
Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015

Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015

Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin

Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Národnostní 
menšina

Položka Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové 

náklady v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Poznámka

1001

Bulhaři 5222

Bulharská beseda 22736654

Hudba spojuje  - hlavním záměrem projektu je 
seznámit občany bulharské menšiny a veřejnost s 
bulharskou hudební kulturou. Sdružení Bulharská 
beseda spolupracuje s pěveckým sborem Hlasy 
Bulharska, který chce přispět k šíření bulharské lidové 
tradice a k prezentaci bulharské sborové školy. 
Sborový repertoár obsahuje bulharské, české jiné 
západoevropské sborové skladby. Aktivity projektu : 
oslava bulharského státního svátku včetně koncertu, 
seminář na téma Bulharská sborová tradice a vývoj 
do současné doby, oslava svátku Cyrila a Metoděje s 
hudebním vystoupením, oslava bulharského státního 
svátku Dne sjednocení, tradiční oslava Vánoc s 
hudebním vystoupením. Náklady na nájem prostor, 
hudební přednášky, propagaci, kancelářské potřeby, 
poštovné, telefon, honoráře.

60 000 40 000 10 000 Kč



1002

Bulhaři 5222

Bulharská kulturně 
osvětová organizace 00442780

Česko-bulharská rodina - cílová skupina je bulharská 
menšina žijící v Praze. Jedná se o setkání Bulharů, 
bulharských a smíšených rodin a přátel Bulharska na 
společném setkání u příležitosti 14. ročníku Česko-
bulharská rodina. Na programu bude kulturní 
program dětí z Bulharské zákl. školy a gymnázia, 
představení dětské scény JaGa Art, představení 
Státního divadla Stara Zagora a reprodukovaná 
hudba k tanci i poslechu.� Náklady na honorář pro 
Státní divadlo ze Staré Zagory, pro dětskou scénu 
JaGa Art a pro moderátora večera, honorář za scénář 
a organizační přípravu večera, na grafickou přípravu a 
tisk plakátů a pozvánek.

75 800 53 000 0 Kč

1003

Bulhaři 5222

Bulharská kulturně 
osvětová organizace 00442780

Filmové večery - filmové večery. Jedná se o cyklus 
šesti komentovaných  filmových představení 
určených pro dospělé a mládež patřících k bulharské 
menšině. Programy večerů jsou rozděleny do tří částí. 
V první části bude představen samotný film lektorem 
zabývajícím se kinomatografií a účastníci se dozví více 
o vzniku filmu. V druhé části proběhne promítání 
filmu a ve třetí části bude dán prostor pro diskuzi.  �
Výběr filmů se akcentuje především na témata 
důležitá pro bulharský národ, jeho historii a tradice. 
Projekt si prioritně klade za cíl seznámit účastníky s 
bulharskou filmovou klasikou.�
Náklady na pronájem projekční techniky, autorský 
honorář za scénář a moderování večera.

24 000 16 800 10 000 Kč
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1004

Bulhaři 5222

Bulharská kulturně 
osvětová organizace 00442780

Poznej město, ve kterém žiješ - projektem jsou tři 
organizované edukativní vycházky historickou 
Prahou. Vycházky budou komentované v  bulharštině 
autorizovaným průvodcem, který připraví výklad 
vhodný pro cílovou skupinu. Tématickými okruhy je 
Pražský hrad a okolí. Cílem je seznámit děti s 
památkami Prahy.� Náklady na honorář 
autorizovaného průvodce, pedagogický doprovod, 
přípravu tematické soutěže, kancelářský materiál, 
vstupné. 18 800 13 160 0 Kč

Nepodpořena 
položka hodnotné 
ceny.

1005

Bulhaři 5222

"Občanské sdružení 
Zaedno" 26606071

Trifon Zarezan, bulharský svátek vína 2015, XIII. 
ročník - tradiční folklorní večer, který probíhá 
každoročně od roku 2003 v Praze. Na akci se potkává 
cca 400 Bulharů, kteří žijí v Česku nebo Čechů, kteří 
chtějí poznat Bulharsko a jeho kulturu. Večer se 
skládá z bohatého  programu, představení hudebních 
souborů z Bulharska. Náklady na materiál ( 
aranžérské potřeby), nájemné, poštovné, telefony, 
cestovné, propagaci, ubytování a honoráře pro 
učinkující, účetnictví.

