
Program podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2022

Opatření 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 IČ Název projektu/anotace Celkové náklady

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Poznámka

1001 Bulhaři
Asociace bulharských spolků v ČR 

z.s.
00442780

Festival pěveckých sborů národnostních menšin, Praha 2022 - 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. V neposlední řadě má festival seznamovat 

majoritní společnost s hudební tvorbou jednotlivých národností, představit zájmovou činnost menšin žijících v 

Praze, podpořit vzájemnou spolupráci mezi menšinami a majoritní společností. Na pódiu se představí sbory a 

vokální skupiny z různých národnostních menšin, které představí repertoár své národnostní menšiny. Náklady 

na organizační práce, pronájem pódia a techniky, služby - fotograf, zvukaře, moderátory, technické a pomocné 

pracovníky, účetní.   

131 750 Kč 98 000 Kč 43 000 Kč

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 příslušníci bulharské NM, tak i příslušníci české a slovenské národnosti. Hlavním cílem je rozvíjet tradice 

bulharské menšiny, sbližovat krajany a udržovat jejich lásku k Bulharsku. Předložený projekt je zaměřen na 

hudební představení, které se zaměřují na udržování tradic bulharské menšiny, oslavu nejvýznamnějších 

bulharských svátků, seznámení české společnosti a ostatních menšin, žijících na území České republiky s 

rozmanitou bulharskou kulturou. Náklady na pronájem prostor, DPP - lektor zpěvu, sbormistra, grafickou 

úpravu a tisk, nákup kancelářských potřeb, výrobu a nákup krojů, účetní, administrativní a organizační 

výpomoc, honoráře pro hostující hudebníky. 

151 726 Kč 102 500 Kč 20 000 Kč

Nepodpořit  položky nákladů: přeprava účinkujících na vystoupení v 

Brně, ubytování účinkujících v hotelu v Brně

1003 Bulhaři

Bulharská kulturně osvětová 

organizace Sv.Cyrila a Metoděje v 

Praze,z.s.

71172131

Klubová činnost a Cyrilometodějský festival 2022 - Organizace se profiluje nejen a pouze obligátním folklorem, 

tancem, obyčeji atd., ale zasahuje do žánrů klasičtějších oborů. Hlavním cílem je komunikace s většinovou 

veřejnosti a bulharskými kluby v ČR. Obsahem projektu jsou klubové večery, koncerty a přestavení nové knihy 

bulharského spisovatele Stefana Kisjova z cyrilometodějského prostředí v 9. století. Hlavním cílem pro r. 2022 

je oslava 30 let od založení spolku v Praze. Náklady na pronájem prostor, kancelářské potřeby, poštovné, 

grafickou úpravu, tisk, xerox a propagaci, technické zajištění, personální zajištění - honoráře, přepravu 

účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy.  

90 000 Kč 65 000 Kč 30 000 Kč

1004 Bulhaři
Bulharský kulturně osvětový klub 

v Praze, z.s.
06026940

Fotbalový tým bulharské menšiny - Cílem projektu je podpora sportovců bulharské národnostní menšiny a 

poskytnutí prostoru pro trénování mladých sportovců a účast na každoročním turnaji národnostních menšin. 

Obsahem projektu jsou fotbalové tréninky v sdružené atmosféře bulharské menšiny a příprava na každoroční 

fotbalový turnaj pro menšiny pořádaný Senátem Parlamentem České republiky. Náklady na pronájem prostor, 

nákup dresů, tréninkové pomůcky, sportovní lahve, sportovní tašky, služby trenéra. 

227 100 Kč 158 970 Kč 0 Kč

Projekt nepodpořit z důvodu, že fyzická podoba žádosti o dotaci 

podána po lhůtě pro její podání, která je stanovena v podmínkách 

Programu podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. 

Prahy pro rok 2022.

1005 Bulhaři
o.s. Bulharská pravoslavná obec v 

České republice
26531593

Návrat k Bulharským kořenům - identita, tradíce, náboženství, vzdělování a příběhy o zrodu svátků a zvyků - 

Cílem projektu jsou aktivity zaměřené na smysluplné využití volného času dětí a mládeže (ve věku 4 - 24 let) a 

rozvoj v oblasti výchovy, vzdělávání a kultury, společné zapojení rodičů a prarodičů. Dalším cílem je udržovat i 

rozvíjet tradice bulharské menšiny, seznamovat a informovat majoritu o zvycích a kultuře bulharské menšiny. 

Obsahem projektu je konverzační výuka českého i bulharského jazyka, workshopy, výstavy, literárně - hudební 

programy, soutěže, přednášky, prezentace bulharských jídel. Projekt shrnuje lidové zvyky a tradice, které se 

váží k církevnímu i hospodářskému roku a jeho jednotlivým svátkům. Cílovou skupinou jsou Bulhaři, trvale žijící 

a pracující na území ČR, konkrétně v Praze (převážně rodiny s dětmi, ale i jednotlivci), majoritní společnost, 

ostatní národnostní menšiny. Náklady na kancelářské potřeby, výtvarné potřeby, etnocatering + nákup surovin 

pro tradiční kuchyni, pronájem prostor, personální zajištění, přepravu účinkujících/vystupujících a  materiálu 

nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, poštovné, telekomunikační služby, internet, propagaci, 

grafickou úpravu a tisk, výrobu a nákup kostýmů/krojů, technické zajištění, ubytování 

účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, materiál, drobné věcné dary v 

rámci aktivit pro děti a mládež, půjčovné krojů a kostýmů, květinovou a tematickou výzdobu. 

172 250 Kč 135 750 Kč 20 000 Kč

             

Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 229 ze dne 14. 2. 2022
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Opatření 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 IČ Název projektu/anotace Celkové náklady

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Poznámka

1006 Bulhaři VAZRAŽDANE 26544229

Dny bulharské kultury - 18. 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 

porozumění a toleranci, společnosti bez předsudků a xenofobie. Festival se uskuteční formou koncertů, výstav, 

literárních, filmových, divadelních a folklórních večerů. Náklady na kancelářské potřeby, pronájem prostor, 

materiál, poštovné, telekomunikační služby - účetně vedené, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

grafickou úpravu, tisk, propagaci, ubytování účastníků/účinkujících v Praze, DPP a honoráře.   

 

165 000 Kč 115 000 Kč 60 000 Kč

1007 Bulhaři VAZRAŽDANE 26544229

Klub Vazraždane - kulturné osvětová činnost - Cílem projektu 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. Obsahem 

projektu jsou workshopy, soutěže, přednášky, vokální a taneční kurz. Projekt je zaměřen na minoritu a bude 

zvlášť prospěšný pro mladší generaci bulharské menšiny, pro žáky základních a střední škol. Náklady na 

kancelářské potřeby, výtvarné potřeby, etnocatering + nákup surovin pro tradiční kuchyni, pronájem prostor, 

materiál, poštovné, telekomunikační služby -  účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními 

dokumenty, propagaci, nákup kostýmů/krojů, ubytování účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce 

na území hl. m. Prahy, DPP a honoráře, drobný věcný dar v rámci aktivit pro děti a mládež. 

176 000 Kč 105 000 Kč 50 000 Kč

1008 Chorvati Česko-chorvatská společnost, z.s. 60435330

Koncert La Grande Bande a Praški fržoni - Moravští Chorvaté 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 hrají a zpívají sbor La Grande Bande a kapela Praški fržoni. Cílovou skupinou jsou členové 

spolku, Chorvaté žijící v Praze a v celé ČR, zájemci z řad majoritní společnosti. Náklady na pronájem prostor a 

techniky, personální zajištění, propagaci, techniku.  

 

 

 

70 000 Kč 56 000 Kč 0 Kč

Projekt nepodpořit dle hodnocení hodnotitele. Projekt je 

nedostatečně rozpracován. Rozpočet projektu je stručný a blíže 

nezdůvodněný.

1009 Chorvati Česko-chorvatská společnost, z.s. 60435330

Přednášky - Cílem je přiblížit chorvatský jazyk a kulturu chorvatské menšině i většinové společnosti 

prostřednictvím přednášek o chorvatských tématech, chorvatské menšině, jazyku a literatuře. Cílovou 

skupinou jsou členové spolku, Chorvaté žijící v Praze, zájemci z řad majoritní společnosti. Náklady na pronájem 

prostor, personální zajištění - odměny lektorům, propagaci, technické zajištění. 34 000 Kč 27 000 Kč 10 000 Kč

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

Škola chorvatského jazyka a kultury - Cílem projektu je přiblížit chorvatský jazyk a kulturu chorvatské menšině i 

většinové společnosti. Poskytnout všem dětem a mládeží pocházejících z chorvatských nebo smíšených rodin, 

žijících v Praze a v blízkém okolí možnost učit se chorvatsky. Zprostředkovat chorvatskou kulturu i lidové 

tradice prostřednictvím divadelních, tanečních a tvořivých dílen, kulturních akcí, výletů a tematických víkendů. 

