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1001 Bulhaři Asociace bulharských spolků v ČR z.s. 00442780

Festival pěveckých sborů národnostních menšin, Praha 2021 (V. ročník) - Cílem festivalu 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. 

Festival seznamuje majoritní společnost s hudební tvorbou jednotlivých národností. Představuje 

zájmovou činnost menšin žijících v Praze a podporuje vzájemnou spolupráci mezi menšinami a 

majoritní společností. Náklady na pronájem prostor, organizační práce, pronájem zvukotechniky a 

osvětlení, služby zvukařů, služby fotografa, moderátory, hostesky, tisk, technické a pomocné 

pracovníky, účetní.  

 

104 750 83 000 43 000 Kč

1002 Bulhaři Asociace bulharských spolků v ČR z.s. 00442780

Smíšený pěvecký sbor Hlasy Bulharska - Jedná se o bulharko - český smíšený pěvecký sbor, v jehož 

repertoáru jsou národní bulharské, české, všeslovanské, ale i západoevropské sborové skladby a to 

jak originální, tak i v úpravě významných skladatelů. Sbor byl založen koncem roku 2014 

dirigentkou Radosvetou Kostovou. Snahou vedení sboru je repertoárem obsáhnout bohaté kulturní 

nuance celoevropské muzikální tradice. Sbor si zakládá na tom, že úspěšně propojuje majoritní a 

minoritní část společnosti, členy sboru jsou jak sboristé patřící k bulharské menšině, tak i zpěváci, 

kteří jsou ze smíšených rodin a sboristé české národnosti. Obsahem projektu jsou následující 

aktivity: zkoušky, koncerty. Náklady na pronájem prostor, organizační zajištění, účetní a 

administrativní práce, honoráře účinkujících, grafické práce, kancelářské potřeby, tisk, lektora 

zpěvu.     

97 500 66 500 20 000 Kč

1003 Bulhaři
Bulharská kulturně osvětová organizace Sv. 

Cyrila a Metoděje v Praze, z.s.
71172131

Klubová činnost a Cyrilometodějský festival 2021 - Cílová skupina klubové činnosti jsou členové 

spolku i přátelé Bulharska - zájemci z literárních a hudebních kruhů české kultury, též širší česká 

veřejnost. V rámci klubové činnosti proběhnou lekce a přednášky. Koncerty klasické hudby během 

Cyrilometodějského festivalu budou jako vždy v součinnosti s Bulharským velvyslanectvím v ČR. Již 

tradičně spolek spolupracuje s FF UK v Praze, s Letní školou slovanských jazyků k FF UK, s Židovskou 

obci, s PaedF Univerzity J. Purkyně a s bulharskými kluby nesoucí též název sv. Cyrila a Metoděje. 

Náklady na pronájem prostor, kancelářské potřeby, poštovné, tisk, propagaci, technické zajištění, 

ubytování umělců, honoráře umělců, doprava - MHD (umělci). 

90 000 65 000 15 000 Kč

1004 Bulhaři
o.s. Bulharská pravoslavná obec v České 

republice
26531593

Klubová, kulturně-společenská a osvětová činnost o.s. Bulharská pravoslavná obec v České 

republice - Projekt je zaměřen na prezentaci bulharské národnostně-menšinové kultury na území 

hl. m. Prahy, na kulturní, společenskou a osvětovou činnost bulharské národnostní menšiny. Rok 

2021 bude navíc mimořádný tím, že se koná v roce 20. výročí vzniku organizace. V rámci této 

činnosti budou pořádané pravidelná setkání, prezentace, besedy a workshopy (Noc kostelu, 

Muzejní noc, setkání umělců a spisovatelů s čtenáři a veřejností, prezentace spolku a rozmanitých 

aktivit z prostředí bulharské národnostní menšiny, činnost uměleckých a zájmových kroužků, 

filmový a kulinářské večery,výstavy, exkurze). Jedná se o celoroční činnost. Náklady na materiál, 

výtvarné potřeby, kancelářské potřeby, drobné dary pro děti, výroba a nákup kostýmů/krojů, nákup 

surovin pro tradiční kuchyni, květinová a tematická výzdoba, obřadní svíce, nájemné, doprava 

účinkujících a materiálů, poštovné, internet, tvorba webu, webhostingu a blogu, propagaci, 

grafickou úpravu a tisk, pronájem aparatury na ozvučení, ubytování účinkujících, honoráře - údržba 

webu, blogu, facebooku, zabezpečení kulturního programu, OON - koordinace, produkce, lektorné, 

fotograf, kameraman, ozvučení, účetní.  

229 100 169 500 0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu, že v žádosti 

není specifikováno, jaké akce bude spolek 

realizovat a jaké náklady na akce budou. 

Příloha č. 4  k usnesení Rady HMP č. 299 ze dne 22. 2. 2021
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1005 Bulhaři
o.s. Bulharská pravoslavná obec v České 

republice
26531593

Návrat k Bulharským kořenům - Cyklus celoročních akcí 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. Projekt shrnuje lidové zvyky a tradice, které se váží k církevnímu i 

hospodářskému roku a jeho jednotlivým svátkům. Projekt se uskuteční formou přednášek, 

workshopu, divadelních představení, koncertů a společenských setkání a bude zvlášť prospěšný 

mladší generaci bulharské menšiny žijící v Praze. Projekt navazuje na již tradiční klubovou činnost  

spolku a je určen nejen bulharské menšině, ale všem, kteří se zajímají o bulharskou kulturu, tradice 

a zvyky. Náklady na materiál, výtvarné potřeby, kancelářské potřeby, drobné dary pro děti, nákup 

surovin pro tradiční kuchyni, výrobu a nákup kostýmů, propagaci, grafickou úpravu a tisk, pronájem 

prostor, scénáristu a choreografa, koordinátora a mediátora projektu. 

165 760 128 260 15 000 Kč

1006 Bulhaři
o.s. Bulharská pravoslavná obec v České 

republice
26531593

Zažít Americkou jinak 2021 - Zažít město jinak je pouličním festivalem. Festival nabízí zábavu, 

poučení i dobrou náladu! Na místě je možné sledovat různorodou nabídku ukázek umění 

jednotlivých národnostních menšin žijících na ulici AMERICKÁ, ochutnat jejich jídla a vychutnávat  

barvitou paletu hudby, tance, mnoha jazyků i barvami hýřícího oblečení. Přímo před budovou 

Bulharského domu a v jeho prostorách, a část ulice Americká, BPO představí činnost různých 

bulharských spolků v ČR, bulharskou tradiční kuchyň a specifické bulharské výrobky, umělecká a 

hudební vystoupení, tematické workshopy pro dospělé, semináře, aktivity pro děti aj. Bude 

instalovaná fotografická výstava, která dokumentuje život bulharské komunity v Praze a dětský 

koutek. Pro děti a dospělé bude připraven workshop s folklorní tématikou, malování na obličej, 

výroba symbolu sdružení „Strom Lásky a podané ruky“ aj. K dispozice bude ochutnávka typických 

tradičních bulharských jídel. Náklady na výtvarné potřeby a materiály, obalový EKO materiál, 

venkovní výzdobu, kancelářské potřeby, výrobu a nákup kostýmů/krojů, nákup surovin pro tradiční 

kuchyni, nájemné a služby od pořadatele, pronájem stánků, dopravu materiálu, instalaci a 

demontáž stánků, propagaci, fotografa, grafickou úpravu a tisk, pronájem techniky, technické 

zajištění, drobné dary pro děti, honoráře - účinkující.   

125 060 90 460 5 000 Kč

1007 Bulhaři VAZRAŽDANE 26544229

Dny bulharské kultury - 20 let od založení spolku Vazraždane - Projekt 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. Spolek Vazraždane působí od roku 2001, a má dlouholetou zkušenost s organizací a 

realizací koncertů, kulturně-společenských setkání atd. Tento ročník  je věnovaný dvacetiletému 

výročí od založení spolku Vazraždane. V rámci projektu se uskuteční výstava k dvacetiletému výročí 

spolku, kulatý stůl, folklórní večer, vánoční koncert.   Cílem projektu je prezentace bulharské 

kultury v ČR a nápomoc integraci národnostních menšin do majoritní společnosti. Náklady na 

materiál, kancelářské potřeby, nájemné prostor, poštovné, ubytování účinkujících, propagaci, 

grafickou úpravu a tisk, DPP a honoráře - koordinátorů, organizátorů, lektorů, účinkujících.

165 000 115 000 60 000 Kč

1008 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, etnocatering - nákup 

surovin pro tradiční kuchyni, kancelářské a výtvarné potřeby, výrobu a nákup kostýmů a krojů, 

nájemné, poštovné, ubytování účinkujících, propagaci, grafiku a tisk, dopravu účinkujících a 

materiálů,věcný dar pro děti, DPP a honoráře - koordinátorům, organizátorům, moderátorům, 

lektorům, účinkujícím.  

176 000 105 000 50 000 Kč
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1009 Chorvati Česko-chorvatská společnost, z.s. 60435330

13.GAVRANFEST - divadelní festival - Jedná se o mezinárodní festival divadelních představení 

nejhranějšího chorvatského autora Miro Gavrana. Od roku 2003 se pět festivalů konalo na 

Slovensku a v Polsku. Festival se koná vždy za účasti autora a jeho GAVRAN TEATRU. V programu 

účinkuje vždy několik domácích souborů (v roce 2021 Divadlo Studio DVA a Divadlo z Českých 

Budějovic). Akce se uskuteční na podzim roku 2021 a kromě zmíněných divadelních souborů z ČR, 

svá představení uvedou divadla ze Slovenska a Chorvatska. Cílem projektu je přiblížit chorvatský 

jazyk a kulturu chorvatské menšiny. Náklady na promo materiál, ubytování divadelních souborů, 

pronájem divadla, technické a administrativní práce, honoráře souborům, titulky. 

