiny, tak i příslušníkům majoritní společnosti, kteří 

mají zájem o srbskou kulturu, umění a národ.  Náklady na dohody - přednášející, organizaci a 

realizaci, honoráře, grafické řešení plakátů a pozvánek, technickou výpomoc, přípravu sálů, 

pověšení bannerů a plakátů, instalaci výstav, přepravu osob a materiálů, internet, vodu, ozdoby, 

mobilní telefon - telekomunikační služby, tisk propagačního a ilustračního materiálu, překlady a 

tlumočení, pronájmy prostor, materiál - vybavení kanceláře (kancelářské potřeby).

215 000 80 000 30 000 Kč

Návrh nepodpořit položku 

noclehy BEZ (není specifikace), 

dále položku v nákladech tvoří 

oslava svátku patrona spolku   ( 

bez bližší specifikace).               
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1060 Srbové
Srbské sdružení sv. 

Sáva,z.s.
26597195

TŘI DOKUMENTÁRNÍ VÝSTAVY - Projekt se skládá ze třech samostatných výstav dokumentárního 

charakteru z dějin srbského knížectví a pak království, tedy vázaný především na celé 19. století, 

respektive do začátku první světové války, kdy se vše boří a po ní nastává nová doba – nový styl, 

nový pohled na svět jak v umění, průmyslu tak v celé společnosti a v životech lidí. Všechny tři 

výstavy jsou dokumentární a dokládají oblast módy, architektury a průmyslu v Srbsku během 

zmíněného století. Jedná se o plakátové výstavy ve formátu 50x70 cm a každá má celkem 50 

plakátů. Všechny tři výstavy mají úvodní text a popisky, které budou přeloženy do češtiny. 

Náklady na dohody - přednášející, organizaci, grafické řešení plakátů, pozvánek, předtiskovou 

přípravu výstav, instalaci, demontáž výstav včetně balení, přepravu osob a materiálů v Praze, tisk 

propagačního a ilustračního materiálu, tisk plakátů, překlady a popisky, tlumočení, pronájem 

výstavních prostor, materiál - háčky, lišty, lanka, klipsy, pěnovou desku, ubytování, pohoštění - 

tradiční občerstvení, lepení plakátů na kappa desky.   

215 000 73 000 0 Kč

Návrh nepodpořit projekt -  

témata jsou úzce zaměřena a 

týkají se srbské historie, tj.  

nevztahují se k životu srbské 

národnostní menšiny v Praze. 

1061 Ukrajinci
Sdružení Ukrajinců a 

příznivců Ukrajiny, z.s.
00506605

Pěvecké Duo MarOlja - Pěvecké Duo MarOlja existuje od roku 2013. Svůj repertoár zaměřilo na 

ukrajinské, lidové a umělé písně s doprovodem, dále provedení duchovních písní a capella. 

Celoročně jsou vystoupení věnována ukrajinské NM a její prezentaci: zvykům, tradicím, lidovým 

slavnostem. Duo vystupuje u příležitosti státních svátků a významných dnů na Ukrajině a v ČR: 

Den samostatnosti Ukrajiny, Den ukrajinské vlajky, Den sjednocení, výročí Nebeské setniny, Dny 

Tarase Ševčenka, Mezinárodní den výšivky, vzpomínka na oběti umělého hladomoru na Ukrajině 

a další. Hudební akce se uskuteční během roku 2020. Náklady na kancelářské potřeby, prezentaci 

tradičních jídel, baterie do keyboardu, spojovací materiály, nájemné zkušebny a sálu, poštovné, 

mobilní telefon - telekomunikační služby, fax - služby, cestovné a přeprava, propagaci, foto a 

audio dokumentaci, OON, honoráře.   