Cílovou skupinou jsou děti a mládež, členové spolku. Náklady na výukové materiály, odměny lektorům, 

nájemné prostor.   

61 000 Kč 48 000 Kč 30 000 Kč

Podpořit aktivity realizované na území hl. m. Prahy. 
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1011 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. Posláním Spolku Iglice je taktéž prezentovat maďarskou kulturu a tradice většinové 

společnosti, ve spolupráci s Maďarským Institutem v Praze a dalšími národnostními organizacemi. Pilíři 

programu budou: výuka maďarského jazyka a maďarské kultury. Pro batolata a jejich rodiče bude k dispozici 

herna, předškolní děti se budou moci zúčastnit výuky v maďarském jazyce ve čtyřech věkových skupinách 

herna neboli dětský kroužek. Podobně jako v předchozích letech, tak i v roce 2022 tvoří pořádání kulturních 

akcí pro děti a dospívající. Skrze loutková divadla a koncerty budou dětem zprostředkovány kulturní zážitky v 

maďarském jazyce a zároveň bude umožněno jejím česky mluvícím příbuzným, aby se seznámili s maďarskou 

kulturou. Další aktivitou je Junior klub pro školáky 2. stupně ZŠ. Cílovou skupinou jsou děti z maďarských a 

smíšených rodin z Prahy a zájemci z řad většinové společnosti. Náklady na personální zajištění - honoráře.  

1 693 247 Kč 95 000 Kč 70 000 Kč

1012 Maďaři
Studentský kroužek Endre Adyho - 

Ady Endre Diákkör, z.s.
00499625

Pěstování maďarské studentské kultury v Praze - Hlavními cíli organizace je vytvořit si prostředí na navázání a 

udržování kontaktů s členy maďarské národnosti. V průběhu roku 2022 budou zorganizovány programy, 

události různého druhu – vzdělávací, kulturní, sportovní, zábavní, atd. Mezi hlavní programy patří program 

středoškolákům na propagaci vysokoškolského studia v Praze, březnová oslava výročí maďarské revoluce. 

Největší kulturní akce roku 2022 bude jubilejní oslava 65. výročí vzniku studentského spolku. Náklady na 

pronájem prostor, ubytování účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, 

etnocatering, přepravu účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, honorář 

vystupujících. 

126 000 Kč 52 000 Kč 30 000 Kč

1013 Maďaři

Svaz Maďarů žijících v českých 

zemích - Cseh- és Morvaországi 

Magyarok Szövetsége, z. s., 

Pobočný spolek Praha (ve zkratce: 

Svaz Maďarů - CSMMSZ, z. s., p. s. 

Praha)

05734746

Celoroční kulturní aktivity a Dny maďarské kultury v Praze - Cílem projektu je udržování kulturních tradic, 

maďarského jazyka a rozvíjení vzájemných česko-maďarských kulturních vztahů. Cílem tedy není pouze 

setkávání členů spolku, ale i zvýšení informovanosti české společnosti o maďarské národnostní menšině. 

Obsahem projektu jsou např. klubová setkání, přednášky, výstavy, koncerty, literární pořady, vzpomínkové 

akce při příležitosti maďarských státních svátků atd. Projekt je zaměřen na maďarskou národnostní menšinu a 

současně i na majoritní českou veřejnost zajímající se o maďarskou kulturu. Náklady na etnocatering, 

pronájem prostor, propagaci, technické zajištění, odměny umělcům. 

160 800 Kč 47 900 Kč 47 900 Kč

1014 Maďaři

Svaz Maďarů žijících v českých 

zemích - Cseh- és Morvaországi 

Magyarok Szövetsége, z. s., 

Pobočný spolek Praha (ve zkratce: 

Svaz Maďarů - CSMMSZ, z. s., p. s. 

Praha)

05734746

Folklórní soubor Nyitnikék - Formou realizace projektu je celoroční činnost maďarského folklórního souboru 

Nyitnikék. Cílem předloženého projektu je udržování kulturních tradic, především maďarského tance a 

maďarských folklórních tradic v českém prostředí. Aktivity folklórního souboru budou mít následující podobu: 

taneční nácviky tanečního sboru, tančírny a koncerty folklórních kapel a tančení workshopy rozšiřující 

dovednosti tanečníků. Přínosem projektu FS Nyitnikék je udržování kulturních tradic, jejich předávání zábavně 

– vzdělávací formou všem lidem, nehledě na jazykové dovednosti a předchozí pohybové zkušenosti. Náklady 

na pronájem prostor, personální zajištění, přepravu účinkujících, vystupujících, materiálu do Prahy, výrobu a 

nákup kostýmů/krojů, technické zajištění.  

 

100 600 Kč 52 240 Kč 45 000 Kč

1015 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) - Jedná se o 

projekt, jehož záměrem je zabezpečení prostorů k fungovaní školy a spolku. Součástí předloženého projektu je 

uspořádání polského štědrého večera a divadelního představení. Cílovou skupinou jsou děti předškolního věku 

(5-6 let), dětí a mládež školního věku (6-18 let), rodinní příslušnici (rodiče, prarodiče), veřejnost. Náklady na 

pronájem prostor, energie. 
142 080 Kč 113 000 Kč 20 000 Kč
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1016 Poláci TramPOLina 22770607

Kráčíme v druhé desetiletí s dvojnásobnou energii - podpora aktivity spolku TramPOLina - 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. Obsahem projektu jsou 

zájmové kroužky, společenské akce, příměstský tábor, kreativní workshopy. Cílovou skupinou jsou členové 

organizace a příslušníci polské národnostní menšiny žijící v Praze. Náklady na pronájem prostor, výtvarné 

potřeby, technické zajištění, personální zajištění, nákup hudebních nástrojů, pronájem fotokoutku, pronájem 

kostýmů, filmovou licenci, pronájem bubnů s bubeníkem, nákup dárků pro děti.

316 000 Kč 227 000 Kč 60 000 Kč

1017 Romové ARA ART, z. s. 01188461

Celoroční činnost ARA ART 2022 - Cílem projektu je představovat romské i majoritní společnosti současné živé 

romské umění v celé jeho šíři, tedy ne pouze tradičně dominantní hudební složku, ale i další formy jako 

výtvarné umění, literaturu, autorské romské divadlo a další. Dalším synergickým cílem je podpora romských 

umělců jako takových na cestě k jejich profesionalizaci. Celoroční činnost organizace se skládá ze 3 částí: 1) 

etnoemancipační akce k příležitostí významných dnů romského národa, 2) činnost divadelní skupiny ARA ART, 

3) provoz Galerie Phundrado Vudar. Projekt má 2 cílové skupiny: primární cílovou skupinou je romská 

společnost žijící na území hlavního města Prahy, sekundární skupinou je široká majoritní společnost. V rámci 

předloženého projektu se uskuteční divadelní představení, venkovní výstavy. Náklady na pronájem prostor, 

personální zajištění, přepravu účinkujících/vystupujících a materiálu nezbytných k realizaci akce na území hl. m. 

Prahy, propagaci, ubytování účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, 

materiál, audiovizuální záznam (nikoliv za účelem prodeje), online přenos, fotodokumentaci (nikoliv za účelem 

prodeje), umělecké honoráře, koordinaci, administrativu, účetnictví. 

692 000 Kč 270 000 Kč 100 000 Kč

1019 Romové ARBESAČKY, z.s. 26615754

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

romských dětí a mládeže a rozvoj v oblasti výchovy, vzdělávání a kultury. Předkládaná žádost se zaměřuje 

výhradně na volnočasové aktivity a víkendové pobyty. 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. Náklady na kancelářské potřeby, výtvarné potřeby, 

zdravotnický materiál, propagaci, personální zajištění - DPP, dopravu - víkendové pobyty, ubytování - 

víkendové pobyty, telekomunikační služby - účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními 

dokumenty, bankovní poplatky, poštovné, vstupné na výletech.  

288 120 Kč 210 680 Kč 125 000 Kč

1020 Romové Buči z.s. 22896163

Dětský soubor romského folkloru Marcinovci – činnost 2022 - Cílem projektu je zajištění pokračování umělecké 

činnosti souboru romského folkloru Marcinovci, který působí v rámci spolku Buči, a jeho dětské taneční 

folklorní skupiny Jagory v roce 2022. Soubor Marcinovci 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 jsou v plánu hudební vystoupení na různých pražských akcích.  

Cílovou skupinou jsou členové souboru Marcinovci, taneční skupiny Jagory a diváci z řad veřejnosti. Náklady na 

pronájem prostor, propagaci, materiál - nákup krojů.  