235 000 75 000 30 000 Kč

1010 Chorvati Česko-chorvatská společnost, z.s. 60435330

Přednášky o chorvatském jazyku, literatuře, osobnostech - Cílem je přiblížení zajímavostí 

chorvatského jazyka, literatury a také známých chorvatských umělců,skladatelů, spisovatelů, 

architektů chorvatské menšině i většinové společnosti. Součástí projektu jsou následující aktivity: 1. 

Chorvatská literatura v Praze - přednáška, 2. Čeština chorvatských Čechů - přednáška, 3. Po stopách 

známých Chorvatů v Praze - vycházková přednáška, 4. Chorvatské ženy - přednáška. Náklady na 

pronájem prostor, honoráře - přednášející, technické zajištění.  

34 000 23 000 10 000 Kč

1011 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 tematických víkendů. Náklady na výukové 

materiály, odměny lektorům, nájem prostor, kostýmy, kroje pro děti, výlet, svatomartinská dílna, 

vaříme chorvatské jídlo - dílna, dárky na Mikuláše.

53 000 37 000 20 000 Kč

1012 Maďaři Maďarská římskokatolická farnost 06647821

Pěstování maďarské křesťanské kultury v Praze - Cílovou skupinou jsou studenti a mladí dospělí 

(především) maďarské národnosti žijící v Praze a Češi, kteří se zajímají o maďarskou kulturu a o 

pražskou komunitu. Programů se obvykle účastní i zástupci starší generace (především partneři z 

ostatních maďarských organizací), kteří se zajímají o náboženský život a hledají způsoby sblížení víc 

generací pražských Maďarů. Maďarská římskokatolická farnost v Praze nabízí řadu rozmanitých 

aktivit, které bude díky podpoře možné rozšířit a zkvalitnit. Součástí projektu jsou následující akce: 

Postní duchovní obnova, Noc kostelů, koncert maďarské duchovní hudby, Slavnost Te Deum, 

Slavnost sv. Štěpána, Slavnost Veni Sancte, Adventní duchovní obnova, Vánoční večírek, Hovory o 

víře. Náklady na pronájem prostor, dopravu účinkujících a materiálu, nákup surovin pro tradiční 

kuchyni, honoráře - vystupující, přednášející. 

87 000 61 000 0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu, že žadatel 

není primárně  zaměřen na uchování a 

rozvoj národnostní identity, na rozvoj 

komunikace a dialogu mezi národnostními 

minoritami a majoritou v hlavním městě 

Praze. 

1013 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. Posláním Spolku Iglice je taktéž prezentovat maďarskou 

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

národnostními organizacemi. Projekt je realizován následující formami: pravidelná výuka 

maďarského jazyka, projektové soboty, kulturní akce, tábory, volnočasový Junior klub. V rámci 

projektu se uskuteční následující aktivity: divadelní představení, koncerty, tvořivé dílny, kulturní 

akce, tábory a projektové víkendy. Smyslem zmíněných aktivit je poskytnout dětem kulturní zážitek 

v maďarštině. Často se jedná o lidové pohádky, díla světové literatury nebo hudební produkce či 

přednášky, které rozšiřují rozhled i slovní zásobu dětí, případně jejich znalosti o svátcích. Náklady 

na honoráře - přednášející, účinkující, kvalifikovaný pedagog, fotografování, hudební pedagoga a 

loutkař. 

1 541 953 88 000 70 000 Kč
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1014 Maďaři
Studentský kroužek Endre Adyho - Ady 

Endre Diákkör, z.s.
00499625

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

vzdělávací, kulturní, sportovní, zábavní, atd. Mezi akce patří třídenní program středoškolákům na 

propagaci vysokoškolského studia v Praze a třídenní březnová oslava výročí maďarské revoluce, 

Dubnové kulturní dny, turnaj ve fotbale, besídky na aktuální témata o cestování, slavnostní zahájení 

akademického roku,turnaj ve squashi, vědomostní kvíz, vánoční večírek. Největší kulturní akcí je 

celoměsíční program Dubnové kulturní dni, kdy je každoročně představeno co nejvíce elementů z 

maďarské kultury v Praze. 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 a propagovat na středních školách vysokoškolské studium v Praze a Prahu jako takovou. 

Náklady na honoráře - koncert, pronájem prostor, dopravu účinkujících, stravování účastníků, 

suroviny pro tradiční kuchyni. 

 

 

100 000 40 000 30 000 Kč

1015 Maďaři
Svaz Maďarů - CSMMSZ, z.s. Pobočný 

spolek Praha, z.s.
05734746

Celoroční kulturní aktivity a Dny maďarské kultury v Praze - Formou realizace projektu je celoroční 

činnost spolku, jejímž cílem je udržování kulturních tradic, maďarského jazyka a šíření maďarské 

kultury v českém prostředí. Cílovou skupinou jsou členové spolku vč. jejich rodinných příslušníků i 

majoritní česká veřejnost zajímající se o maďarskou kulturu. V průběhu roku se uskuteční 

následující akce: besedy, křest básnické sbírky, výstava maďarské akad. malířky žijící v ČR. Náklady 

na suroviny pro přípravu tradičních maďarských specialit, propagaci, poštovné, přepravu  materiálu 

na výstavu, pronájem prostor, tisk, technické zabezpečení akcí, ubytování účinkujících, odměny 

přednášejícím a umělcům.     

 

76 800 50 300 50 000 Kč

1016 Maďaři
Svaz Maďarů - CSMMSZ, z.s. Pobočný 

spolek Praha, z.s.
05734746

Folklórní soubor Nyitnikék - Jedná se o celoroční činnost folklórního souboru, jejímž cílem je 

udržování kulturních tradic, především maďarského tance a maďarských folklórních tradic v českém 

prostředí. Cílovou skupinou jsou členové souboru, děti, studenti a dospělí. V průběhu roku jsou 

naplánovány především taneční nácviky tanečního souboru, dále výuka dětí a dospělých, tančírny a 

koncerty folklórních kapel a taneční workshopy rozšiřující dovednosti tanečníků. Prezentace tradic 

je kromě tančíren i formou vystoupení na folklórních festivalech nebo např. aktivní účastí na 

Muzejní noci. Přínosem projektu FS Nyitnikék je udržování kulturních tradic, jejich předávání 

zábavně - vzdělávací formou všem lidem, nehledě na jazykové dovednosti a předchozí pohybové 

zkušenosti, a to pomocí metody „Taneční dům“. Náklady na výrobu a nákup kostýmů/krojů, čištění 

a údržbu krojů, dopravu lektorů a hudební skupiny, pronájem prostor, ubytování lektorů a 

hudebních skupin, honoráře - lektoři, hudební skupiny. 

 

109 500 43 800 43 800 Kč

1017 Němci
Spolek Němců a přátel německé kultury v 

ČR
00006009

Prezentace a dokumentace kultury  národnostní menšiny Němců žijících na území ČR - Cílem 

projektu je vytvoření ucelené databáze svědectví, výpovědí a zaznamenání kulturního dědictví 

jednotlivých členů spolku. S tím se váže mimo jiné, uchování dialektů německého jazyka a 

slovesnosti a tím jejich seznámení širší veřejnosti. Nejvhodnějším formátem je audiovizuální 

prezentace, která má šanci zaujmout posluchače a diváky, kteří se tímto více seznámí s 

problematikou německé menšiny, žijící na území ČR. Cílem je tuto menšinu více přiblížit veřejnosti 

a tím docílit zlepšení komunikace a dialogu mezi národnostmi. Náklady na pronájem prostor, 

propagaci, postprodukci, vytvoření a dokončení prezentací, záznam audiovizuálních prezentací.  

 

 

180 000 125 000 35 000 Kč

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

Oslava k 230. výročí Konstituce 3. máje - V souvislosti s 230. výročím první demokratické Ústavy v 

Evropě Klub Polski v Praze se uspořádá oslavu na počest tohoto výročí. Hlavními body programu 

budou: prezentace historických souvislostí a koncert tria Martyny Klups Radny, které zahraje 

skladby jak historické, tak soudobé hudby. Trio (klavír, příčná flétna, klarinet) se skládá z absolventů 

Akademie klasické hudby v Krakově. Cílem projektu je rozšíření povědomí široké veřejnosti o 

významu tohoto státotvorného dokumentu, který ovlivnil vývoj demokratických myšlenek tehdejší 

Evropy. Náklady na nákup surovin pro tradiční kuchyni, pronájem prostor a hudebního nástroje, 

personální zajištění - honoráře, ubytování, propagaci, tisk a grafickou úpravu, autorská práva.     

90 000 71 000 20 000 Kč
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1019 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 je často spojuje KPvP s 

oslavami polské katolické obce, což přínáší zvýšené nároky na prostory. Jedná se o celoroční 

projekt. Náklady na nájem prostor, nákup spotřebního zboží, technické zajištění a organizaci 

programových akcí, poštovné, telekomunikační služby, účetní servis, propagaci, telefon - 

telekomunikační služby.   