57 000 40 000 30 000 Kč

Návrh nepodpořit položku 

zesilovač reproduktorů a baterií 

(není specifikováno, zda se 

jedná o pronájem techniky či o 

její nákup).  
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1062 Ukrajinci
Sdružení Ukrajinců a 

příznivců Ukrajiny, z.s.
00506605

Sbor sv. Vladimíra a spolková činnost SUPU, z.s. - Sbor sv. Vladimíra působí v Praze již od r. 1945, 

v roce 2020 bude oslavovat svoji 75 letou činnost. V současné době má cca 25 členů – příslušníků 

národnostní menšiny i majority. Sbor svým repertoárem udržuje jednak cyrilometodějskou 

tradici v oblasti duchovní tvorby, neboť zpívá v jazyce církevně slovanském, ale také udržuje jazyk 

ukrajinský včetně dialektů v lidových a umělých písních. Prioritně Sbor zpívá na řeckokatolických 

liturgiích v chrámu sv. Klimenta v Praze, příležitostně v dalších pražských řeckokatolických 

chrámech. Tradičně je zván k slavnostním liturgiím u příležitosti chrámového svátku sv. Klimenta 

a dalších církevních svátků včetně Božího hodu vánočního, postních nedělí a oslavy vzkříšení na 

Boží hod velikonoční, jakož i na Zelené svátky nebo uctění památky za zemřelé. Spolková činnost 

SUPU zahrnuje komponované programy k vánočním a novoročním svátkům dle juliánského 

kalendáře, masopustní zvyky NM v ČSR, Velikonoce a religiozita východních Slovanů, význam 

Bohorodičky pro věřící byzantského ritu včetně prezentace pokrmů. Dále v oblasti osvětové 

prezentace ukrajinské literatury formou literárních setkání(čtení novodobých ukrajinských 

autorů), přednášky zohledňující životní jubilea. Budou připomenuta významná místa pro 

ukrajinskou NM formou exkurzí a přednášek, a to ve spolupráci s Akademií NM. Plánovány jsou 

také prohlídky řeckokatolických pražských chrámů, prohlídku Olšanských hřbitovů a 

vyšehradského Slavína, prezentaci „Po stopách osobností ukrajinské NM v Praze“. Náklady na 

materiál, kancelářské potřeby, prezentaci tradičních jídel, nájemné, poštovné, mobilní telefon - 

telekomunikační služby, fax - služby, cestovné a přepravu, propagaci, foto a audio dokumentaci, 

ladění klavíru, ubytování pro mimopražské sboristy, OON, honoráře.    

 

 

 

90 000 63 000 60 000 Kč

Návrh nepodpořit položku 

stojan pro keyboard. 

1063 Ukrajinci
Sdružení Ukrajinců v ČR 

BEREHYŇA z.s.
22686959

,, Svátek Mikuláše", - Akce, která bude realizována za účasti dětí z ukrajinských rodin. Jedná se o 

projekt, jehož cílem je probouzet i zvyšovat zájem dětí a mládeže o kulturu, tradice a historii. 

Rozvíjet jejich tvořivé myšlení, paměť, pěvecké a divadelní schopnosti. Přínosem projektu je také 

rozvoj vzájemné spolupráce mezi dětmi z Čech a Moravy. Náklady na pronájem sálu, zapůjčení 

kostýmů, odměny (moderátor, mikuláš, andělé, čert, učitel hudby). 

38 500 17 000 10 000 Kč
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1064 Ukrajinci
Sdružení Ukrajinců v ČR 

BEREHYŇA z.s.
22686959

,, SVĚTOVÝ DEN VÝŠIVKY ,, - 5.výročí - Akce navazuje na "Den výšivky", který se slaví po celém 

světě, nejvíce ho však slaví ukrajinská menšina. Ideologie provedení tohoto svátku  vznikla v 

městě Chernovcy na Ukrajině. Poprvé akce "Světový svátek výšivky" byla uskutečněna v roce 

2006 a cílem této akce bylo, aby se tento svátek konal po celém světě. Hlavním smyslem této 

akce je zachování ukrajinských hodnot a jejich popularizace mezi mladými lidmi a dětmi. Projekt 

bude realizován ve dnech 21. - 24. 5. 2020 a  součástí programu bude galakoncert včetně 

průvodu městem. Náklady na  výrobu rekvizit, pronájem mobiliáře, pronájem sálu, ubytování 

účinkujících, cestovné, telefon - telekomunikační služby, poštovné, foto/video dokumentace, tisk 

(grafika, pozvánky, propagační materiál, reklama), honorář účinkujícím, rekvizity (workshopy, 

prezentace), kancelářské potřeby, DPP, přeprava rekvizit, nákup nových krojů.