133 000 75 000 55 000 Kč
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1006

Bulhaři 5222

Vazraždane 26544229

Dny bulharské kultury - cílem projektu je prezentace 
bulharské kultury v ČR a pomoc v  integraci 
národnostních menšin do majoritní společnosti. 
Smyslem akcí je také seznamování nejširší veřejnosti s 
tradiční bulharskou slovesnou, taneční a hudební 
kulturou. Spolek realizuje koncerty, výstavy, taneční a 
pěvecké semináře, informační přednášky, soutěže, 
kurzy a kulturně-společenská setkání. Projekt Dny 
bulharské kultury se v letošním roce koná již jako 12. 
ročník a uskuteční se folklorní, filmový, divadelní a 
literární večer, výstava bulharské fotografky žijící v 
Praze - V. Drnakova.
Náklady na kancelářské potřeby, nájemné, propagaci, 
ubytování účinkujících, poštovné, telefon, DPP a 
honoráře. 137 000 91 000 30 000 Kč

1007

Bulhaři 5222

Vazraždane 26544229

Klub Vazraždane - klub pořádá akce, které jsou 
zajímavé nejen pro Bulhary, ale i pro Čechy a pro lidi 
z dalších etnických skupin pro cizince pobývající v 
Praze. Cílem projektu je prostřednictvím klubové 
činnosti  uchovat a rozvíjet bulharské tradice a 
prezentovat bulharskou kulturu. V rámci projektu se 
uskuteční akce k bulharským státním a tradičním 
svátkům - oslava národního svátku Babinden, Trifon 
Zarezan, Baba Marta, pravoslavné Velikonoce, oslava 
Cyrila a Metoděje, Gergjovden, Den nezávislosti 
Bulharska, Den národních obrozenců, Nikulden, 
Vánoce, dále akce Mladé talenty. Náklady na 
kancelářské potřeby, nájemné, přepravu účinkujících, 
propagaci, poštovné, telefon, ubytování 
mimopražských účinkujících, OON.

139 000 95 000 35 000 Kč
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1008

Maďaři 5222

Spolek Iglice Egylet 26603608

Zpřístupnění a zprostředkování maďarského jazyka 
a kultury členům maďarské menšiny i většinové 
společnosti - pravidelnou činností projektu jsou 4 
skupiny heren pro děti  předškolního věku a výuka 
maďarštiny (děti ve věku 6-8 let, 9-13 let a 14-18 let), 
výuka lidového tance pro děti od 5 let, skautský oddíl, 
výuka lidové hudby pro všechny věkové kategorie, 
semináře lidového umění dle regionů spojené s 
tančírnou. Mezi významnější akce patří letní tábory 
zaměřené na poznávání lidových tradic. Projekt 
zahrnuje i dva víkendy zaměřené podobně na 
poznávání a zachování lidových tradic.
Náklady na honoráře pro umělce (etnografické 
semináře a projektové víkendy). 

1 463 100 80 000 30 000 Kč

1009

Maďaři 5222

Studentský kroužek 
Endre Adyho -Ady 

Endre Dákkor 00499625

Pěstování maďarské studentské kultury v Praze  - 
celoroční akce studentského kroužku. Studentský 
kroužek funguje od roku 1957, sdružuje studenty a 
mladé lidi maďarské národnosti žijící v Praze. Hlavním 
cílem organizace je vytvoření komunity Maďarů, kteří 
znají, pěstují a šíří hodnoty a tradice své kultury v 
Čechách, zejména v Praze, a kteří se zároveň zajímají 
o českou společnost a snaží se jí co nejlépe poznat. 
Studentský kroužek organizuje jak kulturní, tak i 
sportovní a zábavní programy. Mezi kulturní akce 
patří především kavárenské besedy na aktuální téma 
s významnými osobnostmi (1 x měsíčně), dále 
návštěva českých divadelních představení a výstav, v 
rámci dubnových kulturních dnů  představení 
současné maďarské umělecké scény - hudební a  
divadelní skupiny. Spolek organizuje pravidelně 
tradiční maďarské taneční večírky a poznává českou 
kulturu prostřednictvím výletů. Náklady na koncert 
maďarské kapely, DJ na akce, taneční večírek a 
divadelní představení.