200 000 Kč 157 000 Kč 0 Kč

Projekt nepodpořit z důvodu, že fyzická podoba žádosti o dotaci 

podána po lhůtě pro její podání, která je stanovena v podmínkách 

Programu podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. 

Prahy pro rok 2022.



Program podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2022

Opatření 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 IČ Název projektu/anotace Celkové náklady

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Poznámka

1021 Romové Buči z.s. 22896163

Oslavy Mezinárodního dne Romů 2022 - Cílem akce je prezentace romské kultury špičkovými umělci - 

hudebníky, tanečníky a zpěváky. Náplní projektu je oslava Mezinárodního dne Romů v roce 2022. První částí, 

která se bude konat v jeho předvečer je koncert v hudebním klubu Nová Chmelnice na Žižkově, spojený s 

oceněním významných osobností a činů v romském hnutí. 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. Cílovou skupinou je 

romská minorita žijící v hlavním městě Praze a veřejnost. Náklady na pronájem prostor, přepravu 

účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, ubytování 

účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, grafickou úpravu a tisk, technické 

zajištění, propagaci, materiál, ozvučení sálu, honoráře. 

268 000 Kč 186 000 Kč 0 Kč

Projekt nepodpořit z důvodu, že fyzická podoba žádosti o dotaci 

podána po lhůtě pro její podání, která je stanovena v podmínkách 

Programu podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. 

Prahy pro rok 2022.

1022 Romové
ČHAVORIKANO LUMA - kroužek 

her a nápadů, z.s.
65602773

Koncert ku příležitosti křtu publikace „Ze života Jožky Feča“ - Cílem je podpora vzájemných vztahů majority a 

romské menšiny. Možnost setkání se s minoritou v příjemném prostředí hudebního vystoupení současných a 

bývalých členů spolku. Obsahem projektu je křest životopisu primáše romské cimbálky a taneční, hudební 

vystoupení spolku Čhavorikano Luma. Cílovou skupinou je majoritní a minoritní společnost. Náklady na 

pronájem prostor, přepravu účinkujících/vystupujících a materiálů nezbytných k realizaci akce na území hl. m. 

Prahy, personální zajištění, propagaci, výrobu a nákup kostýmů/krojů, technické zajištění, účetní práce, 

audiovizuální záznam (nikoliv za účelem prodeje), fotografický záznam (nikoliv za účelem prodeje). 

68 500 Kč 54 800 Kč 37 000 Kč

1023 Romové KHER, z. s. 22717498

Interkulturní programy s romskou literaturou 2022 - Cílem projektu je umožnit majoritnímu publiku v Praze 

poznání romské literatury, autorů a skrze ně poznání Romů samotných, jejich kultury a umožnit Romům v 

Praze setkání s romskými autory a jejich díly, zpřístupnit jim tento méně známý prvek romské kultury a 

probouzet skrze něj pozitivní vztah k romství, hrdost na romské kořeny, motivaci a aktivitu ve vlastním životě. 

V rámci projektu se uskuteční následující aktivity: prezentace romské literatury na literárním happeningu Noc 

literatury, autorské čtení spisovatelů a debata na festivalu malých nakladatelů Knihex . Náklady na kancelářské 

potřeby, personální zajištění, propagaci, účetnictví.

75 112 Kč 37 000 Kč 30 000 Kč

1024 Romové OS Náš svět 26597586

Žijeme v čase - Cílem projektu je realizace volnočasových aktivit pro neorganizované děti a mládež v Praze. 

Mezi další cíle projektu patří vytvoření tanečního kroužku, který by vytvoří prostor pro prezentaci romských 

dětí a mládeže. V rámci projektu se uskuteční přípravy tanečního soubor na soutěže,  festivaly a letní tábor pro 

romské neorganizované děti a mládež. Cílovou skupinou jsou děti do 18 let. Náklady na materiál, dopravu - 

letní tábor pro děti a mládež, ubytování - letní tábor pro děti a mládež, stravné - letní tábor pro děti a mládež, 

personální zajištění - odměny. 

206 924 Kč 163 624 Kč 0 Kč

Projekt nepodpořit dle hodnocení hodnotitele. Projekt není 

dostatečně rozpracován. Náklady na projekt jsou nehospodárné. 

Projekt nemá harmonogram. 

1025 Romové ROMANO DŽANIBEN, z.s. 62941305

Krajinou příběhů romské historie 2022 - Cílem projektu je poskytnout 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. Hlavními aktivitami projektu jsou sběr materiálů a 

tvorba textů pro internetovou učebnici krajinoupribehu.cz; pořádání dílen romské historie, tj. setkání s 

romským pamětníkem a obecně historií a kulturou Romů. Cílovými skupinami projektu jsou žáci druhého 

stupně základních škol, studenti středních škol a gymnázií, studenti vysokých škol, pedagogové, klienti i 

pracovníci neziskových organizací, veřejnost. Náklady na personální zajištění, kancelářské potřeby, poštovné, 

přepravu účinkujících/vystupujících a materiálu nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, grafickou 

úpravu a tisk, honoráře, poplatky.

291 950 Kč 56 750 Kč 50 000 Kč



Program podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2022

Opatření 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 IČ Název projektu/anotace Celkové náklady

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Poznámka

1026 Romové Romodrom o.p.s. 26537036

Miri Gili VII - Jedná se o celoroční hudební soutěž, jejímž vyvrcholením je jednodenní hudební festival s 

doplňkovým programem. V takovémto rozsahu je představovaná soutěž, pro převážně romskou menšinu s 

veřejným finále a dalšími doprovodnými představeními a aktivitami. Cílem projektu je realizace hudební 

soutěže Miri Gili za účelem propojení majority s romskou menšinou a představení Romů majoritě jakožto 

umělecky a organizačně zdatných, přispívajících ke kulturnímu programu hlavního města. Hlavními cílovými 

skupinami jsou primárně romská menšina a většinová společnost. Vedlejší cílovou skupinou projektu jsou pak 

všechny ostatní etnické a národnostní menšiny žijící v České republice. Náklady na technické zajištění, 

propagaci, ubytování účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, přepravu 

účinkujících/vystupujících a materiálu nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy. 

1 387 763 Kč 298 800 Kč 40 000 Kč

1027 Romové RomPraha, z. s. 26672111

Akce pro neorganizované děti, mládež a dospělé Romy - Cílem projektu je zabezpečit chod činností v DNM pro 

romskou národnostní menšinu. Spolek bude pokračovat v činnosti kulturní, vzdělávací a propagační aktivity 

směřující k prezentaci romské kultury směrem k majoritní společnosti. Cílem je snížit negativní pohled 

společnosti prezentovaný v médiích, snížit xenofobní pohled nejen směrem k majoritní společnosti a ostatním 

národnostním menšinám, ale i k Romům samotným. V rámci projektu se uskuteční následující klíčové aktivity: 

volnočasové aktivity pro romské děti a mládež, poradenství pro rodinu, podpora vzájemné komunikace romské 

komunity s majoritní společností. Cílovou skupinou jsou romské děti, mládež a dospělí Romové. Náklady na 

kancelářské potřeby, výtvarné potřeby, materiál, propagaci, personální zajištění, dopravu - výlety, poštovné, 

telekomunikační služby - účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, internet, 

grafickou úpravu, tisk, ubytování -  víkendové pobyty pro děti a mládež. 

204 900 Kč 159 500 Kč 60 000 Kč

1028 Romové Slovo 21, z. s. 69343951

Andromedia 2022 (V médiích 2022) - Cílem projektu je zvýšit povědomí o romské kultuře a umění, přiblížit ji 

široké veřejnosti a to jak odborníkům, tak běžnému publiku. Projektové aktivity mají také oslovit současné a 

budoucí novináře, kteří získají dostatek informací, což je předpokladem k aktivnímu přístupu k umělecké kritice 

romského umění v mediálním prostoru. V rámci projektu se uskuteční vzdělávací semináře a diskusní fóra. 

Projekt je zaměřen na minoritu i majoritu. Náklady na pronájem prostor, odměnu koordinátora, propagaci, 

honoráře, online streaming. 

121 000,00 Kč 71 000,00 Kč 50 000 Kč

1029 Rusové ČESKO-RUSKÉ DIVADLO KS z.s. 08511641

ČESKO-RUSKÉ DIVADLO KS 2022 - Cílem projektu je zvyšování povědomí o tradicích ruské kultury, ruské 

divadelní školy, rozvíjení kulturních aktivit ruské národnostní menšiny v Praze. Obsahem projektu jsou 

pravidelné zkoušky a aktivity divadla pro děti a mládež, jejichž výstupem je divadelní představení pro všechny 

zájemce o ruskou kulturu. Projekt je určen všem zájemcům o ruskou kulturu obecně, bez rozdílu, pro všechny 

obyvatele i návštěvníky Prahy. Jedná se o celoroční činnost. Náklady na pronájem prostor, personální zajištění, 

rekvizity, výrobu a nákup kostýmů, propagaci.