165 000 85 000 10 000 Kč

1065 Ukrajinci
Sdružení Ukrajinců v ČR 

BEREHYŇA z.s.
22686959

Prezentace Ukrajinské kultury v ČR - Cílem projektu je zapojení dětí z ukrajinských rodin (které se 

již narodili na území ČR) a rozšiřovat a navazovat nové kontakty. V rámci projektu se uskuteční 

každonedělní zpěv při liturgiích v ukrajinském jazyce, literární večer (památka T. Ševčenka), 

oslava Svátku matek, Velikonoční hody, Den dětí, Kozácké dny, Sportovní den. V současné době 

jsou cílovou skupinou členové sdružení, dospělí, mládež a děti z ukrajinských rodin a je jí 

nabízena řada volnočasových aktivit a kromě této činnosti i aktivity sboru "BEREHYŇA". 

Jednotlivé akce projektu proběhnou během roku 2020. Náklady na pronájem sálu pro provedení 

zkoušek a vystoupení (DNM), přepravu hudebních nástrojů, výuku ukrajinštiny, výuku lidové 

hudby, výuku lidového tance, fotodokumentaci, výzdobu sálů.   

 

 

88 000 48 000 30 000 Kč

1066 Ukrajinci
Sdružení Ukrajinců v ČR 

BEREHYŇA z.s.
22686959

VESELÉ  VÁNOCE - Jedná se o projekt, který bude realizován formou koled a divadelního 

představení. Do projektu budou zapojeny většinou děti z ukrajinských rodin, které mohou 

porovnat vánoční tradice Česka a Ukrajiny. Cílem projektu je probouzet a  zvyšovat zájem dětí a 

mládeže o kulturu, tradice a historii. Snahou projektu je rozvíjení vzájemné spolupráce mezi 

dětmi a z Čech a Ukrajiny. Náklady na pronájem sálu pro provedení zkoušek a vystoupení (DNM), 

foto/video dokumentaci, přepravu hudebních nástrojů a rekvizit, opravu kostýmů, tisk pozvánek, 

propagačních materiálů, šití kostýmů, služby režiséra, služby učitele hudby. 

14 500 9 500 9 500 Kč
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1067 Ukrajinci
Ukrajinská iniciativa v 

České republice, z.s.
60448296

Koncertní a osvětová činnost ukrajinské skupiny Ignis v Praze - Kapela Ignis prezentuje národní 

písně ve vlastním aranžmá, představuje různé ukrajinské hudební žánry. Cílem projektu je 

hudební osvěta Ukrajinců i široké veřejnosti na území Prahy v oblasti ukrajinské národní hudby a 

jiných žánrů hudby. Cílem je systematizovat uvedenou činnost a zároveň umožnit vystoupení 

různým hudebním uskupením, spolupracujícím s kapelou Ignis (např. taneční skupina Džerelo). 

Stejně tak je vhodné v době složitých politicko-kulturních vztahů na Ukrajině podpořit nezávislý 

pohled na některé události na Ukrajině, které jsou doplňkově v rámci vystoupení osvětlovány. 

Náklady na pronájmy sálů a služby, internet, zajištění akcí.  
50 000 35 000 35 000 Kč

Položky ozvučení a aparatura - 

možné využít pouze k pronájmu 

techniky, ne nákup. 