50 000 38 620 20 000 Kč

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

Výstava malířských děl výtvarnice Elzbiety Grosseove - Jedná se o prezentaci malířského díla 

autorky za poslední tři roky. Přínos umění představitelky národnostní menšiny jako příklad 

obohacení kultury majoritní společnosti. Elzbiety Grosseova je absolventkou Akademie umění ve 

Waršavě, jejíž celá tvorba je zakotvena v osobních prožitcích a ve velké míře vychází z přírodních 

jevů. Prezentovaná malířská tvorba je transformací jejího sochařského umění na plátno a v poslední 

době odráží vjemy z epidemiologické situace. Náklady na výtvarné potřeby, suroviny pro tradiční 

kuchyni, pronájem prostor, personální zajištění - instalace děl a hudební preludium, dopravu děl, 

propagaci, grafickou úpravu a tisk, technické zajištění. 

40 000 31 500 12 500 Kč

1021 Poláci
Spolek rodičů a přátel Polské školy v Praze, 

z.s.
22823034

Podpora činnosti spolku rodičů a přátel Polské školy v Praze (náklady na provoz: nájem a teplo) - 

Projekt nabízí zájmová témata a činnosti s cílem rozvíjet formou volnočasové aktivity integraci 

polské menšiny v Praze. Projekt je zaměřen na pěstování a popularizaci polského jazyka a literatury 

a udržování styků a společenského života mezi Poláky žijícími v Praze. Spolek rodičů a přátel Polské 

školy v Praze pořádá: vyučování předškoláků (příprava do školy), kulturní, turistické a společenské 

akce, diskusní setkání - polský spisovatele - předškolní i školní děti, diskusní setkání učitelů, rodičů, 

podle potřeb doučování v polském a českém jazyce, besídky k příležitosti polských národních a 

náboženských svátků, školní ples, mimoškolní aktivity žáků a rodičů. Náklady na nájem a teplo.   

 

142 092 113 000 20 000 Kč

1022 Poláci TramPOLina 22770607

S TramPOLinou přeskočíme COVID - fungujeme online! - 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 a vánoční výtvarná dílna, 

zájmové kroužky pro děti "Polskie Plasy", zájmové kroužky pro děti "Polskie Igrazski", dětský den, 

cyklus workshopu Mama se vrací do práce, příměstský tábor pro starší děti, sportovní kroužky joga 

a pilates. Jednotlivé akce se uskuteční v průběhu roku 2021. Náklady na výtvarné a kancelářské 

potřeby, pronájem, personální zajištění - honoráře účinkujících, odměny pro vychovatelky , 

zapůjčení kostýmů, vstupenky do muzeí a kin, licenci ZOOM, dopravu materiálu, odměny pro děti, 

doménu. 

307 700 233 700 50 000 Kč

1023 Romové ARA ART, z. s. 01188461

ARA ART 2021 - celoroční činnost - Projekt bude realizován formou celoroční činnosti spolku ARA 

ART, která se skládá z několika různých oblastí a zahrnuje: 1) práci divadelní skupiny, 2) provoz 

Galerie Phundrado Vudar, 3) umělecké a vzdělávací akce související s připomínkami významných 

dnů Romů (Den romského odboje, Den romského holocaustu a Mezinárodní den romštiny + 

Mezinárodní den Romů, který je hrazen ze separátního čtyřletého grantu). Náklady na honoráře - 

zpěváky, interprety, performery, kapely, herce, moderátory, kurátory výstav, realizátory 

jednotlivých akcí (produkce, dramaturgie, režie), dopravu účinkujících a materiálu, ubytování 

účinkujících, spotřební materiál, nájem prostor, technické zabezpečení, propagaci, koordinaci a 

administrativu, účetní.     

735 000 275 000 157 700 Kč
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1024 Romové ARBESAČKY, z.s. 26615754

Akce pro děti z „Arbesáku“ - Cílem projektu je smysluplné využití volného času romských dětí a 

mládeže a rozvoj v oblasti výchovy,vzdělávání a kultury. Projekt se zaměřuje výhradně na 

volnočasové aktivity, zejména víkendové pobyty. 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. Náklady na materiál, kancelářské a výtvarné 

potřeby, vybavení klubu - knihy, stolní hry, dopravu dětí a mládeže, ubytování a strava dětí a 

mládeže, propagaci, DPP - vedoucí a praktikanti, lektoři, účetní.  

289 400 195 580 130 000 Kč

1025 Romové Buči z.s. 22896163

Dětský soubor romského folkloru Marcinovci – činnost 2021 - Cílem projektu je zajištění 

pokračování umělecké činnosti souboru romského folkloru Marcinovci a dětské taneční folklorní 

skupiny Jagory v roce 2021. 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). Jedná se o celoroční činnost. Náklady na pronájem prostor, 

kroje/kostýmy pro tanečníky, propagaci.   

 

200 000 157 000 40 000 Kč

1026 Romové Buči z.s. 22896163

Oslavy Mezinárodního dne Romů 2021 - Oslavy budou rozděleny do dvou dnů, kdy první den bude 

věnován kulturním oslavám formou hudby, zpěvu a tance včetně ocenění významných osobností a 

činů, druhý den proběhne připomenutí Mezinárodního dne Romů v komornějším prostředí spolu s 

důrazem na aktuální otázky a výzvy, kterým Romové v ČR čelí v současnosti. První den proběhne 

kulturní akce - slavnostní koncert, který bude mít formu komponovaného večera, během něhož 

bude také pokračovat tradice, založená v roce 2017. Dojde k předání ocenění významným 

představitelům romských komunit za jejich celoživotní nejvýznamnější akce a činy, jejichž cíli byly 

prosazení občanských práv, zvýšení povědomí o romské národnostní menšině obecně i kulturní, 

sportovní, volnočasová a další činnost. Bude se jednat zejména o umělce, sportovce, úspěšné 

studenty a reprezentanty vážených romských rodin s přirozenou autoritou. Náklady na pronájem 

místností, ozvučení sálu, honoráře účinkujícím, dopravu a ubytování účinkujících, tisk, technické 

zabezpečení, materiál, propagaci. 

268 000 186 000 20 000 Kč

1027 Romové
ČHAVORIKANO LUMA - kroužek her a 

nápadů, z.s.
65602773

Kulturní prezentace spolku: Vernisáž obrazů a křest zpěvníku „Romské hity a šansony“ - 2. díl - 

Cílem projektu je uspořádání dvou kulturních akcí: Zaprvé se jedná o vernisáž obrazů Olgy Fečové, 

předsedkyně spolku Čhavorikano Luma a laureátky státního vyznamenání. Zadruhé se jedná o 

koncert spojený s křtem druhého dílu zpěvníku „Romské hity a šansony”, jehož autorem je přední 

romský skladatel Josef Fečo. Náklady na propagaci, pronájem prostoru, dopravu hudebníků a 

dobrovolníků na vernisáž a koncert a dopravu obrazů na vernisáž, zvukaře a pronájem zvukové 

techniky, fotografický záznam koncertu a vernisáže, odměny - organizace celoročních zkoušek a 

realizace koncertních večerů, koordinace dobrovolníků a hudebníků, administrativní činnost 

spojená s propagací, účetní práce.    

110 000 88 000 40 000 Kč
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1028 Romové KHER, z.s. 22744983

Společná místa, společná minulost – romští spisovatelé v roli kronikářů - V rámci projektu bude 

uskutečněna série 5 interkulturních programů s romskými spisovateli pro různé skupiny publika 

(děti, mládež, rodiny, Romové, Neromové, veřejnost) na různých místech (školy, volnočasové 

instituce, komunitní centra, knihovny, kavárny, festivaly). Programy pro děti a mládež se zaměří na 

poznání autora, jeho díla včetně prostředí, města, podmínek, které ho jako osobu formovaly. Praha 

se zároveň stane pojítkem, sdíleným místem všech zapojených skupin. Vznikne 6 metodik a soubor 

pomůcek pro efektivnější a zážitkovou práci těch programů, které budou určeny dětem a mládeži. 

Pilotní projekt takto reaguje na stále rostoucí poptávku po literárních programech i ze strany 

mimokulturních subjektů, často pracujících s Romy a postrádajících příležitost posílit jejich hrdost 

na vlastní identitu, iniciovat u nich zájem o vzdělávání a usnadnit ho přes pomůcky pracující 

s romštinou a romskými kulturními prvky. Náklady na materiál/výtvarné potřeby, kancelářské 

potřeby, dopravu účinkujících, účetnictví, propagaci, metodiku, odborníka na romskou literaturu, 

lektora/moderátora, účinkující, pamětníka, dokumentátora-editora, korektora jazyků v romském 

jazyce a českém jazyce, grafika, tisk, DPP - koordinátor projektu, koordinátor a produkční akcí, 

administrativní asistent.  

262 000 120 300 30 000 Kč

1029 Romové ROMANO DŽANIBEN, z.s. 62941305

Krajinou příběhů romské historie 2021 - Projekt poskytuje odborné i široké veřejnosti srozumitelný 

didaktický materiál o romské historii s metodickou podporou, který za pomoci událostí dějin Romů 

celého 20. století tematizuje aktuální celospolečenské problémy. U žáků ZŠ 2. stupně, studentů SŠ, 

klientů neziskových organizací i veřejnosti se snaží aktivovat schopnost kriticky uvažovat o 

tématech otevřené i skryté xenofobie či netoleranci vůči členům naší společnosti.

Web Krajinoupribehu.cz shromažďuje příběhy z romské historie 20. století na českém území. 