87 500 55 000 20 000 Kč
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1010

Maďaři 5222

SVAZ MAĎARŮ ŽIJÍCÍCH 
V ČESKÝCH ZEMÍCH 00196797

Kulturní aktivity, celoročně a Dny maďarské kultury 
v Praze - akce zaměřené na významná maďarská 
jubilea společenského a kulturního života. Projekt 
zahrnuje celoroční spolkovou činnost, vzpomínkové 
akce při příležitosti maďarské revoluce - klubové 
večery, pietní akce při příležitosti maďarské revoluce, 
Muzejní noc v Praze ( v DNM), Dny maďarské kultury -
monodrama László Janika a večer známých šansonů 
(Judit Márkus), v prosinci adventní koncert. Náklady 
na materiál (na akce), poštovné, technické 
zabezpečení akce, nájemné, odměny pro umělce.

132 800 52 900 30 000 Kč

1011

Maďaři 5222

SVAZ MAĎARŮ ŽIJÍCÍCH 
V ČESKÝCH ZEMÍCH 00196797

Výuka tance, workshopy, společenské akce -jedná se 
o průběžnou taneční výuku studentů i dospělých v 
rámci činnosti maďarského folklorního souboru 
Nyitnikék, soubor spolupracuje také se spolkem 
Iglice. Obsahem projektu je realizace víkendových 
workshopů s etnografickými přednáškami a 
prezentací lidových řemesel, průběžná taneční výuka 
a organizace Tanečních domů. Náklady na 
kancelářské potřeby, výtvarné potřeby, kroje z 
regionu Sic,   propagaci, cestovní náklady a  honoráře 
lektorů a hudební kapely.

92 000 55 200 10 000 Kč

Nepodpořena 
položka 
občerstvení na 
workshop. 

1012

Němci 5222

Spolek Němců a přátel 
německé kultury v ČR 00006009

Programové aktivity Kulturního sdružení občanů 
německé národnosti ČR - pravidelná setkávání, 
semináře, výstavy v galerii DNM, návštěvy výstav, 
koncerty, divadelní představení, přednášky, filmové 
projekce.
Náklady na kancelářské potřeby,  nájemné, poštovné, 
telefon, honoráře (přednášejícím a účinkujícím), 
výrobu pozvánek, cestovné, dopravu panelů, 
instalace výstav, technické vybavení, aparaturu, 
tiskovou konferenci. 191 800 134 260 40 000 Kč

Nepodpořena 
položka pohoštění.

6



1013

Poláci 5222

Klub Polski v Praze 41195299

"Polska Scena" v KPvP - divadelní inscenace 
"Božyszcze kobiet"- příprava a přímá realizace 
představení v polštině, které se uskuteční v DNM. 
Současně bude i společenské setkání diváků s herci 
"polské scény" těšínského divadla. Hlavním cílem je 
pozvednutí polské kultury v kulturním dění Prahy. 
Náklady na honoráře pro 4 herce a 3 techniky.

50 000 25 000 20 000 Kč

1014

Poláci 5222

Klub Polski v Praze 41195299

"Tryptyk Rzymski" film a výstava malby inspirované 
postavou Jana Pavla II - projekce filmu, výstava 
malby, setkání s tvůrcem. Film  je  inspirovaný 
básnickým dílem Jana Pavla II téhož titulu. Setkání s 
režisérem filmu, výstava malby a kresby také 
tematicky navazuje na místa, kde mladý Karel 
Wojtyla pobýval. Náklady na honorář, ubytování a 
stravu, pozvánky, plakát (grafika a tisk).