1068 Ukrajinci
Ukrajinský národní dům 

z.s.
05022428

Dny ukrajinské kultury v Praze - Hlavním cílem projektu je rozvíjení kulturního a společenského 

života ukrajinské menšiny představením jejich tradic, zvyků, kultury a upevnění přátelských 

vztahů mezi občany ukrajinského původu, žijícími v ČR a občany majoritní společnosti. Projekt je 

zaměřen na seznamování s kulturou národů Ukrajiny formou koncertů, výstav, seminářů, soutěží, 

a přednášek. Náklady na propagaci, internetovou prezentaci, tisk, pronájem prostoru (výstavy, 

představení, koncert a ples), výtvarný materiál, služby zvukaře (včetně osvětlení), ubytování 

hostů, cestovné a poštovné, instalaci a technické zajištění výstav a představení, foto/video 

grafické zpracování a dokumentaci, divadelní dekorace a rekvizity, kancelářské potřeby, materiál - 

interiérových i exteriérových rekvizit, honoráře, odměny DPP a DPČ.  

355 000 165 000 20 000 Kč

1069 Vietnamci

Asociace mladých 

vietnamských 

podnikatelů, z. s.

06914519

Asociace mladých vietnamských podnikatelů - grant na roční činnost - Asociace mladých 

vietnamských podnikatelů představuje samosprávný, zcela dobrovolný a neziskový spolek 

podnikatelů, studentů a mládeže. Asociace zorganizuje přednášky s tématikou vietnamské 

kultury, vzdělávací večery s deskovými hrami na téma finanční gramotnost, promítání filmů s 

vietnamskou tématikou, tvorbu videí - talkshow s úspěšnými vietnamci a s aktuální tématikou 

ohledně vietnamské komunity žijící v ČR a Praze. Cílem je aktivně propojovat vietnamskou 

menšinu s českou majoritou, šířit povědomí o vietnamské kultuře, zvycích, tradicích, historii a 

naopak. Odstaňovat mezikulturní bariéry, bojovat proti předsudkům a usnadňovat tak inkluzi 

vietnamské menšiny do českého prostředí. Náklady na organizaci, provoz, zajištění kulturních 

akcí a tematických večerů, pronájem prostor, propagaci. 

316 200 221 340 30 000 Kč
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1070 Vietnamci "INFO-DRÁČEK, z.s." 22837558

Babiččiny aktivity - Projekt navazuje na úspěšné ročníky, realizované v letech 2018 a 2019. 

Projekt vychází z iniciativy vietnamských rodičů a potřeb zvýšení aktivity jejich dětí ve věku 3 – 10 

let v rámci jejich přípravy do předškolních zařízení a nutnosti práce s dětmi prvního stupně 

základních škol. Vietnamští rodiče doma nemluví česky a tím nejsou schopni se svými dětmi 

komunikovat o jejich potřebách ve školních zařízeních.  

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality českého jazyka a příprava na přechod dětí do 

předškolních a školních zařízení se zapojením seniorů (českých babiček). Do projektu jsou přímo 

zapojené vietnamské maminky, které mají silný dosah na vietnamskou komunitu a mají jejich 

důvěru. Přes sociální sítě oslovují rodiče dětí, podávají aktuální informace o jednotlivých akcích 

projektu, zajišťují účast a komunikaci mezi vietnamskými rodiči a seniorkami, podílejícími se na 

realizaci projektu. Projekt přispívá k zvýšení kvality mluvy českého jazyka vietnamských dětí, 

které navštěvují předškolní a školní zařízení na území hlavního města Prahy. Projekt rovněž 

zvyšuje aktivní přístup vietnamských rodičů k získání informací o jejich povinnostech v jejich 

výchově a přípravě dětí do předškolních a školních zařízení. Náklady na kancelářské potřeby, 

materiál pro kreativní činnost a pro pohybové aktivity dětí, pronájem prostorů, honoráře 

účinkujících, účetnictví, ekonomické zpracování výdajů projektu (ekonom), pracovníky 

podílejících se na zajištění a realizaci setkáních (jednotliví realizátoři setkání), vedení a organizaci 

projektu (vedoucí projektu).  

 

245 000 141 000 40 000 Kč
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1071
Židovská 

komunita

Federace židovských 

obcí v ČR
00438341

Židovské zvyky a tradice - Projekt je zaměřen na děti a jejich trávení volného času. Děti budou v 

kontaktu s tradicí a životem komunity, zaměřující se na historii judaismu a na historii Prahy. V 

průběhu roku proběhnou neformální vzdělávací aktivity (série kurzů zaměřených na leadership, 

dovednosti a vytváření programů v židovském prostředí) a oslavy jednotlivých židovských svátků. 