Historické texty a vyprávění pamětníků se zde váží ke konkrétním lokalitám, které jsou zobrazeny v 

interaktivních mapách. Příběhy jsou doplněny o metodickou podporu pro práci s texty ve výuce tak, 

aby především pedagogové měli k dispozici námět, jak lze s konkrétním textem pracovat. 

Internetová učebnice je tak určena především pedagogům, kteří chtějí romskou historii do výuky 

zapojit, a pracovníkům s mládeží, kteří o ni chtějí obohatit volnočasové programy, obecně i 

veřejnosti. Náklady na DPP, kancelářské potřeby, poštovné, dopravu realizátorů, honoráře - účetní, 

metodika nových dílen, propagaci a tisk, administrativní poplatky.     

299 100 61 400 50 000 Kč

1030 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 (doučování pro žáky ZŠ a SŠ, přednášky a besedy v rámci prevence 

sociálně-patologických jevů, víkendové pobyty v přírodě, letní tábory, výlety a exkurze za poznáním 

historických míst ČR, volnočasové aktivity – taneční kroužek, poradenství pro rodinu, předání 

informací o životě a kultuře romské komunity majoritní společnosti - přednášková činnost a 

besedy). 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 je 

prevencí sociálně-patologických jevů. Posilují se jejich zájmy, iniciativa, sociální a komunikační 

schopnosti. Sociální vyloučení mnoha členů romské komunity na území hlavního města Prahy se 

stále udržuje mimo jiné i nedostatečným vzděláním a s ním související malou 

konkurenceschopností na trhu práce. Spolek RomPraha se snaží vedle začlenění dospělých Romů 

do pracovního procesu o pomoc romským dětem a mládeži při procházení vzdělávacím systémem. 

Cílem projektu je 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). Jedná se o celoroční 

projekt. Náklady na zdravotnický materiál, čistící prostředky, kancelářské potřeby, odbornou 

literaturu, výtvarné potřeby, sportovní potřeby, diplomy a ceny pro děti a mládež, údržbu 

webových stránek, výrobu propagačního materiálu, spoje, dopravu dětí a mládeže (výlety, pobyty), 

ubytování dětí a mládeže (víkendové pobyty), DPP.            

 

 

 

327 000 159 500 110 000 Kč
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1031 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. Cílovými 

skupinami projektu jsou romští spisovatelé (aktivity: setkání klubu romských spisovatelů, kreativní 

workshopy) a široká veřejnost (aktivity: literární akce pro veřejnost na území hl. m. Prahy, online 

prezentace literatury a křest monografie romské literatury, jejíž vydání bylo podpořeno hl. m. 

Prahou v minulém roce). Pro některé autory je projekt a jejich účast v něm motivací pokračovat ve 

psaní a vydávat svá díla. Náklady na koordinátora projektu - DPP. 

330 000 234 000 50 000 Kč

1032 Rusíni
Společnost přátel Podkarpatské Rusi, 

zapsaný spolek
00270318

Jednání (setkání) členů Světové rady Rusínů v Praze - Obsahem projektu je uspořádat jednání 

Světové rady Rusínů. Vedle samotného oficiálního jednání proběhnou neformální jednání zástupců 

rusínské národnostní menšiny ze Slovenska, Ukrajiny, Polska, Rumunska, Maďarska, Srbska, 

Chorvatka, Kanady/USA a České republiky. Počítáno je rovněž s přednáškou na aktuální téma a 

kulturním programem, který zabezpečí rusínské organizace z České republiky / Prahy. Na 

přednášku a kulturní program budou pozváni Rusíni z Prahy a ČR. Přínosem jednání rady je mj. 

výměna zkušeností a informací o činnosti rusínských menšinových organizací v různých státech 

světa. Náklady na ubytování účastníků z partnerských rusínských organizací, pronájem prostor pro 

přednášku a kulturní program, personální zajištění - DPP. 

47 400 37 920 10 000 Kč

1033 Rusové ČESKO-RUSKÉ DIVADLO KS z.s. 08511641

ČESKO-RUSKÉ DIVADLO KS 2021 - Krásnyj Sarafán je ruské dětské divadlo pro děti a mládež. Krásnyj 

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

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

Hlavním cílem spolku ČESKO-RUSKÉ DIVADLO KS je jednak rozvoj kulturních aktivit příslušníků ruské 

národnostní menšiny v České republice nabídkou volnočasových aktivit pro děti a mládež. 

Prostřednictvím pravidelné celoroční činností zvyšovat povědomí o ruské divadelní škole a tím 

obohacovat kulturní rozmanitost. V roce 2021 divadlo plánuje nastudovat představení o dětství 

Wolfganga Amadea Mozarta, ve kterém bude účinkovat mladší soubor dětí. Divadlo má dále na 

výběr nastudovat následující představení: představení podle povídek ruského spisovatele Nikolaje 

Leskova nebo představení podle děl F. M. Dostojevského. Následně vybrané představení bude 

určené pro starší soubor dětí. Dále organizace plánuje připravit videodokument o pobytu Mariny 

Cvětajevové v Praze. Marina Cvětajevová byla známá ruská básnířka, jejíž život odrážel „velké 

dějiny“ 20. století. Náklady na pronájem prostor, propagaci, výrobu a nákup kostýmů a jejich 

údržbu, personální zajištění - honoráře pro lektory herectví, tance, jevištní mluvy a pohybu, 

osvětlovače, zvukaře, technika), odměnu - tlumočník, scénář, výrobu a nákup rekvizit. 

591 000 219 800 50 000 Kč

1034 Rusové Ruská tradice, z.s. 26539713

Klubová a kulturně-společenská činnost ruské národnostní menšiny v DNM v roce 2021 - 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 

pořádaná pravidelná setkání, prezentace a besedy (Svět knihy,Muzejní noc, Kulatý stůl Akademie 

národnostních menšin, připomínka stoletého výročí zahájení Ruské pomocné akce prostřednictvím 

výstavy, 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 - například šachový kroužek a pořádání amatérského šachového turnaje. 

Náklady na materiál, kancelářské potřeby, pronájem prostor, poštovné, internet, propagaci, 

grafickou úpravu a OON - lektoři, účinkující umělci, účast na přípravě a realizaci pořádaných aktivit.    

122 000 85 000 50 000 Kč
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1035 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 kultura, 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. V souvislosti s 

200. výročím osvobození Řecka od turecké nadvlády je cílem uspořádat divadelní představení s 

ukázkami řeckých tradic, písní a tanců při svatbách, křtinách apod. Náklady na pronájem prostor.

170 000 90 000 80 000 Kč

1036 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 . 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. Soubor vystoupí i na dalších společenských akcích (např. oslava 

státního svátku Řecka, v divadelním představení věnovanému 200. výročí osvobození Řecka od 

turecké nadvlády, dále nahodilá pozvání jako různé společenské akce s řeckou tematikou atd.). 

Náklady na pořízení krojů a pomůcek na výuku tanců, pronájem prostoru.

47 000 19 000 19 000 Kč

1037 Slováci „Folklorní soubor Šarvanci” 26591235

Folklorní večery a taneční školy pro veřejnost - Primárním smyslem působení folklorního souboru 

Šarvanci v Praze je studium a interpretace autentického lidového umění v podobě hudby, tance a 

zpěvu, jeho prezentace široké veřejnosti v rámci různých kulturních akcí a také edukace veřejnosti v 

této oblasti. Každoročně jsou organizovány  folklorní večery, kde má široká veřejnost příležitost 

naučit se něco o slovenském folkloru, vyzkoušet si základní taneční prvky, zazpívat si lidové 

písničky, zabavit se „u muziky“. Ze začátku realizace těchto večerů šlo o více vzdělávací večery, v 

posledních letech se tato setkání změnila spíše na taneční školy či tzv. taneční domy. Součástí 

projektu jsou následující akce: Večerní školy tance, Dětské taneční školičky, Víkendová taneční 

škola, Předvánoční folklorní večer.    Náklady na pronájem prostor, honoráře - pedagogů a 

účinkujících, ubytování pedagogů a účinkujících, pronájem techniky, technické zajištění - 

osvětlovač, zvukař.

335 100 185 000 30 000 Kč
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1038 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. Soubor se skládá ze tří složek – taneční, pěvecké a hudební. Každá složka 

souboru má svého vedoucího, který připravuje a vede pravidelné zkoušky. Soubor se snaží neustále 

vyvíjet a zlepšovat, co se týče folklorních znalostí a schopností, a proto organizuje pro své členy tzv. 

workshopy - nácviky prvků nových oblastí, regionů, které soubor doposud nezpracoval, nebo 

rozšíření dovedností v rámci již nastudovaných regionů. Tyto workshopy probíhají za pomoci 

externích pedagogů ze Slovenska, specializujících se na danou folklorní oblast. Členové se 

pravidelně scházejí na trénincích, kde pod vedením převážně interních pedagogů učí prvky 

charakteristické pro jednotlivé regiony. Nacvičují se choreografie a připravují nová programová 

čísla. Náklady na výrobu a nákup kostýmů, pronájem prostor, honoráře, dopravu pedagogů, 

choreografů a souboru na folklorní festivaly (do Prahy), ubytování pedagogů a choreografů, 

propagaci, údržbu hudebních nástrojů a krojů. 

725 750 515 000 30 000 Kč

Nepodpořeny následující položky: 

technologie pro distanční fungování- 

cloudové uložiště, nákup hudebních 

nástrojů - kontrabas, ubytování a strava 

souboru v rámci výjezdního soustředění. 