445 000 Kč 179 800 Kč 50 000 Kč

nepodpořená aktivita - tvorba dokumentu Marina Cvětajeva. Dle 

Programu podpory aktivit

národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2022,  nemůže 

být publikační činnost součástí rozpočtu projektu pro Opatření I. 

Programu. Podpořeny aktivity, které jsou  v souladu s Opatřením I. 

1030 Rusové Divadlo Škola 09746765

Celoroční činnost Divadla Škola - Cílem projektu je udržovat a rozvíjet divadelní tradice a zachovat tradice 

herecké školy K. S. Stanislavského. Obsahem projektu jsou představení. 

Cílovou skupinou jsou žáci základních škol, středních škol, gymnázií. Náklady na pronájem prostor, grafickou 

úpravu a tisk, výrobu a nákup kostýmů/krojů, propagaci, personální zajištění, hudební partitury, autorské 

právo. 

186 600 Kč 142 000 Kč 0 Kč

Projekt nepodpořit dle hodnocení hodnotitele. Projekt není 

dostatečně rozpracován. Rozpočet projektu je stručný a blíže 

nezdůvodněný.

1031 Rusové Ruská tradice, z.s. 26539713

Klubová a kulturně-společenská činnost ruské národnostní menšiny v DNM v roce 2022 - Projekt bude 

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

a osvětovou činnost ruské národnostní menšiny. Aktivity budou probíhat formou konference/kulatého stolu, 

setkání umělců, výstavy, činnosti uměleckých, divadelních zájmových kroužků. Projekt je zaměřený primárně 

na členy a členky spolku a příslušníky ruské národnostní menšiny. Náklady na materiál, kancelářské potřeby, 

pronájem prostor, poštovné, telekomunikační služby - účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními 

dokumenty, internet, propagaci, grafickou úprava a tisk, personální zajištění.  

104 000 Kč 83 000 Kč 70 000 Kč



Program podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2022

Opatření 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 IČ Název projektu/anotace Celkové náklady

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Poznámka

1032 Řekové Řecká obec Praha, z.s. 26538458

Kulturní, společenská a osvětová činnost - Cílem projektu je udržování tradic řecké menšiny, seznámení 

majority s kulturou Řecka, utužování vztahů mezi minoritou a majoritou. Obsahem projektu jsou společenské 

večery při příležitosti oslav státních svátků, divadelní představení při příležitosti 200. výročí osvobození Řecka 

od turecké nadvlády. Cílovou skupinou jsou všechny věkové kategorie minoritní a majoritní společnosti. 

Náklady na pronájem prostor. 

170 000 Kč 90 000 Kč 70 000 Kč

1033 Řekové Řecká obec Praha, z.s. 26538458

Pěvecký a taneční soubor Akropolis - dospělí - Cílem projektu je udržování tradic řecké menšiny, seznámení 

majority s folklorem Řecka a utužování vztahů mezi majoritou a minoritou. Součástí projektu jsou následující 

aktivity: zkoušky souboru, taneční a hudební vystoupení na společenských akcích a festivalech. Cílovou 

skupinou jsou všechny věkové kategorie minority a majority. Jedná se o celoroční činnost. Náklady na materiál, 

pronájem prostor.  

47 000 Kč 19 000 Kč 19 000 Kč

1034 Slováci „Folklorní soubor Šarvanci” 26591235

Folklorní večery a taneční školy pro veřejnost - Hlavním cíl projektu vychází ze smyslu existence souboru, 

kterým je studium a interpretace autentického lidového uměn, jeho prezentace široké veřejnosti a také 

edukace veřejnosti v této oblasti. Dalším cílem projektu je zvýšení informovanosti majoritní společnosti a také 

dalších minorit žijících na území hl. města Prahy o tradiční kultuře slovenské menšiny a také zprostředkování 

jejich setkávání a sbližování. Obsahem projektu jsou večerní školy tance, dětské taneční školičky, víkendová 

škola tance pro dospělé i děti, předvánoční folklorní večer. Projekt je primárně zaměřen na širokou veřejnost - 

jak majoritu, tak národnostní menšiny; sekundárně na členy souboru. Náklady na pronájem prostor, personální 

zajištění, přepravu účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, ubytování 

účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, technické zajištění. 

365 100 Kč 230 000 Kč 30 000 Kč

1035 Slováci „Folklorní soubor Šarvanci” 26591235

Pravidelná činnost FS Šarvanci a 20. výročí souboru - Hlavním cílem projektu je zachování existence souboru a 

pokračování v jeho pravidelné činnosti, která je v rozvíjení a prezentaci slovenské tradiční kultury. Fungování 

souboru umožňuje příslušníkům slovenské národnostní menšiny být v kontaktu s dalšími příslušníky této 

menšiny a se slovenskou tradiční kulturou. Tím, že soubor umožňuje účast na souborovém životě i komukoliv 

s blízkým vztahem ke slovenskému folkloru (i mimo slovenskou národnostní menšinu), podporuje 

informovanost majoritní společnosti a taky blízké vztahy mezi českým a slovenským obyvatelstvem Prahy. 

Obsahem projektu jsou pravidelné i nepravidelné tréninky souboru, taneční, pěvecké a hudební workshopy 

pro členy, tvorba nových choreografií, veřejná prezentace (vystoupení, festivaly apod.), představení při 

příležitosti 20. výročí souboru. Náklady na pronájem prostor, personální zajištění, přepravu 

účinkujících/vystupujících a materiálu nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, ubytování 

účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, výroba a nákup kostýmů/krojů, 

propagaci, grafickou úpravu a tisk, technické zajištění, údržbu hudebních nástrojů a krojů. 

842 750 Kč 425 000 Kč 30 000 Kč

1036 Slováci Asociace ETNICA, z.s. 26642107

Tradice v Etnice - Projekt nabízí příslušníkům všech národnostních menšin žijících v České republice, případně i 

zájemcům z širší majoritní veřejnosti možnost seznámení s tradicemi a kulturou různých minorit. Prostory 

mohou použít spolupracující národnostní spolky jako doplňující pro svoje aktivity. Tato multikulturní setkání 

napomáhají k odstraňování tendencí k rasizmu a xenofobii. Součástí projektu jsou následující aktivity: 

semináře, koncerty,  pracovní tvořivé dílny, přednášky, kurzy. Jedná se o celoroční činnost. Náklady na 

pronájem prostor, technické zajištění, odbornou a uměleckou spolupráci, energie.

620 000 Kč 160 000 Kč 30 000 Kč



Program podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2022

Opatření 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 IČ Název projektu/anotace Celkové náklady

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Poznámka

1037 Slováci Asociace Limbora, z. s. 60432811

Limbora  v roce 2022 - Jedná se o celoroční činnost spojenou s realizací veřejných programů. Cílem je 

vzdělávání a výchova v mateřském jazyce, v původní tradiční kultuře a jejich kořenech. Kromě pravidelných 

nácviků a přípravy se uskuteční také tradiční programy v divadlech (Velikonoce, jarní koncert Morena, Folklór 

bez hranic, Vánoce s Limborou) a víkendové workshopy. Cílovou skupinou je mládež a dospělí slovenské 

menšiny ale i velká část majoritní společnosti se vztahem k tradiční kultuře. Náklady na pronájmy prostor, 

technické zabezpečení, výrobu a nákup krojových součástí, odbornou a uměleckou spolupráci.   

 

1 030 000 Kč 190 000 Kč 70 000 Kč

1038 Slováci Asociace Limbora, z. s. 60432811

Limborka a Malá Limborka v roce 2022 - Cílem projektu je pomoc při zabezpečení celoroční umělecké i režijní 

činnosti dvou dětských souborů LIMBORKA a MALÁ LIMBORKA. Jedná se  jediné slovenské dětské kolektivy v 

Praze a jedny z mála v ČR, které s dětmi pracují pravidelně v průběhu celého roku již 29 let. Projekt se snaží o 

následující: 1) zabezpečení základních uměleckých a materiálních podmínek pro existenci jmenovaných 

subjektů, 2) realizace pravidelných nácviků, akcí a rozvoj souboru v hudební, taneční a pěvecké činnosti. 

Cílovou skupinou jsou děti slovenské menšiny ale i části majoritní společnosti se vztahem k slovenské tradiční 

kultuře. Náklady na pronájmy, technické zabezpečení, výrobu a nákup krojových součástí, uměleckou 

spolupráci, odbornou spolupráci.    