15 000 10 000 10 000 Kč

1015

Poláci 5222

Klub Polski v Praze 41195299

Festival hudby a humoru v DNM - koncert ve 
společenském sále DNM. Společenské setkání 
obnovující tradici "Setkání kultur" - osloveni 
reprezentanti ostatních spolků národnostních menšin 
v rámci DNM. Tématem je jazyk, komunikace a 
prezentace - hudební, pěvecky, slovní humor. 
Náklady na nájem sálu a techniky na zkoušky i 
festivalový program, honoráře (účinkující, scénografie 
a režie).  50 000 40 000 20 000 Kč

7



1016

Poláci 5222

Klub Polski v Praze 41195299

Podpora činnosti sdružení KPvP (provoz kanceláře a 
dodatečné nájmy v DNM o.p.s.) - pravidelný 
celoroční otevřený provoz polských spolků 
(administrativní chod a zázemí pro činnost spolku), 
organizace kulturních akcí (včetně společných s 
dalšími národnostními menšinami), vzdělávací 
činnost (výuka polského jazyka a dějin Polska pro děti 
ze smíšených polsko-českých rodin), archivní činnost, 
pravidelná setkání.
Náklady na kancelářské potřeby, poštovné, telefon, 
propagaci.

60 000 40 000 15 000 Kč

1017

Poláci 5222

Občanské sdružení 
rodičů a přátel Polské 

školy v Praze 22823034

Podpora - volnočasové aktivity pro polské děti. 
Program je určen zejména dětem předškolního a 
školního věku, které navštěvují Polskou školu v Praze. 
Obsahem projektu je pravidelná výuka, divadelní 
kroužek, akce organizace - Polský karneval, Polský 
den, Den rodin/piknik, Svátek státní nezávislosti, 
Polský lidový večer, pradiční polský Štědrý večer a 
inscenace jesličky. Náklady na provoz - nájem a teplo. 

138 840 97 188 10 000 Kč

1018

Romové 5222

ARA ART, o.s. 01188461

Divadlo utlačovaných do škol - kurz - metoda práce s 
romsko-českou skupinou, která využívá životní 
příběhy a konkrétní zkušenosti účastníků. Příprava a 
tvorba divadelních představení, prezentace pro školy. 
Celý kurz sestává z 10 setkání, premiéry  určené 
širšímu diváckému spektru a realizaci repríz pro žáky 
2.stupně ZŠ a SŠ. Náklady na autorské honoráře, 
produkci a pronájem. 

231 500 50 000 40 000 Kč

8



1019

Romové 5222

ARA ART, o.s. 01188461

Mezinárodní romská LGBT konference  - příprava a 
zajištění 3 denní konference zaměřené na romskou 
lesbickou a gay komunitu. V rámci konference se mají 
propojit zkušenosti romských homosexuálů z ČR a z 
dalších zemí Evropy. Náklady na honoráře (autorské a 
umělecké), cestovné, ubytování pro účastníky, 
pronájem konferenční místnosti a techniky, materiál - 
alegorický vůz, rekvizity a drobný materiál k 
workshopu, náklady na tisk-pozvánky, programy, 
materiály pro účastníky.

696 000 150 000 0 Kč

1020

Romové 5222

ARA ART, o.s. 01188461

Oslavy Mezinárodního dne Romů 2015 - slavnostní 
večer s hudebním programem. Slavnostní večer bude 
uspořádán v prostorách Meetfactory na Praze 2. 
Večer se ponese v duchu oslav Mezinárodního dne 
Romů - hudební program s vystoupením převážně 
mladých romských hudebníků, kteří pod vedením 
Davida Tišera (ARA ART) a zpěvačky a herečky Pavlíny 
Matiové (t.č. Vinohradské divadlo) připraví program, 
který bude vybočovat z jejich standardně 
prezentovaného repertoáru - neočekávané duety, 
žánrové hudební výměny apod. Studentská pocta 
romským osobnostem (vyhlášení ankety s oceněním), 
doprovodný program pro rodiny s dětmi a širokou 
veřejnost - výstavy, workshopy, přednášky).
Náklady na služby - účetnictví, pronájem , honoráře, 
materiál (scéna a ocenění).