1039 Slováci Asociace Limbora, z. s. 60432811

Limbora v roce 2021-70.výročí - Projekt je pokračováním aktivit ve výchovní a kulturně-vzdělávací 

činnosti započaté v dávno minulých létech. Jedná se o celoroční činnost spojenou s realizací 

veřejných programů. Vzdělávání a výchova v mateřském jazyce, v původní tradiční kultuře a jejich 

kořenů. Cílovou skupinou jsou dospělí, minorita - zejména slovenská i majorita, široká veřejnost. 

Sdružení Limbora zřizuje i činnost souboru Limbora pro mládež a dospělé . V roce 2021 soubor 

oslaví již 70 let od svého vzniku, a proto pořádá slavnostní program na konci roku. Soubor pracuje v 

hudební, taneční a pěvecké složce. 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 (Velikonoce, Morena, Folklór bez 

hraníc, Vánoce s Limborou), workshopech a tanečních školách. Jedná se o celoroční projekt. 

Náklady na nájem prostor, spoje, materiál - látky, kroje, obuv, opravy hudebních nástrojů, 

honoráře. 

1 046 000 210 000 60 000 Kč

1040 Slováci Asociace Limbora, z. s. 60432811

Limborka a Malá Limborka v roce 2021 - Jedná se o celoroční činnost spojenou s realizací veřejných 

vzdělávacích a kulturních programů. 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. Náklady na materiál, pronájmy, služby - přípravu programů, odbornou a 

uměleckou spolupráci.

508 000 120 000 50 000 Kč

1041 Slováci BONA FIDE 26524741

ROZPRÁVKY JSOU POHÁDKY - Projekt přinese dětem krásné slovenské a české pohádky přednesené 

kultivovaným divadelním slovenským i českým jazykem, poukáže na příbuznost a vzájemnou 

sounáležitost Čechů a Slováků, na blízkost obou národů, které pojí část společné historie i kultury. 

Dětem ze slovenské národnostní menšiny v ČR poskytne kontakt s mateřským jazykem přímo v ději 

pohádek a umožní jim aktivně tvořit a mluvit slovensky a jejím českým kamarádům ukáže, že 

slovenština je blízky jazyk, kterému ihned porozumí. Divadlo a pohádky je nejpřirozenější cesta  jak 

nejmladší generaci poukázat,  že Češi a Slováci jsou si navzájem nejbližšími národy. Projekt zavede 

děti do pohádkové – rozprávkové krajiny, kde se mluví dvěma jazyky. Bude se pracovat se stejnými 

i odlišnými významy slov. Tím vznikne pomyslný slovníček rozdílných výrazů, se kterým děti můžou 

pracovat a tak se aktivně zapojí do děje. Součástí projektu pro každé představení bude CD se 

slovenskými pohádkami a dvojjazyčné pohádkové knihy, které děti dostanou. Náklady na dopravu 

materiálů, poštovné, internet, propagaci, technické zajištění, personální zajištění.  

317 000 80 000 50 000 Kč
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1042 Slováci BONA FIDE 26524741

Učíme sa s kalendárom - komplexní celoroční projekt sestávajíci z workshopů, vydání kalendáře a 

výstavy - Jedná se o vznik velkého dvojjazyčného nástěnného kalendáře, který bude vhodný k výuce 

ročních období i jednotlivých měsíců v roce, které mají úplně jiné názvy ve slovenštině a v češtině. 

Předcházet budou workshopy s dětmi o významu ročních období. Na základe námětů dětské 

představivosti, každý měsíc v roce namaluje výtvarnice Alexandra Švolíková do výtvarného příběhu, 

kde se zvýrazní dvojjazyčná slova. Po stranách výtvarného zpracování jednotlivých měsíců budou 

jména - ve dvou národních verzích a tak děti budou mít srovnání, který den se slaví jaké jméno na 

Slovensku a jaké v ČR. Vyznačeny také budou svátky v ČR a na Slovensku. Kalendář s vysokou 

estetickou úrovní a promyšlenou dramaturgií příběhů dvojjazyčných rozdílných slov, hravou formou 

připraví výukový materiál pro nejmenší. Na zadní straně každého měsíce bude v černých konturách 

OMALOVÁNKA daného obrázku, kterou si každé dítě může vybarvit dle své představivosti. Na zadní 

straně celého kalendáře bude dvojjazyčné PEXESO sestavené z jednotlivých měsíců a ročních 

období. Tak budou mít děti možnost i procvičování a lepšího zapamatování si jednotlivých výrazů. 

Náklady na personální zajištění - DPP - lektor workshopů a realizátor projektu.  

261 278 70 278 40 000 Kč

1043 Slováci ČeskoSlovenská scéna, z. s. 70857164

CS: ContactS, ContextS - Projekt vychází z toho, že mezi českou a slovenskou literaturou jsou čilé 

kontakty, obě tvoří, jak to nazývá literární teorie, společný kontext. Zmíněné ovšem zejména pro 

starší a střední generaci tvůrců. U nejmladší generace se můžou tyto vazby pomalu vytrácet, a to i 

společně s jazykovými kompetencemi, s pasivním bilingvizmem zejména u nejmladší generace 

české mládeže v západní části republiky (situace na Moravě je vzhledem ke geografické blízkosti i 

dalším faktorům příznivější). Projekt se proto zaměřuje formou literárních večerů na nejmladší 

generaci tvůrců (35 mínus), kromě jiného a především na vítěze zavedených literárních soutěží. 

Proto ty klíčové pojmy, kontakty a kontexty, jsou uváděny v názvu provokativně v globalizované 

podobě, jak to odpovídá životnímu rámci (ne nevyhnutně jejich postojům) nejmladších tvůrců, 

ovšem s vyznačením toho společného C-S v každém slově, tedy „CS: ContactS, ContextS“. Náklady 

na dopravu účinkujících, propagaci, technické zabezpečení, ubytování účinkujících, honoráře 

účinkujících.   

 

181 600 55 000 0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu ne zcela 

jasných informací o projektu a nedostačující 

specifikaci aktivit.  

1044 Slováci ČeskoSlovenská scéna, z. s. 70857164

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

("Mami, čo si chcela?" o kontaktě přes skype,  s rodiči za hranicemi a "Akadémia pre ženy" o 

nástrahách vělkoměsta) 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 dopravu účinkujících, propagaci, technické zabezpečení, ubytování účinkujících, 

honoráře účinkujících.  

202 000 75 000 0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu vyhodnocení 

realizace výstupů projektu  z předchozích 

období (ze strany grantové komise na 

základě evaluace  projektů).

1045 Slováci
Dokumentační a muzejní středisko 

slovenské menšiny v ČR
26679914

Pražská mezinárodní konference středoškoláků - Národnostné menšiny - hledání  minulosti - 

Realizace projektu spočívá v celoroční činnosti se vzdělávacími semináři a práci v terénu se žáky 

víceletých gymnázií středních škol. Projekt bude zakončen Pražskou mezinárodní konferencí 

slovenských středoškoláků. Projekt se soustředí na poznávání Slovenska, seznámení se slovenskou 

národnostní menšinou a dalšími menšinami v ČR. Z uvedeného vznikne vzdělávací cyklus o hledání 

minulosti v regionech. Hlavním cílem je vést děti ke vnímání a chápání růzností, shod a proměn 

slovenských a českých tradic v historii a současnosti. Vést je samostatnému formulování poznatků 

se zachováním slovenštiny. Náklady na kancelářské potřeby, poštovné, poplatky a nájemné za 

prostory, ubytování pro studenty a učitele, personální zajištění - OON - pedagogové, dopravu 

účinkujících a materiálu, materiál a panely (roll-upy), tisk, odbornou literaturu, telefony - 

telekomunikační služby, software.  

 

285 000 112 000 60 000 Kč
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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  Poznámka

1046 Slováci
Dokumentační a muzejní středisko 

slovenské menšiny v ČR
26679914

Výzkum a dokumentace slovenské menšiny v ČR a doprovodní kulturní programy - Projekt je 

zaměřen na současný výzkum a dokumentaci slovenské menšiny v ČR, způsob života a tradice v 

několika vybraných regionech Čech, Moravy a Slezska. Představí významné slovenské spisovatele, 

publicisty a vědce v klubových podvečerech v Tachově, Třinci a Krnově .Výsledky z výzkumu a 

dokumentace budou prezentovány na výstavě v Tachově, Šumperku, Krnově a Kadani a v katalogu k 

výstavám. Doprovodné programy připomenou menšině a majoritě slovenskou kulturu také dle 

zájmu členů spolku. DOMUS podpoří realizace slovenckých umělců v Praze /výstavy a divadlo 

malých forem/, které se uskuteční nejen v Praze, ale i v regioneh s početnjší slovenskou menšinou v 

multikulturní společnosti /Tachov, Krnov, Broumov, Třinec, Ostrava/. Představí současné umělce ze 

Slovenska v několika výběrových programech s cílem udržet kontinuitu česko-slovenských vztahů. 

Náklady na kancelářské potřeby, poštovné, poplatky za prostory v DNM, nájemné společných 

prostor, ubytování pro účastníky programů a výzkumu, údržbu, tisk, personální zajištění  - DPP pro 

tvůrce programů, dokumentátora, fotografa, materiál. 