V letních měsících se pak koná jeden pobytový tábor s multikulturním zaměřením a výukou 

judaismu formou her a zážitkových programů. Pobyt je určen, jak pro děti židovské, tak pro děti, 

které nemají zkušenost s židovskou tradicí, ale mají zájem ji poznat. Programy jsou určeny také 

dětem, které nemají zkušenost s židovskou tradicí, ale mají zájem ji poznat. Jedním z cílů 

projektu je udržování a rozvíjení přátelských  vztahů mezi dětmi, navazování nových sociálních 

kontaktů a zároveň snaha o posilování vlastní židovské identity, předávání židovské tradice a 

péče o budoucnost a rozvoj židovské komunity. Náklady na košer potraviny, spotřební materiál 

(výtvarné potřeby, zdravotnické potřeby, plastové nádobí, kancelářské potřeby), dopravu dětí. 

513 200 30 000 30 000 Kč

1072
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 2020 se bude nadále pokračovat v 

pravidelných schůzkách a oslavách židovských svátků (Roš hašana, Jom Kippur, Chanuka, Pesach, 

Purim, ...). V rámci projektu se dále uskuteční přednášky, výstavy, koncerty, prezentace 

národních jídel, beseda o významu “košer - rituálně čistém“ a další kulturní akce, které mají 

vzájemně přiblížit kulturu národnostních menšin společnosti. Náklady na umělce, nájemné, 

ozvučení, instalaci výstavy, propagaci, rituální potřeby (chanukové svíčky, etrog, kiduš). 

55 000 38 500 15 000 Kč



Programy v oblasti podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2020 - jednoleté

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 v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Dotace HMP Komentář

1073
Židovská 

komunita
Židovská obec v Praze 00445258

Dětské divadlo Feigele . Projekt na rok 2020 - Divadlo Feigele působí již od roku 1981 na Židovské 

obci v Praze. 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 2019 

divadlo účinkovalo v pražských i mimopražských školách, na festivalech a v synagogách a na 

Židovské obci v Praze v rámci židovských svátků. A v této činnosti bude pokračovat i v roce 2020: 

bude nacvičovat novou hru na jarní svátek Purim a v září plánuje 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, ozvučení sálu a 

osvětlení scény, výrobu kulis, rekvizit a kostýmů, dopravu dětí po Praze i mimo Prahu (2 

vystoupení v synagoze v Heřmanovém Městci), fotodokumentaci. 

156 000 30 000 30 000 Kč

1074
Židovská 

komunita
Židovská obec v Praze 00445258

Chanuka a Purim - Oslava židovských svátků v roce 2020. Hudebně dramatické představení a 

komponovaný pořad na oslavu židovských svátků, kdy se sejdou ke společné slavnosti členové 

židovské komunity. - Každý rok se při oslavě židovských svátků schází pražská židovská komunita 

na židovské radnici a to všech věkových kategorií ke společné oslavě židovských svátků. Svátky 

jsou tak příležitostí k radostnému setkání členů židovské komunity. Chanuka se slaví na památku 

zázraku, který se stal ve znovu obnoveném chrámu (po dobytí Jeruzaléma Judou Makabejským) . 

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 2020 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, hudební vystoupení. 

123 000 50 000 30 000 Kč



Programy v oblasti podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2020 - jednoleté

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 v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Dotace HMP Komentář

1075
Židovská 

komunita
Židovská obec v Praze 00445258

Káva o čtvrté - 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. 

Program projektu se stal nedílnou součástí života v pražské židovské obci. Náklady na odměny 

moderátora.  