500 000 200 000 150 000 Kč

9



1021

Romové 5222

Evropské centrum 
romské hudby v Praze, 

o. s. 22882600

Filmový festival Čačikano - festival filmů s romskou 
tematikou (II. ročník) - kulturní a společenská činnost 
národnostních menšin. Festival bude třídenní a 
celkem bude promítnuto 20 filmů. V rámci konání 
festivalu bude zajištěn doprovodný program - 
přednášky, divadelní představení, koncerty romské 
hudby, tradiční romská kuchyně, workshop, 
studentská filmová soutěž, jejímž předmětem bude 
během 5 dnů natočit film s romskou tematikou. Na 
závěr festivalu proběhne vyhodnocení projektu. 
Náklady na zajištění filmů, hosty festivalu (2 
zahraniční : letenky, diety, ubytování, 2 čeští : 
cestovní náhrady, ubytování), pronájem prostor (2 
sály) kina Světozor, prostory na tiskovou konferenci, 
propagaci offline a online.

700 000 493 000 0 Kč

1022

Romové 5222

Občanské sdružení Buči 22896163

Romské hudební a jiné tradice - zajištění celoroční 
činnosti romského dětského folklorního souboru 
Marcinovci, který působí v rámci organizace. Cílem je 
interpretovat a šířit romskou kulturu a tradice 
prostřednictvím hudby, zpěvu a tance. Soubor 
vystupuje pravidelně na různých oslavách. V letošním 
roce připravuje soubor vystoupení na oslavách 
Mezinárodního dne Romů, na akci Žižkovského máje, 
na dnech národností v Praze 3 a další vystoupení na 
akcích dojednaných v průběhu roku. Náklady na 
kostýmy pro tanečníky ( sada pro 15 osob ), hudební 
aparaturu - zesilovač a mixážní pult, osobní náklady - 
DPP (lektoři tance a zpěvu).

327 000 207 000 0 Kč

10



1023

Romové 5222

Občanské sdružení R - 
Mosty 67776779

Romský Bašavel - oslava romského umění - kulturně 
vzdělávací akce. Projekt formou veřejné kulturní akce 
prezentuje cílovým skupinám stěžejní pilíře romské 
kultury, čímž přispívá k posilování tolerantní 
občanské společnosti a motivuje příslušníky romské 
menšiny k aktivnímu přístupu k rozvoji vlastní identity 
a kultury.  R-Mosty pořádají velké hudební a 
společenské akce, festivaly a v letošním roce bude 
vyvrcholením celodenní kulturní akce  Součástí akce 
budou koncerty romské hudby, projekce filmu s 
romskou tematikou a následnou besedou, romské 
divadelní představení, literatura, soutěž mladých 
romských talentů, prezentace historicky významných 
romských osobností a romské kuchyně. Náklady na  
kancelářské potřeby, honoráře (lektoři, účinkující 
umělci), DPP - koordinátor akce a projektoví 
pracovníci.

122 000 85 000 70 000 Kč

Nepodpořena 
položka stravné 
účastníků. Bašavel - 
ve slovenské 
romštině "oslava". 

1024

Romové 5222

ROMANO DŽANIBEN 62941305

Dějiny Romů ve výuce 2015 - tvorba internetové 
učebnice pro pedagogy a žáky. Komplexní podpora 
pedagogů při výuce historie Romů v rámci 
multikulturní výchovy. Aktivity projektu - zpracování 
příběhů míst a pamětníků pro webovou učebnici, 
tvorba metodik, zpracování publikace příběhů a 
metodik na webové učebnici, zpětná vazba od 
pedagogů, seminář pro pedagogy. Na základě 
existující metodiky budou připravovány jednotlivé 
interkulturní dílny pro žáky a studenty k tématu 
romské historie. 
Náklady na ostatní osobní náklady - DPP, 
nemateriálové náklady (nájem, energie, honoráře, 
administratitvní poplatky).   252 500 60 000 35 000 Kč

11



1025

Romové 5222

RomPraha 26672111

Akce pro neorganizované děti, mládež a dospělé 
Romy - cílem projektu je zabezpečit chod činností v 
DNM pro romskou národnostní menšinu. Spolek 
provozuje kulturní, vzdělávací a propagační činnosti 
směřující k prezentaci romské kultury směrem k 
majoritní společnosti. Spolek se zabývá 
volnočasovými aktivitami - doučování pro žáky ZŠ a 
SŠ, poradenstvím pro rodiny-psychologickým 
poradenstvím v oblasti výchovy a vzdělávání, pořádá 
kulturně-společenské aktivity směřující k integraci 
romské komunity - besedy, přednášky, víkendové 
pobyty, výlety, 10 denní letní tábor. Náklady na 
materiál - zdravotnický materiál, čistící prostředky, 
kancelářské potřeby, odbornou literaturu, výtvarné 
potřeby, sportovní potřeby, ceny, diplomy, 
nemateriálové náklady - údržba webových stránek, 
propagační materiál, spoje, doprava (výlety, tábor, 
pobyty), ubytování a strava (tábor, víkendové 
pobyty), vstupné (výlety, kino), bankovní poplatky, 
DPP (účetní projektu, lektoři, přednášející, vedoucí, 
zdravotník, oddíloví pracovníci).