282 000 133 000 30 000 Kč

1047 Slováci Mezinárodní klub Slovenka 22904808

Klubová setkání - Cílem projektu jsou setkání se zajímavými osobnostmi z vědeckého kulturního a 

společenského života i obeznámení s novými trendy ve všech oblastech života. Nebudou chybět 

besedy o zdravotní a výživové problematice, právu, kosmetice, módě. Střetnutí budou věnovaná i 

účelu pomoci Slovákům žijící v ČR. Přínosem setkání je uchování tradičních hodnot, zvyklostí, 

připomínání výročí, osobností a osvěta slovenské kultury a její předávání mladší generaci a dětem. 

Náklady na kancelářské a výtvarné potřeby, nájem prostor, nájem technického zařízení, dopravu a 

ubytování účinkujících a vystupujících, propagaci, přepravu materiálu, poštovné, fax, internet, 

telefony - telekomunikační služby.

35 700 28 500 0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodů, že 

neodpovídá cílům dotačního programu pro 

oblast národnostních menšin.

1048 Slováci Slovenská římskokatolícká farnost 73634590

Pěstování slovenské náboženské kultury v Praze - Cílovou skupinou jsou studenti a mladí dospělí 

(především) slovenské národnosti žijící v Praze a Češi, kteří se zajímají o slovenskou kulturu a o  

pražskou komunitu. Programů se obvykle účastní i zástupci starší generace (především partneři z 

ostatních slovenských organizací), který se zajímají o náboženský život a hledají způsoby sblížení víc 

generací pražských Slováků. Slovenská římskokatolická farnost v Praze nabízí řadu rozmanitých 

aktivit, které bude díky podpoře možné rozšířit a zkvalitnit. Součástí projektu jsou následující akce: 

Tradiční farní ples, Postní duchovní obnova, Noc kostelů, Slavnost Te Deum, Slavnost sv. Jindřicha, 

Slavnost Veni Sancte, Koncert duchovní hudby, Adventní duchovní obnova, Vánoční večírek, Farní 

volejbal, Hovory o víře. Náklady na nákup surovin pro tradiční kuchyni, dopravu účinkujících a 

materiálu, ubytování účinkujících, pronájem prostor, honorář - vystupujících/přednášejících. 

227 900 172 000 0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu, že žadatel 

není primárně zaměřen na uchování a 

rozvoj národnostní identity, na rozvoj 

komunikace a dialogu mezi národnostními 

minoritami a majoritou v hlavním městě 

Praze.  

1049 Slováci Slovensko-český klub, z. s. 65398777

25 let Slovensko-českého klubu - Jedná se o pořad k čtvrtstoletí Slovensko-českého klubu, z. s., 

který je provozovatelem Slovenského domu v Praze, vydavatelem časopisu Slovenské dotyky, 

Magazínu Slováků v ČR, nebo koordinátorem Dnů slovenské kultury po České republice. Slavnostní 

program se uskuteční v červnu 2021 v prostorách Botelu Albatros - v blízkosti Slovenského domu v 

Praze. Vystoupí osobnosti spjaté s činností Slovensko-českého klubu, z. s., převážně z řad slovenské 

menšiny v Praze. Náklady na materiál, pronájem prostor, dopravu účinkujících a materiálu, 

propagaci, technické zajištění, ubytování účinkujících, etnocatering, honoráře účinkujících.  

158 000 70 000 0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu 

nedostačujících  informací (specifikace 

jednotlivých aktivit projektu) uvedených v 

předložené žádosti .  

1050 Slováci Slovensko-český klub, z. s. 65398777

Slovenská menšina na jevišti Slovenského domu v Praze - Obsahem projektu je pořádání kulturních 

pořadů slovenské národnostní menšiny, kde účinkují Slováci žijící v Praze, někdy se svými českými 

přáteli či přáteli z jiných menšin. Jedná se o akce hudebního, divadelního, literárního, filmového 

charakteru. Náklady na materiál, dopravu účinkujících a materiálu, ubytování účinkujících, 

propagaci, technické zabezpečení, etnocatering, honoráře účinkujících.  

925 000 230 000 0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu 

nedostačujících informací (specifikace 

jednotlivých aktivit projektu) uvedených v 

žádosti projektu.   
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1051 Slováci Slovensko-český klub, z. s. 65398777

Týden česko-slovenské vzájemnosti - Záměrem projektu je realizace Týdne československé 

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 2021 to bude Banská Bystrica. Náklady na pronájem prostor, dopravu a 

ubytování účinkujících, propagaci, technické zajištění, honoráře účinkujícím. 

571 000 165 000 0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu vyhodnocení 

realizace výstupů projektu  z předchozích 

období (ze strany grantové komise na 

základě evaluace  projektů).

1052 Slováci Slovenský literárny klub v ČR, z.s. 26603292

Kvarteto - Obsahem je uspořádání komponovaných literárně-hudebních večerů k výročím slov. 

literatury se vztahem k Praze. V rámci tradiční koncepce budou postupně během roku představeni 

následující slovenské osobnosti: Elena Lacková, Ján Kalinčiak, Ján Chalupka, Pavol Országh 

Hviezdoslav. Dramaturgickým principem je význam osobnosti ne jen v kontextu slovenské 

literatury, ale také slovensko-českých literárních a kulturních vztazích. Náklady na pronájem 

prostor, dopravu a ubytování účinkujících, propagaci, technické zabezpečení, honoráře účinkujícím. 

205 000 58 000 20 000 Kč

1053 Slováci Slovenský literárny klub v ČR, z.s. 26603292

Literární soutěž Jána Kollára - Obsahem projektu je uspořádání 17.ročníku literární soutěže pro žáky 

ZŠ, studenty SŠ a VŠ v Praze a ČR a mladé lidi do 30 let v oblasti literární tvorby ve slovenštině 

anebo se slovenskou tematikou, dále pak uspořádání kulturního a společenského večera, vyhlášení 

výsledků v Praze. Cílem je podchytit a podnítit zájem dětí ze slovenské národnostní menšiny i z 

většinové populace o literaturu a o slovenštinu a slovenské reálie. A to formou soutěže, 

komunikace s porotou a rovněž prostřednictvím společensko - vzdělávací akce, vyhlášení výsledků. 

Navíc tuto skupinu dětí nadále vzdělávat a kultivovat jejich zájem. Dalším cílem je připomenout, že 

slovenština patří do zorného pole české společnosti, rovněž jako regionální jazyk podle Evropské 

charty regionálních či menšinových jazyků. Náklady na pronájem prostor, dopravu umělců, porotců 

a oceněných, propagaci, technické zabezpečení, slovenské etnospeciality, honoráře účinkujícím.

342 000 55 000 20 000 Kč

1054 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, literární výstavy, prezentace na veletrzích, klubové večery. 

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

projektu se uskuteční velká konference "Průniky české a slovenské

 literatury" se zaměřením na menšinovou literaturu a mladou generaci. Panelové výstavy projektu: 

a) Literárna skupina DAV, b) P. O. Hviezdoslav, c) Ľudovít Štúr

Náklady na pronájem prostor, ubytování a dopravu účinkujících, propagaci, technické zabezpečení, 

honoráře účinkujícím. 

189 000 52 000 20 000 Kč

1055 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 2021 je v plánu navázat na Detvianské večery orientované na 

osvětově přednáškovou činnost zaměřenou zejména na slovenské studenty, dále na prezentaci 

slovenské literární a kulturní tvorby, včetně četby ukázek ze zajímavých knih a publikací 

slovenských autorů. 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. Náklady na pronájem místnosti, pronájem techniky, honoráře lektorů, 

dopravu a ubytování lektorů, slovenské speciality, propagaci, ICT služby a správu webových stránek, 

kancelářské potřeby. 

 

40 000 32 000 10 000 Kč
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1056 Srbové Srbské kulturní centrum 22771875

Oslava 10. výročí od založení srbského kulturního centra v Praze - multimediální kulturní pořad - 

Jedná se o oslavu s vystoupením zakladatelů a účinkujících v dosavadním programu spolku za 

uplynulých 10 let. Součástí akce jsou také literární pořady a setkání se spisovateli. Připomenuty 

budou tři konference, kulaté stoly a přednášková činnost. Nejedná se pouze o vzpomínkovou akci, 

ale prostřednictvím video prezentace dojde ke shrnutí dosavadní činnosti. V závěru oslavy je v 

plánu udělit děkovné listy členům a významným příznivcům a podporovatelům Srbského kulturního 

centra. Náklady na honoráře účinkujících, fotografa a videozáznam z akce (bez jeho následného 

prodeje), organizační zajištění, technickou výpomoc, nájemné, ubytování účinkujících, tlumočení, 

překlady a scénář, přepravu účinkujících a materiálu (včetně MHD). 

190 000 50 000 20 000 Kč

1057 Srbové Srbské sdružení sv. Sáva,z.s. 26597195

X.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. Jedná se měsíční přehlídku, která 

se skládá z výstav, přednášek, literárních večerů, prezentací nových knih, filmových projekcí 

autorských čtení, koncertů, prezentací. Náklady na grafické práce, tisk, pronájem prostor, materiál, 

poštovné, internet, dopravu účinkujících a materiálu, ubytování účinkujících, technické a personální 

zajištění.   

380 000 100 000 30 000 Kč

1058 Srbové Srbský kulturní spolek Radost 04518578

Pravidelná činnost folklorního souboru srbského kulturního spolku Radost v roce 2021 - 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 materiál pro propagaci, kancelářské potřeby, 

pronájem prostor, webovou doménu a hosting, honoráře pro učitele tance a hudebníky, foto, 

audiovizuální záznam (bez prodeje), grafiku, údržbu webových stránek, účetnictví, kroje, údržbu 

krojů, odměny pro účinkující, moderátory a organizátory, menší odměny pro děti, pitný režim.   