 

510 000 Kč 120 000 Kč 60 000 Kč

1039 Slováci BONA FIDE z.s. 26524741

Rozprávky jsou pohádky - Projekt přinese dětem prostřednictvím workshopů krásné 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. Projekt zavede děti do pohádkové – rozprávkové krajiny, kde se mluví dvěma jazyky. Projekt bude 

uskutečněn formou workshopů a divadelních představení spojených s rozvojem jazykového vzdělávání. 

Náklady na přepravu osob a materiálu k realizaci akce na území hl. m. Prahy, poštovné, telekomunikační 

služby, účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, internet, propagaci, technické 

zajištění, personální zajištění.  

 

 

340 000 Kč 87 000 Kč 60 000 Kč

1040 Slováci ČeskoSlovenská scéna, z. s. 70857164

Přehlídka divadla slovenské národnostní menšiny - Cílem projektu je posílit identitu slovenské menšiny v Praze 

a prezentovat výsledky jejího snažení v oblasti amatérského divadla. Součástí projektu je uspořádání přehlídky 

slovenského divadla v České republice. Cílovou skupinou je slovenská minorita, majoritní společnost , členové 

organizace a dalších slovenských organizací. Náklady na grafickou úpravu a tisk, technické zajištění, přepravu 

účinkujících/vystupujících a materiálu, ubytování účinkujících/vystupujících, personální zajištění, materiál. 
176 000 Kč 55 000 Kč 30 000 Kč

1041 Slováci
Dokumentační a muzejní 

středisko slovenské menšiny v ČR
26679914

J. A. Komenský pro 21. století Mezinárodní konference štředoškoláků - Hlavním cílem projektu je přispět k 

zachování česko-slovenské vzájemnosti mezi nejmladší generací, pedagogy a širší veřejností prostřednictvím 

rodin, škol a starší generace celoroční prací nad příspěvky na konferenci v roce 2022 s tématy nejen k postavě J 

.A. Komenského, ale především k aplikaci jeho učení v současnosti, zejména v souvislosti s národnostními 

menšinami. V rámci projektu se uskuteční následující aktivity: semináře s přednáškami a diskusí, práce na 

sborníku, příprava a realizace mezinárodní konference žáků. Projekt je zaměřený na širokou veřejnost, 

středoškolské a vysokoškolské studenty. Náklady na kancelářské potřeby, pronájem prostor, ubytování 

účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, poštovné, telekomunikační služby - 

účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, internet, poplatky za prostory v DNM, 

odbornou literaturu, technickou obsluhu, DPP, cestovné a dopravné účinkujících/vystupujících nezbytných k 

realizaci akce na území hl. m. Prahy . 

253 000 Kč 91 000 Kč 0 Kč

Projekt nepodpořit dle hodnocení hodnotitele. Projekt nesouvisí s 

rozvojem a zachováním slovenské národnostní kultury v Praze,  je 

mezinárodní (Slovensko) a celorepublikový. Projekt je vhodný pro 

dotační program MŠMT. 



Program podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2022

Opatření I. - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze - kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
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1042 Slováci
Dokumentační a muzejní 

středisko slovenské menšiny v ČR
26679914

Ze života a pro život Slováků v ČR. Studium, dokumentace, prezentace - Cílem projektu je sběr a utřídění 

dokumentů, materiálů, literatury s jejich dalším využitím pro kultivované, vhodně popularizované přiblížení 

Slovenska, jeho historie, kultury, s důrazem na Slováky v Praze a v českých zemích, hledání a dokumentování 

jejích místa v českých, moravských a slezských regionech, včetně podílu na vytváření novodobé historie, v 

programech DOMUS SM v ČR. Obsahem projektu jsou následující aktivity:  výstavy, dokumentační činnost, 

přednášky, besedy, hudební vystoupení, provoz slovenské knihovny. Cílovou skupinou jsou Slováci v Praze, 

Češi se zájmem o slovenskou kulturu, historii a reálie, členové DOMUS SM v ČR, KSK a dalších slovenských 

spolků. Jedná se o celoroční činnost. Náklady na kancelářské potřeby, pronájem prostor, poštovné, 

telekomunikační služby, internet, ubytování účinkujících/vystupujících, materiál, odbornou literaturu, beletrii, 

software, služby, dopravné, DPP, pozvánky, tisk, propagaci.

177 000 Kč 96 000 Kč 30 000 Kč

1043 Slováci
Obec Slovákov v Českej republike, 

z.s.
48550795

Významné kulturní a politické osobnosti 20 století - Alexander Dubček - Cílem projektu je z politického i 

veřejného života, poukázat na slovenské osobnosti, které stáli na prahu demokracie v letech 1968,1989. 

Projekt je věnován osobnosti Alexandera Dubčeka. Cíl bude dosažen formou odborných přednášek a diskusí s 

odborníky z oblasti historie, politologie. Projekt je zaměřen na majoritní společnost a studenty VŠ. Náklady na 

etnocatering + nákup surovin pro tradiční kuchyni, pronájem prostor, technické zajištění, personální zajištění, 

poštovné, telekomunikační služby - účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

internet, ubytování účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy. 

60 000,00 Kč           40 500,00 Kč 10 000 Kč

1044 Slováci Slovensko-český klub, z. s. 65398777

Co pandemie dala (česko-slovenská pocovidová inventura v Praze) - Základním cílem je rozvíjet identitu 

slovenské menšiny a česko-slovenské vztahy prostřednictvím vysoce inovativní výstavy českých a slovenských 

umělců, především slovenských žijících v Praze. Obsahem projektu je uspořádání výstavy děl pražských a 

slovenských umělců (jejich vzájemná konfrontace) z časů pandemie covid-19 v kurátorské koncepci Dr. Jiřiny 

Divácké a Ľuboslava Mozy. Dále proběhnou v prostorách výstavy debaty vědců k 70. letům Československé 

akademie věd a 200 letům Mendela. Vědecké debaty podle koncepce doc. MUDr. Heleny Gbelcové, OhD., 

popřední slovenské odbornice, žijící v Praze. Cílovou skupinou je slovenská menšina v Praze, Slováci z ČR, 

pražská veřejnost, mladá generace, umělecká veřejnost a vědecká veřejnost, lidé se zájmem o česko-slovenské 

vztahy, návštěvníci Prahy. Náklady na přepravu účinkujících/ vystupujících nezbytných k realizaci akce na území 

hl. m. Prahy, materiálu, ubytování účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, 

grafickou úpravu a tisk, honoráře, technické zajištění, materiál. 

235 000 Kč 95 000 Kč 30 000 Kč

                                          

1045 Slováci Slovensko-český klub, z. s. 65398777

Slovenské dotyky 25 - Základním cílem je rozvíjet identitu slovenské menšiny a česko-slovenské vztahy 

prostřednictvím připomenutí čtvrtstoletí jednoho ze dvou funkčních slovenských časopisů. Obsahem projektu 

je uspořádání kulturního programu k 25. výročí časopisu Slovenské dotyky. Cílovou skupinou je slovenská 

menšina v Praze, pražská veřejnost, lidé se zájmem o česko-slovenské vztahy. Náklady na grafickou úpravu a 

tisk, technické zajištění, přepravu účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, 

ubytování účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, honoráře. 

 

138 000 Kč 65 000 Kč 10 000 Kč

nepodpořená aktivita: Tematická příloha časopisu Slovenské 

dotyky, Magazínu Slováků v ČR. Dle Programu podpory aktivit 

národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2022,  nemůže 

být publikační činnost součástí rozpočtu projektu pro Opatření I. 

Programu. Podpořeny aktivity, které jsou v souladu s Opatřením I. 

Programu.

1046 Slováci Slovenský literárny klub v ČR, z.s. 26603292

Kvarteto - Cílem projektu je posílit identitu slovenské menšiny v Praze a poukázat na provázanost české a 

slovenské kultury, obojí prostřednictvím připomenutí zásadních slovenských literárních osobností se vztahem 

k Praze. Obsahem je uspořádání komponovaných literárně-hudebních večerů k výročím slovenské literatury s 

eminentním vztahem k Praze. Cílovou skupinou je slovenská minorita, zájemci z majoritní veřejnosti - zvláště 

mladí lidé, členové klubu organizace ale i ostatních sdružení slovenské menšiny. Komponované večery se 

uskuteční během roku 2022. Náklady na grafickou úpravu a tisk, pronájem prostor, přepravu 

účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl.  m. Prahy, technické zajištění, honoráře, 

materiál.  