98 500 30 000 20 000 Kč

1076
Židovská 

komunita
Židovská obec v Praze 00445258

Svátky světel v Jeruzalémské synagoze 2020 - Projekt zahrnuje program 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 David Peter. Chanuka se slaví na památku 

zázraku, který se stal ve znovuobnoveném 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. Cílem je také otevřít Jeruzalémskou synagogu v zimě alespoň jeden 

den a oslavit tak první den Chanuky nejen v úzkém kruhu členů židovské obce, ale i se všemi 

lidmi dobré vůle. Cílem je podat širší veřejnosti informaci o významu židovského svátku Chanuka 

a snaha navázat na tradici společných oslav židovských svátků, tradici dále udržovat a rozvíjet a 

tím i obohacovat kulturní život občanů v hl.městě Praze. Náklady na honoráře (moderátorovi, 

hercům), hudební vystoupení.   

40 000 15 000 15 000 Kč



Programy v oblasti podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2020 - jednoleté

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 v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Dotace HMP Komentář

1077
Židovská 

komunita
Židovská obec v Praze 00445258

Třígenerační komunitní centrum v Domově sociální péče Hagibor - Oslava svátku Purim 2020 - 

Cílem předloženého projektu je vzájemná komunikace mezi jednotlivými generacemi a zaměření 

se na společnou přípravu a oslavu židovského svátku Purim. Zmíněný svátek 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 úterý 10. 3. 2020. Příprava začne v 

dopoledních hodinách dílnou pro děti a seniory, kde se připraví masky. Odpoledne, po 

slavnostním přivítání proběhne čtení Megily, které bude uzpůsobeno především pro nejmenší 

posluchače. Děti se dozví podrobnosti o tomto svátku, zazpívají si typické písně v češtině a 

hebrejštině. Následně vystoupí kouzelník, a po něm bude následovat divadlo s tématikou příběhu 

o Ester. Svátek Purim se slaví v maskách, ani zde nesmí chybět přehlídka masek a vyhlášení té 

nejlepší a nejhezčí. Náklady na výzdobu sálu, výrobu masek, tematické občerstvení, honoráře 

vystupujícím, upomínkové předměty a dárky pro děti. 

35 000 25 000 25 000 Kč

1078 Lužičtí Srbové Společnost přátel Lužice 70976597

Kulturní most mezi Prahou a srbskou Lužicí 2020 - Cílem projektu je udržovat a posilovat tradiční 

česko - lužické a česko-lužickosrbské styky a nabízet Pražanům živou a moderní lužickosrbskou 

kulturu. Jedná se o cyklus kulturních akcí tvořených z přednášek, besed, literárních čtení, 

hudebních a divadelních vystoupení, výstav, promítání filmů, kurzů a vzdělávacích programů pro 

školy, 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. Jednotlivé akce projektu se uskuteční během roku 2020. Náklady na honoráře 

(účinkující, moderátoři, tlumočníci, techniky, lektory apod.), výtvarné potřeby, pomůcky, ceny do 

dětských soutěží, kancelářské potřeby, grafiku, pronájem techniky, pronájem prostorů a 

pomůcek, tisk, propagaci, dopravu pro hosty z Lužice, ubytování pro hosty z Lužice, energie, 

potraviny na přípravu tradičních pokrmů. 

427 000 154 000 120 000 Kč



Programy v oblasti podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2020 - jednoleté

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 v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Dotace HMP Komentář

1079 Ostatní

Akademie 

národnostních menšin, 

z.s.

06803202

Akademie NM - činnost - Jedná se o projekt kulturních a vzdělávacích aktivit Akademie 

národnostních menšin. Obsahem předloženého projektu jsou kulturní programy prezentující 

lidové zvyky a tradice národnostních menšin, veletrh Svět knihy, pietní akty spojené s exkurzí, 

Pražská muzejní noc, Konference - kulatý stůl - přednášky, diskuse. Cílem projektu je vzdělávací 

charakter jednotlivých programů, prezentace a zachování kultury, lidových zvyků NM, jejich 

specifik, jazyka i dialektů; vzájemná informovanost o aktuálních problémech NM, jejich postavení 

v rámci integrované Evropy; obsahová náplň společných programů: Veletrhu Svět knihy a Pražské 

muzejní noci. Náklady na kancelářské potřeby, jiné (prezentaci tradičních jídel, výzdobu sálu, 

výrobky lidových uměleckých předmětů, výstavní panely, foto, audio dokumentaci), nájemné 

sálů, cestovné a přepravu, propagaci, honoráře.   