863 300 240 400 70 000 Kč

12



1026

Rusové 5222

Sdružení krajanů a 
přátel Ruské tradice v 

ČR 26539713

Celoroční činnost dětského divadelního souboru 
Krásný sarafán - hlavním cílem je poskytování 
hlubších znalostí mateřského jazyka mládeži z řad 
ruské národnostní menšiny formou seznámení se s 
díly ruských klasiků a jejich interpretaci ve formě 
divadelního představení. Projekt je zaměřen na 
vzdělávací aktivity příslušníků ruské národnostní 
menšiny. Je orientován na na cílovou skupinu dětí 
školního věku 12 - 17 let.Dětské divadelní studio 
navazuje na činnost dětského divadelního studia v 
minulých 8 letech. Zkoušky divadla probíhají v 
prostorách DNM a představení bude představeno na 
divadelní scéně. Realizační tým se skládá z režiséra, 
choreografa, jazykového specialisty a dalších 
dobrovolníků. Projekt je realizován v průběhu celého 
roku.  Náklady na kancelářské potřeby, nájemné, 
poštovné, telefon, fax, propagaci, honoráře, ostatní 
osobní náklady.

115 000 80 000 40 000 Kč

Nepodpořena 
položka materiál.

1027

Rusové 5222

Sdružení krajanů a 
přátel Ruské tradice v 

ČR 26539713

Klubová a kulturně - společenská činnost ruské 
národnostní menšiny v DNM v roce 2015  - zaměřena 
na prezentaci národnostních kultur na území hl. m. 
Prahy, kulturní, společenskou a osvětovou činnost 
ruské národnostní menšiny. V rámci této činnosti 
budou pořádaná pravidelná setkání: KULTURUS - 
2015 (festival), setkání Klubu ruského nekomerčního 
filmu, různá setkání umělců a spisovatelů s čtenáři a 
veřejností, akce pořádané Ženským klubem o.s. 
Cennější než perla, prezentace občanských organizací 
a rozmanitých aktivit z prostředí ruské národnostní 
menšiny, činnost zájmových kroužků v DNM (šachový 
kroužek, umělecká činnost, setkání s historiky). 
Náklady na kancelářské potřeby, nájemné, poštovné, 
telefon, propagaci, honoráře, ostatní osobní náklady..

65 000 45 000 20 000 Kč

Nepodpořena 
položka materiál.
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1028

Řekové 5222

Řecká obec Praha, o.s. 26538458

Dětský zájmový a taneční soubor - vystoupení na 
oslavách státních svátků Řecka, vystoupení na 
společenských akcích majoritní společnosti, provoz 
výtvarné dílny, pronájem kuchyňky pro vánoční a 
velikonoční pečení. Náklady na pronájem zkušebny, 
nákup materiálu pro výtvarnou dílnu. 

15 000 5 000 5 000 Kč

1029

Řekové 5222

Řecká obec Praha, o.s. 26538458

Kulturní, společenská a osvětová činnost - 
společenské večery při příležitosti oslav státních 
svátků Řecké republiky. Oslavy státních svátků se 
konají za účasti oficiálních představitelů místních 
úřadů a představitelů řeckého velvyslanectví. Při 
oslavách se  připomíná národní historie, zvyky a 
tradice.
Náklady na pronájmy společenského sálu. 

150 000 80 000 30 000 Kč

1030

Řekové 5222

Řecká obec Praha, o.s. 26538458

Pěvecký a taneční soubor AKROPOLIS - vystoupení 
na oslavách státních svátků Řecka, účast na 
folklorních festivalech a jiných společenských akcích, 
seminář výuky tanců a další vystoupení dle 
požadavků.
Náklady na nákup krojů, pomůcek pro výuku tanců, 
pronájem zkušebny, údržbu a přepravu krojů.