206 000 Kč 59 000 Kč 20 000 Kč
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1047 Slováci Slovenský literárny klub v ČR, z.s. 26603292

Literární soutěž Jána Kollára - Obsahem projektu je uspořádání 18. ročníku literární soutěže pro žáky ZŠ, 

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

slovenskou tematikou, dále pak uspořádání kulturního a společenského večera, vyhlášení výsledků v Praze. 

Cílem je podchytit a podnítit zájem dětí ze slovenské národnostní menšiny i z většinové populace o literaturu a 

o slovenštinu a slovenské reálie. Dalším cílem je připomenout, že slovenština patří do zorného pole české 

společnosti, rovněž jako regionální jazyk podle Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Náklady na 

materiál - hygienické pomůcky proti covidu, nájemné sálu, dopravu -  zajištění účinkujících/vystupujících 

nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, grafickou úpravu, tisk, personální zajištění, etnocatering, 

technické zajištění. 

343 000 Kč 56 000 Kč 20 000 Kč

1048 Slováci Slovenský literárny klub v ČR, z.s. 26603292

Praha - dielňa slovenských spisovateľov - Cílem projektu je přispět k uchování identity slovenské menšiny v 

Praze a šířeji v ČR a k uchování česko-slovenského literárního kontextu prostřednictvím komplexního 

programu prezentace slovenských pražských spisovatelů. Obsahem projektu jsou prezentace slovenských  

spisovatelů a jejich knih na různých místech, literární výstavy, konference - Průniky české a slovenské 

literatury. Cílovou skupinou je slovenská minorita, majoritní společnost, mladí lidé, členové organizace, ostatní 

organizace slovenské menšiny. Náklady na pronájem prostor, přepravu účinkujících/vystupujících nezbytných k 

realizaci akce na území hl. m. Prahy, grafickou úprava a tisk, technické zajištění, honoráře, materiál. 

190 000 Kč 53 000 Kč 20 000 Kč

1049 Slováci Spolok Detvan, z. s. 61385042

Pražský Detvan 2022 - Cílem projektu je zvýšit povědomí místní veřejnosti o slovenské národnostní menšině a 

komunitě skrze podporu kulturně společenských a osvětových akcí pořádaných členy spolku pro slovenskou 

menšinu i širokou veřejnost. Dalším cílem je zvýšit povědomí o aktivitách angažovaných spolků a organizací a 

sociálně-kulturní orientaci zejména nově příchozích členů národnostní menšiny v rámci majority na území hl. 

m. Prahy. V rámci projektu se uskuteční kulturně společenské večery zaměřené na kulturu národnostní 

menšiny, celoroční činnost organizace – zajištění aktivit organizace v průběhu roku, setkávání členů, příprava a 

realizace aktivit spolku v průběhu roku. Cílovou skupinou je majoritní společnost, členové spolku, zástupci a 

členové dalších spolupracujících organizací národnostní menšiny a veřejných institucí. Náklady na pronájem 

prostor a technického zajištění, honoráře, ubytování účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na 

území hl. m. Prahy, propagaci, poštovné, kancelářské potřeby, propagaci. 

28 800 Kč 23 000 Kč 0 Kč

Projekt nepodpořit dle hodnocení hodnotitele. Projekt není 

dostatečně rozpracován. Z předložené žádosti není jasné, kdy a o 

čem budou jednotlivé aktivity projektu. Projekt tedy neobsahuje 

základní údaje, pouze rámcovou představu o tom, co se v roce 

2022 uskuteční. 

1050 Srbové Srbské sdružení sv. Sáva,z.s. 26597195

PREZENTACE: SRBSKÁ MENŠINA V PRAZE JE JIŽ 20 LET - Cílem projektu je prezentace 20 let činnosti spolku - 

výstava fotografií z realizovaných akci - výstav, oslav patrona, přednášek literárních večeru, prezentace 

vydavatelské činností (dle v roce 2021 tištěného seznamu akcí). Obsahem projektu je slavnostní zahájení, 

výstava aktivity srbské menšiny v Praze od roku 2003 do roku 2021, prezentace zrealizovaných akcí (výběr), 

koncert lidové hudby, koncert vážné hudby, proslovy, prezentace vydavatelské činností a vydaného seznamu 

aktivit Srbského sdružení sv. Sáva, cyklus přednášek z oblastí česko-srbských kulturních vztahů, závěr 

manifestace s udělením děkovných listin významným institucím a osobnostem, členům spolku sv. Sáva. 

Cílovou skupinou je srbská  menšina, majorita, žáci středních a vysokých škol obzvláště studenti balkanistiky a 

srbistiky. Náklady na pronájem prostor, personální zajištění, přeprava účinkujících/vystupujících a materiálu 

nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, grafickou úpravu a tisk, poštovné, telekomunikační služby - 

účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, internet, propagaci, ubytování 

účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, etnocatering + nákup surovin pro 

tradiční kuchyni, kancelářské potřeby, technické zajištění, materiál, honoráře,instalace výstav a bourání,  

překlady a tlumočení, texty katalogu, programu scénářů, popisky k fotografiíím včetně korektury v češtině a 

srbštině.   

527 000 Kč 306 000 Kč 30 000 Kč
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1051 Srbové Srbský kulturní spolek Radost 04518578

Pravidelná činnost folklorního souboru srbského kulturního spolku Radost v roce 2022 - Hlavním cílem 

projektu je zajištění provozu a další rozvoj 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 zpěvácký soubor, hlavní aktivitou spolku je 

nácvik srbských a jiných balkánských lidových tanců a písní. Součástí předloženého projektu jsou následující 

aktivity: pravidelné zkoušky souboru, veřejná zkouška. Jedná se o celoroční činnost. Náklady na pronájem 

prostor, personální zajištění, výrobu a nákup kostýmů/krojů, propagaci, kancelářské potřeby, grafickou úpravu 

a tisk, materiál. 

374 000 Kč 277 800 Kč 60 000 Kč

1052 Srbové Srbský kulturní spolek Radost 04518578

Škola srbského jazyka pro děti - Hlavním cílem projektu je zajištění finančních prostředků pro provoz školy 

srbského jazyka pro děti. Spolek působí v Praze a má za cíl udržovat kulturní tradice a národopisné bohatství 

Srbska a balkánského regionu. Posláním spolku je ulehčit integraci příslušníku srbské menšiny a podpořit dobré 

vztahy mezi Srbskem a Českou republikou. Škola je především určená pro děti původem ze srbské jazykové 

oblasti. Snahou je také přiblížit zásady srbského jazyka i dětem, které mají v rodině příbuzné pocházející ze 

srbské jazykové oblasti. Součástí předloženého projektu je následující aktivita: pravidelné hodiny srbského 

jazyka. Jedná se o celoroční činnost. Náklady na pronájem prostor, honoráře, kancelářské potřeby a tisk, 

didaktické pomůcky, školní potřeby, menší odměny pro děti - forma drobného věcného daru v rámci aktivit pro 

děti a mládež.

137 000 Kč 101 500 Kč 35 000 Kč

1053 Ukrajinci Džerelo 02506734

Mezinárodní dětský festival Folklórní mozaika v Praze - Jedná se o mezinárodní dětský festival, během kterého 

se publiku představí folklorní soubory. Festival má následující základní poslání: oživuje tradice a posiluje 

kulturní identitu, sbližuje a integruje, rozvíjí a vytváří nové umělecké hodnoty. Obsahem projektu jsou 

představení ukrajinských souborů z ČR a ze zahraničí, taneční workshop, galakoncert. Cílovou skupinou jsou 

spřátelené soubory, spolky, menšiny a instituce v ČR, veřejnost. Náklady na ubytování 

účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, pronájem prostor. 

150 000 Kč 70 000 Kč 30 000 Kč

1054 Ukrajinci
Sdružení Ukrajinců a příznivců 

Ukrajiny, z.s.
00506605

Duo MarOlja - Cílem projektu je prezentovat a zachovat ukrajinskou kulturu v jazyce ukrajinské národnostní 

menšiny, zejména písňové tvorby (lidové i umělé), tradice, zvyky a obyčeje. Cílem je také rozvíjení česko-

ukrajinských vztahů na základě hudebního porozumění a archivace hudebního materiálu na základě ověřování 

autenticity textů a melodií, zařazování do regionů. Rozvoj vzájemných vztahů s majoritní společností a zvýšená 

informovanosti majority o kultuře ukrajinské národnostní menšiny. Obsahem projektu jsou především 

koncertní vystoupení či hudební komponované programy. Cílovou skupinou jsou příslušníci ukrajinské 

národnostní menšiny a ostatních národnostních menšin, ale také majoritní společnost. Náklady na kancelářské 

potřeby, výtvarné potřeby, etnocatering, pronájem prostor, personální zajištění, přeprava 

účinkujících/vystupujících a materiálu po Praze, telekomunikační služby - účetně evidované a ověřitelné, 

propagaci, grafickou úpravu a tisk, výrobu a nákup kostýmů/krojů, technické zajištění, materiál, ladění piana a 

nutné opravy.  