68 000 47 000 47 000 Kč

1080 Ostatní Asociace ETNICA, z.s. 26642107

TRADICE V ETNICE - Hlavní náplní činnosti sdružení Etnica je zachování duchovního a kulturního 

dědictví, jazyka a vzdělávání národnostních menšin a etnik. Již od svého vzniku klade největší 

důraz na aktivity a projekty společné všem národnostem bez rozdílu. Cílovou skupinou jsou 

příslušníci národnostních menšin, případně další zájemci. Projekt klade důraz především na děti 

od 5 - 15 let, další cílovou skupinou jsou studenti i dospělí. Hlavními aktivitami projektu jsou 

semináře, koncerty, pracovní tvořivé dílny (pohybové formy), přednášky, kurzy realizované dle 

harmonogramu - (10 krát během celého roku). Náklady na nájemné, energie (plyn a elektřina), 

odborné služby (služby lektorů a animátorů na kurzech). 
438 000 100 000 30 000 Kč

1083 Ostatní Tanec Praha z.ú. 44268211

Setkáme se v tanci 2020 - Setkáme se v tanci 2020 je komunitní umělecký projekt, který přináší 

ukázky profesionálních tanečních děl přímo do prostor školy. Jedná se o cyklus tanečních 

performancí s navazujícími workshopy na dvou pražských školách a následné setkávání žáků v 

divadle. Projekt zahrnuje celkem 8 uměleckých akcí na obou školách a předběžně 3 setkání dětí v 

divadle na otevřených zkouškách, představeních s diskusemi nebo společném workshopu. 

Předpokladem je  zapojení přibližně 10-12 českých a zahraničních umělců. Cílem projektu je 

umožnit vzájemná setkávání dětí z různých sociálních skupin, které bude propojovat taneční 

umění. Projekt je speciálně určen pro žáky ze znevýhodněných sociálních skupin, kteří mají 

omezené možnosti kulturního vyžití, s cílem obohatit jejich kulturní a tvůrčí rozhled. Náklady na 

umělecké honoráře, OSVČ, DPP, koordinaci, produkční a technické zajištění, přepravu, pronájem 

techniky, propagaci a videodokumentaci. 

185 000 120 000 40 000 Kč



Programy v oblasti podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2020 - jednoleté

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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náklady v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Dotace HMP Komentář

1084 Ostatní Spolek Zaedno 26606071

Soutěž „Vícejazyčnost je bohatství“ – 8. ročník - Soutěž je určena dětem, které pocházejí z 

vícejazyčných rodin, národnostních menšin, mají zahraniční kořeny nebo se učí a komunikují 

vedle češtiny také v dalším jazyce. Akce je založena na čtení či předčítání literárních děl a 

následném vytváření kreseb či jiných výtvarných děl na námět přečteného díla. Motivuje děti k 

aktivnímu použití svého druhého jazyka, ke spolupráci, ale i k dosažení větší sebereflexe a 

sebevědomí. Soutěž záměrně cílí na všechny vícejazyčné děti. Překračuje tím hranice 

národnostních menšin. Spojuje všechny, kteří jsou šikovní a dokážou číst a psát v dalším jazyce již 

ve školním věku. Soutěž poukazuje na přednosti, které přináší vícejazyčnost a rozmanitost kultur 

v naší multikulturní společnosti. Děti a pedagogové jsou motivováni cenami (výlety pro celou 

třídu, výukové materiály a knížky). Cenami jsou odměňováni jak jednotlivci (děti, pedagogové), 

tak i celé skupiny a třídy. Při oceňování dětských prací rozhoduje umělecká kvalita děl a pečlivost 

zpracování. Náklady na propagaci, telekomunikaci, ostatní materiál (drobný materiál, aranžerské 

potřeby pro instalaci výstavy, drobné kancelářské potřeby), honoráře, tisk, nájemné, ostatní 

služby (vedení účetnictví k projektu).  

145 524 60 000 40 000 Kč

22 121 163 Kč 8 554 380 2 939 000 KčCelkem