524 000 382 800 60 000 Kč

1059 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 prostor, menší odměny pro děti, tisk diplomů, školní 

potřeby, didaktické pomůcky, honoráře pro učitele a  odbornou pomoc. 

137 000 101 500 30 000 Kč

  

1060 Ukrajinci Džerelo 02506734

Mezinárodní dětský festival „Folklórní mozaika v Praze“ - Mezinárodní dětský festival Folklorní 

mozaika v Praze je akcí, která se bude konat již 3. rokem. Během 3 dnů se publiku představí 5 - 7 

folklorních souborů. Základními cíli projektu jsou: tradice a posílení kulturní identity, sbližování a 

integrování se, tvorba nových uměleckých hodnot. Jedná se o akci, která je uspořádána pro děti, 

které se ve spolku věnují tanci a hudbě. Akce zahrnuje hudbu, tanec, gastronomické speciality a 

workshop řemesel. Náklady na pronájem prostor, ubytování účinkujících.  

130 000 70 000 0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu, že se jedná 

zejména o přehlídku dovozu zahraničních 

souborů a ne souborů národnostních 

menšin.  
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1061 Ukrajinci Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny, z.s. 00506605

Pěvecké Duo MarOlja - 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. 

Pěvecké duo se bude podílet na mezinárodních oslavách k 150. výročí narození ukrajinské básnířky 

Lesi Ukrajinky komponovaným literárně hudebním programem. Náklady na kancelářské a výtvarné 

potřeby, prezentaci tradičních jídel, baterii do keyboardu, spojovací materiály, pronájem prostor, 

mobilní telefon - telekomunikační služby, dopravu techniky, propagaci, grafickou úpravu a tisk,  

technické zajištění (práce zvukaře, kameramana - záznam bez následného prodeje, fotografa), 

výrobu a nákup kostýmů/krojů, odměny - členky Dua Marolja, umělecké zajištění vystoupení, 

archivace dokumentů.

63 000 50 000 30 000 Kč

1062 Ukrajinci Ukrajinská iniciativa v České republice, z.s. 60448296

Koncertní a osvětová činnost ukrajinské skupiny Ignis v Praze - Kapela Ignis v průběhu roku 

prezentuje národní písně ve vlastním aranžmá a 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 pronájem prostor, internet. 

50 000 35 000 35 000 Kč

Nepodpořena položka: mikrofony

1063 Vietnamci "INFO-DRÁČEK, z.s." 22837558

Asie pod pokličkou - Cílem festivalu je zvýšit povědomí majoritní společnosti o vietnamské a asijské 

kultuře a zároveň aktivně zapojit českou společnost do vzájemného bližšího poznání. Festival se 

skládá z hlavního programu a doprovodných akcí: prezentace obrazů a fotografií Vietnamců 

působících v ČR, hudební představení (možnost prezentace zpěváků a hudebních skupin Vietnamců 

žijících v České republice a v Evropě), taneční představení (prezentace tradičních asijských tanců, 

které jsou symbolem Vietnamu a dalších asijských národností - lví tanec, lotosový tanec, vějířový 

tanec apod.), workshopy (zaměřené na tradiční vietnamskou gastronomii, balení závitků, tradiční 

asijské hry; malování na hedvábí), představení tradiční vietnamské a asijské gastronomie. Náklady 

na pronájem pódia a stánků, stánek pro přípravu účinkujících, drobný materiál, poštovné,  telefon - 

telekomunikační služby, internet, doprava k zajištění materiálu na festival, honoráře účinkujících, 

propagaci, personální zajištění - příkazní smlouvy.  

437 500 250 000 30 000 Kč

1064 Vietnamci "INFO-DRÁČEK, z.s." 22837558

Babiččiny aktivity - Projekt navazuje na úspěšné ročníky, realizované v letech 2018 a 2020. 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 rovněž zvyšuje aktivní přístup 

vietnamských rodičů k získání informací o jejich povinnostech v jejich výchově a přípravě dětí do 

předškolních a školních zařízení. Cíle projektu budou dosaženy formou poznávání českých tradic a 

zvyků prostřednictvím např. čtení a promítání pohádek, říkanek, písniček, kreativních aktivit – 

malování, modelování, vystřihování a skládání. Náklady na personální zajištění - příkazní smlouvy 

(vedoucí projektu, jednotliví realizátoři setkání, ekonom, zpracování účetnictví), kancelářské 

potřeby, materiál, pronájem prostorů, honoráře účinkujícím.     

245 000 141 000 40 000 Kč
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1065 Vietnamci "INFO-DRÁČEK, z.s." 22837558

Vietnam pod pokličkou - Cílem projektu je prezentace vietnamské menšiny majoritní společnosti 

realizované přímo členy této menšiny. Cíl projektu se realizuje spojením ukázky kurzu vaření s 

přednáškou o Vietnamu a Vietnamcích žijících v ČR a komentovanou prohlídkou tržnice Sapa. 

Projekt sestává z ukázek kurzů vaření známé, ale taky méně známé vietnamské gastronomie, 

během kterých se účastníkům představí základní suroviny používané ve vietnamské gastronomii, 

jejich přípravě, součástí, kterých je taky ochutnávka pro účastníky. Přednášky se zaměří na 

představení Vietnamu od severu k jihu českýma očima a vzájemné diskusi o životě Vietnamců na 

území Prahy spojenou s besedou účastníků. Komentovaná procházka provede účastníky Sapou, 

navštíví buddhistickou svatyni, obchod s čerstvými bylinkami a tradičními vietnamskými produkty. 

Náklady na personální zajištění - příkazní smlouvy, kancelářské potřeby, materiál, pronájem prostor. 

209 000 167 000 30 000 Kč

1066 Vietnamci TNSV Brno, z.s. 04046951

Vietnamské listy: integrační a informační tisk a web - Organizace se specializuje na problematiku 

vietnamské menšiny v ČR, která představuje třetí největší národnostní menšinu v ČR. I přes 

poměrně dlouhou tradici vietnamské diaspory v ČR, nemůžeme ale hovořit o úspěšné hluboké 

integraci této menšiny do majoritní společnosti. Hlavní překážku v integraci představuje stále 

značná jazyková bariéra (především u první generace Vietnamců) a kulturní odlišnosti. I přesto, že 

dnes existují média, která zprostředkovávají informace Vietnamcům v ČR, tak jsou většinou spíše 

lokálního či regionálního charakteru a jsou řízeny pouze vietnamskou komunitou. 

Cílem je vytvořit přehlednou platformu (Vietnamské listy), díky které by našli všechny potřebné 

informace a aktuality na jednom místě a zároveň měli přístup k aktuálním novinkám z ČR. Jinak 

řečeno web, který by fungoval jako navigační portál pro stávající i nově příchozí Vietnamce ve 

smyslu shromažďování důležitých administrativních informací, formulářů a odkazů na příslušné 

instituce. Spolu s tím chceme vytvořit i periodikum (dvouměsíčník Vietnamské listy), které by bylo 

zdarma roznášeno, prozatím do pražských večerek, do TTTM Sapa a na vietnamské velvyslanectví. 

Vytvoření webu a periodika chce žadatel oslavit kulturní akcí „Křest Vietnamský listů“, která by byla 

volně přístupná veřejnosti. Náklady na tvorbu webu, noviny, propagaci, marketing, vedení 

účetnictví, kancelářské potřeby, pronájem prostor, personální zajištění, technické zajištění.   

1 004 600 700 000 0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu, že není 

zajištěna udržitelnost projektu, 

kvalifikovanost a zkušenost žadatelů.   

1067
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. Projekt 

je zaměřen na různé podoby neformálního vzdělávání, výuku judaismu a další praktické dovednosti, 

jako třeba práce s dětmi a mládeží, komunikace, vystupování na veřejnosti, řešení problémů v 

kolektivech a mnohé další. V průběhu roku probíhají neformální vzdělávací aktivity 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. 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. Jedná se o celoroční činnost. 

Náklady na spotřební materiál, dopravu dětí. 

541 500 30 000 30 000 Kč
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1068
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, atd.). 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 nájem prostor, předměty spojené s rituálními potřebami, OON - kantor, 

divadlo, umělci, vystoupení umělců, ozvučení, propagaci. 