90 000 58 000 20 000 Kč

14



1031

Slováci 5222

BONA FIDE 26524741

Rozprávky jsou pohádky - festival české a slovenské 
tvorby pro děti v Měsíci české a slovenské kulturní 
vzájemnosti v ČR. Cílovou skupinou jsou děti ze 
slovenské národnostní menšiny v ČR, MŠ a ZŠ v Praze, 
ale i veškerá majoritní i minoritní společnost. Do 
festivalu jsou převážně zařazeny divadelní 
představení, prezentace knih, čtenářské workshopy i 
tvůrčí dílny. Náklady na honoráře (režisér, produkční 
práce, administrativní práce, organizační zajištění 
autorem projektu a dramaturgie, propagaci (výtvarné 
a grafické zpracování plakátů, pozvánek, tisk), 
produkční náklady (telefony).

220 000 76 000 30 000 Kč

1032

Slováci 5222

BONA FIDE 26524741

Stretnutie so slovenčinou - cyklus komponovaných 
pořadů o současné slovenské literatuře spojené s 
besedou se spisovateli, čtení textu v originále, ale i v 
českých překladech, porovnání jazyků. Setkání budou 
pravidelná a tematicky rozdělená pro 3 věkové 
kategorie. Budou realizována v DNM 1  x měsíčně s 
prezentací jednoho autora. 
Náklady na autorské honoráře (účinkující, scénáře, 
režie), honoráře umělcům, propagaci přednášek, 
cestovní náklady a ubytování pro učinkující, technické 
a asisteční služby. 

120 000 80 000 40 000 Kč
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1033

Slováci 5222

Dokumentační a 
muzejní středisko 

slovenské menšiny v ČR 26679914

Multikulturní kalendář a XI. Setkání slovenských 
středoškoláků z ČR a jejich hostů - obsahem projektu  
je vzdělávací cyklus pro středoškoláky a II. stupeň 
základních škol o slovenských tradicích ke dnům 
kalendáře, které vycházejí z kontextu tradic nejen 
střední Evropy, ale i z tradic východní Evropy v 
provázanosti na liturgii římskokatolickou, 
řeckokatolickou a pravoslavnou. Cílem je naučit děti, 
mládež a další zájemce v orientaci kalendářních 
svátků několika národů.
Náklady na ubytování a cestovné účastníků v Praze a 
doprava do Prahy, pronájem sálu, telefon, poštovné, 
kancelářské potřeby, DPP (koordinátor projektu, 
pedagogové, dokumentace). 

279 000 68 000 20 000 Kč

1034

Slováci 5222

Dokumentační a 
muzejní středisko 

slovenské menšiny v ČR 26679914

Slovenské osobnosti v historii, ve výtvarném umění 
a literatuře - obsahem jsou výstavy slovenských 
výtvarníků v DNM (Z. Štancelové, Mabeho, výstava k 
tématu 2.sv. války). Ke každé výstavě vzniká 
doprovodný literární program. �Náklady na 
ubytování vystavovatelů, dopravu obrazů, pronájem 
sálu a kavárny v DNM, telefon, poštovné, výtvarné 
potřeby, DPP (tvůrci výstavy, výrobu pozvánek a 
textů). 70 000 25 000 25 000 Kč

1035

Slováci 5222

Folklorní soubor 
Šarvanci 26591235

Folklorní soubor Šarvanci v roce 2015 - pravidelná 
činnost souboru - pravidelné nácviky, workshopy s 
tanečními pedagogy, hudebními a pěveckými 
odborníky, nepravidelná víkendová soustředění. 
Soubor má tři složky : taneční, pěveckou a hudební.
Náklady na nákup krojů, honoráře choreografů ze 
Slovenska, honoráře pedagogů, kteří odvedou 
plánované taneční, pěvecké a hudební workshopy, 
propagaci, dopravu souboru na folklórní akce, 
cestovné choreografů a pedagogů, pronájem prostor 
pro zkoušky souboru.