 

  

63 000 Kč 50 000 Kč 30 000 Kč



Program podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2022

Opatření 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 IČ Název projektu/anotace Celkové náklady

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Poznámka

1055 Ukrajinci
Sdružení Ukrajinců a příznivců 

Ukrajiny, z.s.
00506605

Sbor sv. Vladimíra a spolková činnost SUPU, z.s. - Cílem projektu je prezentace a zachování ukrajinské kultury v 

jazyce ukrajinské NM, zejména hudební tvorby s návazností na lidové a církevní tradice. Spolková činnost si 

klade za cíl udržování tradic, zvyků a obyčejů, kulturních hodnot. Obsahem projektu jsou vystoupení Sboru sv. 

Vladimíra zejména při liturgiích v řeckokatolickém chrámu sv. Klimenta v Praze na liturgii sloužené v církevně 

slovanském jazyce, dále koncerty změřené na udržení ukrajinské hudební tradice.  Spolková činnost SUPU se 

zaměřuje na udržování lidových zvyků a obyčejů a jazykové kultury formou prezentací, výstav a přednášek, 

diskusí i spolkových setkání. V rámci spolkové činnosti bude zorganizována Konference na historické téma 

Hladomor na Ukrajině v letech 1932-33. Konference bude spojena s hudebními vystoupeními, exkurzemi, 

výstavami. Náklady na kancelářské potřeby, výtvarné potřeby, etnocatering + nákup surovin pro tradiční 

kuchyni, pronájem prostor, personální zajištění, přepravu účinkujících/vystupujících a materiálu nezbytných k 

realizaci akce na území hl. m. Prahy, poštovné, telekomunikační služby - účetně evidované, ověřitelné a 

podložené originálními dokumenty, internet, propagaci, grafickou úpravu a tisk, výrobu a nákup 

kostýmů/krojů, technické zajištění, ubytování účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území 

hl. m. Prahy, materiál, ladění piána v sálech před vystoupením. 

88 000 Kč 70 000 Kč 60 000 Kč

1056 Ukrajinci
Ukrajinská iniciativa v České 

republice, z.s.
60448296

Koncertní a osvětová činnost ukrajinské skupiny Ignis v Praze - Cílem projektu je hudební osvěta široké 

veřejnosti na území hl. m. Prahy v oblasti ukrajinské národní hudby a jiných žánrů hudby. Seznámení majority s 

ukrajinskými hudebními styly a realizace komponovaných vystoupení. Obsahem projektu jsou hudebních 

ukrajinské (koncertní) vystoupení skupiny v rámci roku. Cílovou skupinou je ukrajinská národnostní menšina a 

minoritní společnost. Náklady na technické zajištění, pronájem prostor.   
50 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč

1057 Vietnamci "INFO-DRÁČEK, z.s." 22837558

Babiččiny aktivity - Cílem projektu je dosáhnout formou poznávání českých tradic a zvyků prostřednictvím 

např. čtení a promítání pohádek, říkanek, písniček, kreativních aktivit – malování, modelování, vystřihování a 

skládání. Tímto děti kromě znalosti českého jazyka získají přirozenou a nenásilnou formou kulturní základ, 

který jim jako dětem pocházejícím z odlišného prostředí chybí. V posledních letech se zvýšil počet dětí, které 

se vracejí z Vietnamu a neumí česky a zapojení těchto dětí do dětského kolektivu stejné věkové kategorie 

zábavnou formou pomáhá získat základní návyky a znalost českého jazyka. Současně budou připomenuty 

kořeny jejich rodičů, prarodičů formou vietnamských tradic a zvyků (vietnamské pohádky zaměřené na 

vietnamské zvyklosti a tradice). Náklady na materiál, výtvarné potřeby, grafickou úpravu a tisk, personální 

zajištění, pronájem prostor, honoráře účinkujících, zpracování podkladů pro účetní. 

250 000 Kč 135 000 Kč 40 000 Kč

1058 Vietnamci "INFO-DRÁČEK, z.s." 22837558

Prolínání vietnamských a českých svátků - Cílem projektu je poznávání českých a vietnamských hlavních svátků, 

které mají pro obě skupiny důležitý význam v rámci rodiny. Nenásilnou formou setkání je odstranění nedůvěry 

majority k vietnamské menšiny a navázání spolupráce a přátelských vztahů. Bližší poznání tradic a zvyků 

spojených s uvedenými svátky povedou k pochopení některých zvyků, které si Vietnamci vysvětlují jen 

výzdobou vánočního stromečku s velkým množstvím dárků. Dalším cílem projektu je navázat u vietnamských 

rodičů užší vztah k dětem poznání všech aktivit spojených s předvánočním obdobím (dopis Ježíškovi, dopis od 

Ježíška), masopustní oslavy, které jsou datově blíže k TET vítaní nového roku než Vánoce. Součástí projektu je 

tradiční vietnamský program spojený s TET (taneční, pěvecký, průvod masopustních masek), tradiční český 

program spojený s Vánocemi a Masopustem. Cílovou skupinou je vietnamská menšina, majorita. Náklady na 

materiál, personální zajištění, pronájem prostor, etnocatering + nákup surovin pro tradiční kuchyni, honoráře 

účinkujících. 

250 000 Kč 120 000 Kč 30 000 Kč

nepodpořit položku nákladů: český catering                                                                         



Program podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2022

Opatření I. - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze - kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
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1059 Vietnamci "INFO-DRÁČEK, z.s." 22837558

TET TRUNG THU vietnamský dětský den - Cílem projektu je prezentace druhého nejvýznamnějšího 

vietnamského svátku české majoritě, kdy rodiče tráví se svými dětmi čas, který na ně neměli během roku z 

důvodu vysoké pracovní vytíženosti. Oslava představí zvyky vietnamského dětského dne, který se liší od Dne 

dětí, které slaví české děti. Pro tuto příležitost se pečou speciální koláče „moon cake“ plněné ovocem nebo 

masem. Akce vyvrcholí lampionovým průvodem doprovázený dračím tancem a pouštěním papírových 

lotosových květů se svíčky na vodu, kdy si děti přejí své tajná přání. Cílovou skupinou je vietnamská menšina, 

majorita. Náklady na materiál, personální zajištění, etnocatering + nákup surovin pro tradiční kuchyni, 

honoráře účinkujících. 

115 500 Kč 51 500 Kč 20 000 Kč

1060
Židovská 

komunita
Federace židovských obcí v ČR 00438341

Židovské zvyky a tradice - Cílem projektu je otevření židovské komunity, posilování vlastní židovské identity, 

předávání židovské tradice a péče o budoucnost. Projekt je zaměřen na různé podoby neformálního 

vzdělávání, výuku o 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 proběhnou 

neformální vzdělávací aktivity a oslavy jednotlivých židovských svátků, v rámci projektu se také uskuteční 

pobytový tábor s multikulturním zaměřením a výukou judaismu formou her a zážitkových programů a jeden 

turnus příměstského tábora v Praze. Programy jsou určeny také dětem, které nemají zkušenost s židovskou 

tradicí, ale mají zájem ji poznat. Náklady na dopravu dětí, spotřební materiál-nádobí. 

638 900 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč

1061
Židovská 

komunita
"Operace Ester" 44849508

Osvětová činnost v oblasti 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. Budou zorganizovány přípravy a 

oslavy všech židovských svátků (Roš hašana, Jom Kippur, Chanuka, Pesach, Purim). V rámci předloženého 

projektu se 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 nájemné prostor a techniky, grafickou úpravu a tisk, etnocatering, DPP, kantora.  

 

70 000 Kč 56 000 Kč 30 000 Kč
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1062
Židovská 

komunita
Sportovní klub Hakoach z. s. 60461489

Sportovní klub Hakoach z. s. - Cílem projektu je udržovat a rozvíjet tradice židovské komunity a informovat o 

nich i širokou veřejnost prostřednictvím sportovních aktivit. Projekt je zaměřen na minoritu a nepřímo i na 

majoritu všech věkových skupin. Obsahem projektu jsou sportovní aktivity. Náklady na pronájem prostor, 

technické zajištění. 

417 000 Kč 74 500 Kč 0 Kč

Projekt nepodpořit dle hodnocení hodnotitele. Žadatel je sportovní 

spolkem židovské komunity a projekt je zaměřen na židovské 

sportovní hry, tedy neodpovídá vyhlášení dotačního programu. 