55 000 44 000 30 000 Kč

1069
Židovská 

komunita
Židovská obec v Praze 00445258

Kultura na Židovské obci v Praze - výstava, divadlo, společenské akce. Projekty na rok 2021. - Jedná 

se o celoroční projekt sestávající ze tří kulturních aktivit: 1) výstava s názvem Hudební poklady  v 

Jeruzalémské synagoze, 2) Dětské divadlo Feigele 3) Káva o půl čtvrté. Plánovaná výstava Hudební 

poklady v Jeruzalémské synagoze si klade za cíl přiblížit tuzemským i zahraničním návštěvníkům 

historii synagogální hudby, výrazně spojené s náboženskou komunitou, včetně mnoha jejích specifik 

a charakteristik. Cílovou skupinou je široká veřejnost, která navštíví Jeruzalémskou synagogu z řad 

českých i zahraničních návštěvníků,a dále je určen pro školní mládež (plánují se organizované 

návštěvy ve spolupráci se školami). Dětské divadlo Feigele se formou divadelních představení snaží 

přiblížit kulturu, historii a tradice židovského národa. Představení se konají ve školách, kulturních 

domech, synagogách, židovských obcích a účastní se festivalů židovské kultury. Cílovou skupinou 

jsou žáci a studenti škol a návštěvníci divadelních představení a festivalů. Káva o půl čtvrté je 

společenská akce, osvětová a vzdělávací přednáška a současně diskusní program. Je zaměřena na 

seniory ŽOP, na přeživší holocaustu a tzv.druhou generaci. Obsah projektu: Výstava vizuální formou 

a audionahrávkami představuje téma historie synagogální hudby obecně, zejména však v 

Jeruzalémské synagoze. Divadelní představení je formou dětských programů, které zpracovávají 

většinou tématiku židovských svátků a konají se v rámci oslav těchto svátků. Káva o půl čtvrté je 

společenská akce, spojená s osvětovou a vzdělávací přednáškou a diskuzí, zabývající se 

problematikou kultury, vědy a filozofie z pohledu židovské komunity. Všechny výše uvedené 

projekty se snaží nenásilnou formou přiblížit kulturu, historii a tradice židovského národa co nejširší 

veřejnosti a studentům a návštěvníkům jednotlivých akcí. Náklady na autory výstavy - scénář a 

popisky, grafické zpracování, velkoplošný tisk, výrobu audia pro výstavu, honoráře pro hostující 

herce a hudebníky, dárky a ceny pro děti, výrobu kulis, rekvizit a kostýmů, dopravu dětí po Praze, 

fotodokumentaci, odměnu moderátora. 

507 500 130 000 130 000 Kč

1070
Židovská 

komunita
Židovská obec v Praze 00445258

Oslavy židovských svátků v roce 2021.Chanuka a Purim, Svátky světel.  Hudebně dramatická 

představení a komponované pořady na oslavu židovských svátků. - 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 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 - umělci, herci, hudební 

vystoupení, moderátor.  

161 000 65 000 30 000 Kč



Program podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2021 - jednoleté

Okruh č. I. - 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  Poznámka

1071
Židovská 

komunita
Židovská obec v Praze 00445258

Třígenerační komunitní centrum v Domově sociální péče Hagibor - Oslava svátku Purim 2021 - 

Projekt Třígeneračního komunitního centra si klade za cíl vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými 

generacemi, dětmi z židovských školek, Lauderovy školy, jejich rodičů a prarodičů a seniorů z DSP 

Hagibor. Projekt je zaměřen na společnou oslavu svátku Purim. Purim je jedním 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.  Příprava začne 

dílnou pro děti a seniory, kde se připraví masky a jiné tradiční ozdoby. Upeče se tradiční purimový 

pokrm - hamanovy uši. Děti v Lauderově škole také vyrobí přáníčka a dárky pro seniory. Dárky 

budou rozdány seniorům na Hagiboru během purimové oslavy. Oslava proběhne formou karnevalu, 

dílniček, balónkové show. Následně vystoupí kouzelník, 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, tématické občerstvení, 

honoráře vystupujícím.   

35 000 25 000 25 000 Kč

1072 Lužičtí Srbové Společnost přátel Lužice 70976597

Kulturní most mezi Prahou a srbskou Lužicí 2021 - 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 2021. Náklady na personální zajištění - 

honoráře pro autory, moderátory, přednášející, techniky, vystupující, kurátory, lektory, účinkující, 

hudebníka, průvodce, grafické zpracování a tisk, dopravu pro autory a umělce z Lužice, technické 

zajištění, materiál, ubytování pro umělce, kancelářské a výtvarné potřeby, poštovné internet, 

pronájem prostor (energie), propagaci, etnocatering.  

443 000 194 000 120 000 Kč

  

1073 Ostatní Akademie národnostních menšin, z.s. 06803202

Akademie Nm - činnost - projekt má za cíl vzdělávat prostřednictvím jednotlivých programů, 

prezentovat a zachovat kulturu, lidové zvyky národnostních menšin, jejich specifika, jazyk i dialekty. 

Dále cílí na vzájemnou informovanost o aktuálních problémech národnostních menšin, jejich 

postavení v rámci integrované Evropy. 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. Náklady na kancelářské 

a výtvarné potřeby, etnocatering, materiál, pronájem prostor, dopravu účinkujících a materiálu, 

propagaci, grafickou úpravu a tisk, technické zajištění, ubytování účinkujících, odměny 

vystupujícím, přednášejícím.

67 000 53 000 53 000 Kč

1074 Ostatní Asociace ETNICA, z.s. 26642107

TRADICE V ETNICE - Hlavní náplní celoroční činnosti spolku 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. Pro rok 2021  je v plánu opět prohloubení, seznamování a vzdělávání v kultuře a v 

jazyce národností: polské, maďarské, srbské, ruské, ukrajinské, romské , rusínské, bulharské, 

židovské a případně jiných. Náklady na nájemné, energie, odborné služby.  

 

 

438 000 100 000 30 000 Kč



Program podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2021 - jednoleté

Okruh č. I. - 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  Poznámka

1077 Ostatní Spolek Zaedno 26606071

Soutěž „Vícejazyčnost je bohatství“ – 9. ročník - „Vícejazyčnost je bohatství“ je soutěž určená 

dětem, které pocházejí z vícejazyčných rodin, národnostních menšin, mají zahraniční kořeny nebo 

se učí a komunikují vedle češtiny také v dalším jazyce. 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 

Vícejazyčnost je bohatství 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 

odlišných dětí (např. z jazykově smíšených manželství). Projekt přispívá nejen k jazykové a kulturní 

rozmanitosti v pražském teritoriu, ale také k potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti a 

rasismu a chápaní jinakosti.

 Projekt zahrnuje následující 2 aktivity: 1. celostátní dětská soutěž na podporu čtení a psaní ve 

druhém jazyce „Vícejazyčnost je bohatství“.

 2. putovní výstavy vítězných prací ze soutěže. Náklady na propagaci, personální zajištění, poštovné, 

telefony - telekomunikační služby  internet, materiál, tisk, vedení účetnictví.

137 977 60 000 50 000 Kč

1080/3035 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. 

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. V roce 2021 se sbor zúčastní 

slavnostních bohoslužeb a akafistů k 1 100. výročí zavraždění sv. Ludmily, zároveň připravuje 

koncert duchovních písní v církevněslovanském jazyce. Dále v roce 2021 připravuje literárně 

hudební program k 150. výročí narození ukrajinské básnířky Lesi Ukrajinky a připravuje koncert se 

sólisty k životním výročím ukrajinských hudebních skladatelů, jejichž tvorbu má Sbor ve svém 

repertoáru: D. Bortňaského, M. Sadovského, I. Franka a M. Leontovyče. 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. V plánu jsou také prohlídky řeckokatolických pražských chrámů,  Olšanských 

hřbitovů a vyšehradského Slavína, prezentaci „Po stopách osobností ukrajinské NM v Praze“. V roce 

2021 zejména: Sofii Rusovou (165. výročí narození - pedagog působící na ukrajinském gymnáziu, 

Olenu Telihu (115. výročí narození - básnířka, členka tzv. „pražské školy“). Náklady na kancelářské 

potřeby, výtvarné potřeby, nákup surovin pro tradiční kuchyni, materiál, pronájem prostor, 

propagaci, technické zajištění, personální zajištění. 

88 000 70 000 60 000 Kč

Přeřazeno z dotačního programu oblasti 

podpory aktivit  integrace cizinců na území 

hl. m. Prahy pro rok 2021 - Okruh I. – 

„Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. 

m. Praze – kulturní, společenská a osvětová 

činnost, jazyková příprava a komunitní 

práce“ (zde byl projekt evidován pod č. 

3035).

20 679 520 Kč 9 018 218 Kč 2 739 000 KčCelkem

Projekty přeřazené z Okruhu č. III. „Kontinuální víceletá činnost v oblasti prezentace kultury národnostních menšin v hl. m.



Program podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2021 - jednoleté

Okruh č. I. - 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  Poznámka

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO  Název projektu/anotace

Celkové náklady r. 

2021 - 2024 v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč na r. 

2021

Dotace HMP Poznámka

9 218 218 Kč 2 799 000 Kč

FOLKLOR BEZ HRANÍC - Cílem projektu je příprava a realizace následujících čtyř ročníků 

(2021, 2022, 2023, 2024) programů festivalu Česko - Slovenské vzájemnosti - FOLKLÓR BEZ 

HRANIC. Festival byl založen při výročí vzniku Československa v říjnu roku 1993. Během 

festivalu zazní hudba, slova z historie, písně a tance - slovenské, moravské, české, 

staropražské. Součástí festivalu je také workshop, taneční škola a večer tradic. Obsahem 

projektu jsou Setkávání umělců, kolektivů a sólistů z obou břehů řeky Moravy - Čechů a 

Slováků. Hosty festivalu jsou každoročně umělci a soubory Čech, Moravy a Slovenska. V  

roce 2021 je pozván špičkový soubor Vranovčan z Vranova, český soubor Mladina z Plzně, 

Limbora a Limborka z Prahy, romský soubor Romka, sólisté a soubor Kunovjan z 

Uherského Hradiště reprezentující moravský region. Náklady na pronájmy, dopravu 

účinkujících, technické zajištění, odbornou a uměleckou spolupráci, dokumentaci (foto a 

video - bez následného prodeje), ubytování účinkujících, strava účinkujících. 

1 560 000

celkem

1081/V001 Slováci  Asociace Limbora, z. s. 65398777 200 000

Projekt nezapadá svou typologií do aktivit 

spadajících do víceletého financování - 

přesun do jednoletého financování s 

návrhem podpory pro rok 2021.

60 000 Kč