1063
Židovská 

komunita
Židovská obec v Praze 00445258

Kultura na Židovské obci v Praze -  divadlo a společenské akce. Projekty na rok 2022. - Projekt sestávající ze 

dvou kulturních aktivit: 1) Divadlo Feigele 2) Káva o čtvrté. 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. Oba projekty se snaží nenásilnou formou přiblížit kulturu, historii a tradice židovského 

národa co nejširší veřejnosti a studentům a návštěvníkpům jednotlivých akcí .Divadelní představení Divadla 

Feigele 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 a vzhledem k 

českého prostředí. Náklady na výrobu a nákup kostýmů/krojů, přepravu účinkujících, vystupujících, materiálu 

po Praze i mimo Prahu,  honoráře, ceny a dárky pro děti, fotodokumentace (nikoliv za účelem prodeje), 

odměnu moderátora. 

224 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč

1064
Židovská 

komunita
Židovská obec v Praze 00445258

Oslavy židovských svátků v roce 2022.Chanuka a Purim, Svátky světel. Hudebně dramatická představení a 

komponované pořady na oslavu židovských svátků. - Cílem projektu je navázat na tradici společných oslav 

židovských svátků, tradici dále udržovat a rozvíjet a tím i obohacovat kulturní život občanů v hl. městě Praze. 

Cílovou skupinou oslav svátků Purimu a Chanuky jsou členové židovské obce - děti, mládež, rodiče a senioři. 

Každým rok se při oslavě židovských svátků schází pražská židovská komunita na židovské radnici, a to všech 

věkových kategorií ke společné oslavě židovských svátků. Svátky jsou tak příležitostí k radostnému setkání 

členů židovské komunity. Obsahem projektu je hudebně dramatické představení a komponovaný pořad na 

oslavu židovských svátků. Pro svátek PURIM se realizuje  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, moderátora.  

157 000 Kč 68 000 Kč 40 000 Kč
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1065
Židovská 

komunita
Židovská obec v Praze 00445258

Třígenerační komunitní centrum - Oslava svátku Purim 2022 - Projekt Třígeneračního komunitního centra (TKC) 

si klade za cíl vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými generacemi, dětmi z židovských školek, Lauderovy 

školy, jejich rodičů a prarodičů a seniorů z DSP Hagibor. V roce 2022 se opět zaměříme na společnou oslavu 

svátku Purim. Příprava začne v dopoledních hodinách dílnou pro děti, kde se připraví masky a jiné tradiční 

ozdoby. S dětmi bude upečen 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, workshopů, balónkové show. Následně vystoupí kouzelník, po něm bude 

následovat divadlo s tématikou příběhu o Ester. Projekt je zaměřen na členy pražské židovské komunity a 

přidružených spolků, děti z židovských školek, Lauderovy školy, jejich rodičů a prarodičů. Náklady na materiál, 

etnocatering, honoráře.  

35 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč

1066 Ostatní
Akademie národnostních menšin, 

z.s.
06803202

Akademie NM - celoroční činnost a konference - Cílem projektu je vzájemná informovanost NM o činnosti a 

aktuálních otázkách, vzájemné setkávání; udržování a rozvoj tradic a lidových zvyků jednotlivých NM; 

informovanost o publikační činnosti NM; prezentace NM pro majoritu a minoritu; udržování paměti NM; 

zvýšená informovanost majority o určité NM formou konference a diskusních příspěvků. Obsahem projektu 

jsou pěvecká a taneční vystoupení; diskuse, přednášky, prezentace kultury NM včetně jejich tradiční kuchyně; 

výstavy a komponované kulturní programy včetně filmových ukázek; konference na vybrané téma s diskusními 

příspěvky, pietní akty a tematické exkurze, prezentace publikací. Projekt je zaměřen na národnostní menšiny a 

majoritu napříč generacemi. Náklady na kancelářské potřeby, výtvarné potřeby, etnocatering + nákup surovin 

pro tradiční kuchyni, pronájem prostor, personální zajištění, přepravu účinkujících/vystupujících a materiálu 

nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, propagaci, grafickou úpravu a tisk, výrobu a nákup 

kostýmů/krojů, technické zajištění, ubytování účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území 

hl. m. Prahy.  

69 000 Kč 53 000 Kč 53 000 Kč

1068 Ostatní Irácké forum v ČR, z.s. 75071410

Přátelské soužití - Hlavním cílem projektu je zvýšení informovanosti majority o integraci iráckých občanů, 

některých z řad migrantů a jejich hladké začlenění do společnosti v rámci klidného společného soužití. Dalším 

cílem je udržování a rozvoj tradic Iráčanů, rozvoj vzájemných vztahů s majoritní společností. V rámci projektu 

se uskuteční přednášky, semináře, oslavy při příležitosti svátků, překlady a výstavy, výroba filmu k 30.výročí 

existence Iráckého fóra v ČR. Cílovou skupinou je mladá generace Iráčanů, především z řad migrantů. Náklady 

na kancelářské potřeby, výtvarné potřeby, etnocatering, pronájem prostor, přepravu účinkujících/vystupujících 

a materiálu nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, poštovné, telekomunikační služby - účetně 

evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, internet, grafickou úpravu a tisk, ubytování 

účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy 

189 000 Kč 96 000 Kč 0 Kč

Doporučení žadateli požádat na tento projekt o individuální 

účelovou dotaci. Jedná se o žadatele, který vždy podával žádost v 

programu HMP v oblasti integrace cizinců. Žadatel i konzultoval 

podání žádosti na tento projekt, avšak přesto podal žádost v rámci 

programu HMP v oblasti národnostncíh menšin.  

1069 Ostatní Spolek Zaedno 26606071

Soutěž „Vícejazyčnost je bohatství“ – 10. ročník - Předložený projekt spočívá v uspořádání dětské literárně 

výtvarné soutěže na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce „Vícejazyčnost je bohatství“. Jde o soutěž určená 

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

komunikují vedle češtiny také v dalším jazyce. Slavnostní vyhlášení vítězů bude doprovázeno zábavným 

rychlokurzem jazyků Speak Dating Junior. Z vítězných prací ze soutěže bude vytvořena putovní výstava. V roce 

2022 bude vystavena práce z předchozích ročníků. Projekt zahrnuje následující dvě aktivity: 1/ celostátní 

dětská soutěž na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce „Vícejazyčnost je bohatství“, 2/ putovní výstavy 

vítězných prací ze soutěže. Hlavní cílovou skupinou jsou děti ze ZŠ z národnostních a etnických menšin. 

Vedlejší cílovou skupinou jsou děti ze ZŠ cizinců, děti ze ZŠ z majoritní společnosti, jejich rodiče, pedagogové, 

vedoucí klubů volnočasových aktivit. Náklady na materiál, grafickou úpravu a tisk, propagaci, kurýrní služby, 

telekomunikační služby - účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, přepravu 

účinkujících / vystupujících a materiálu nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, personální zajištění, 

účetnictví. 

127 500 Kč 61 500 Kč 61 500 Kč

18 020 972 Kč 7 268 614 Kč 2 361 400 KčCelkem



Program podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2022

Opatření 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 IČ Název projektu/anotace Celkové náklady

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Poznámka

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČ Název projektu/anotace Celkové náklady

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Poznámka

1072 Lužičtí Srbové Společnost přátel Lužice 70976597

Kulturní most mezi Prahou a srbskou Lužicí 2022 - Cílem projektu je udržovat a posilovat tradiční česko-

lužickosrbské vztahy, jejichž středobodem je po staletí pražský Lužický seminář, a prostřednictvím osvětové 

činnosti přinést veřejnosti možnost seznamovat se jak s lužickosrbskou historií, kulturou či jazykem, tak s 

aktuálním lužickosrbským děním a živou kulturou jak u nás, tak v Lužici, a zároveň seznamovat se s 

menšinovými tématy obecně, v neposlední řadě pak stmelovat lužickosrbskou komunitu v Praze. Součástí 

projektu jsou následující aktivity: přednášky, besedy, výuka, koncerty, divadelní představení, dětské akce, 

výstavy, výlety, videa a podcasty. Náklady na kancelářské potřeby, výtvarné potřeby, etnocatering, pronájem 

prostor, personální zajištění, přeprava účinkujících/ vystupujících a materiálu do Prahy, poštovné, 

telekomunikační služby - účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, internet, 

propagaci, grafickou úpravu a tisk, technické zajištění, ubytování účinkujících/vystupujících v Praze, materiál.  

480 000 Kč 220 000 Kč 160 000 Kč

Přeřazení projektu z Opatření III. (zde evidován pod číslem 3005). 

Nejedná se o akci celohopražského významu. 

18 500 972 Kč 7 488 614 Kč 2 521 400 KčCelkem

Projekt přeřazený z Opatření č. III. „Kontinuální činnost v oblasti prezentace kultury národnostních menšin v hl. m. Praze“