300 300 190 000 40 000 Kč
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1036

Slováci 5222

Folklorní soubor 
Šarvanci 26591235

Folklorní večery pro veřejnost - projekt zahrnuje tři 
folklorní večery souboru FS Šarvanci, a to  jeden 
předvánoční večer - hudební a taneční vystoupení a 
dále školu tance pro širokou veřejnost. Další dva 
večery se soubor bude  věnovat škole tance a bude 
následovat taneční zábava. Cílem projektu je 
seznámit veřejnost s vybranými regiony slovenského 
folkloru, předvést veřejnosti výsledky celoroční práce 
souboru a také umožnit účastníkům naučit se základy 
lidového tance vybraného regionu.
Náklady na pronájem prostor pro realizaci, honoráře 
pedagogů a účinkujících hostů, doprava účinkujících.

144 100 100 000 20 000 Kč

1037

Slováci 5222

Obec Slovákov v Prahe 47608811

Klubové stretnutia - skupinová setkání - hlavním 
cílem projektu je setkávání Slováků žijící v Praze a ČR, 
prezentace  jejich kultury. Dále setkání se zajímavými 
osobnostmi z vědeckého, kulturního a společenského 
života. Pořádání besed s různými tématy. Náklady na 
kancelářské potřeby, cestovné produkce, propagaci 
(tisk programů a letáků) a kopírovací služby, spoje 
(poštovné, telefony, internet, fax), pronájem 
technického zařízení, výtvarné potřeby, náklady na 
umělce (cestovné účinkujících a vystavujících, 
ubytování), pronájem techniky.

82 200 68 500 10 000 Kč

Nepodpořena 
položka materiál a 
drobný hmotný 
majetek.

17



1038

Slováci 5222

Obec Slovákov v Prahe 47608811

Kulturně - výchovná setkání a tradiční kurzy  - 
společenské a kulturní akce, sportovní akce, 
prohlídka města, kurzy tance. Cílem je organizace 
menších i větších neformálních kulturně-
společenských akcí pro členy, příznivce, ale i přizvané 
hosty z různých oblastí společenského života, rovněž 
hosty spolupracujících národnostních sdružení 
romské, maďarské i rusínské národnosti. Časový 
harmonogram akcí je rozdělen na 8 měsíců, např. 
akce "Procházky po Praze", "Majáles", dožínkové 
slavnosti.
Náklady na pronájem prostor, pronájem tělocvičny, 
honoráře pro umělce, propagaci (pozvánky), spoje 
(poštovné, telefony, fax, internet), kopírovací služby a 
další administrativní náklady, drobný materiál - 
výzdoba. 

70 800 0 0 Kč

1039

Slováci 5222

Slovenské združenie 
Limbora (SZ Limbora) 60432811

Dětské soubory Limborka a Malá Limborka v roce 
2015 - nácviky, kurzy,workshopy, práce s dětmi, 
prezentace na veřejnosti. Cílem projektu je 
zabezpečení celoroční umělecké i režijní činnosti 
dvou dětských souborů. Jedná se o jediné slovenské 
dětské kolektivy v Praze a jedny z mála v ČR, které s 
dětmi pracují pravidelně v průběhu celého roku již 
přes 20 let. Obsahem projektu je zajištění nácviků, 
kurzů, workshopů a vystoupení na veřejnosti. 
Náklady na materiál (krojové součásti a rekvizity), 
propagaci, dokumentaci, elektřinu, služby, pronájmy.

608 000 160 000 40 000 Kč
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1040

Slováci 5222

Slovenské združenie 
Limbora (SZ Limbora) 60432811

Soubor LIMBORA V ROCE 2015 - nácviky, kurzy, 
workshopy, práce s mládeží, dospělými, prezentace 
na veřejnosti. Cílem projektu je zabezpečení celoroční 
činnosti slovenského sdružení Limbora a jeho aktivit 
spojených s činností souboru pro studenty a dospělé 
s názvem LIMBORA. Soubor se snaží prezentovat 
české veřejnosti na tradičních programech a 
festivalech. Náklady na materiál ( rekvizity, regály), 
služby (příprava programů a umělecká spolupráce), 
pronájmy, propagaci, dokumentaci, elektřinu.

630 000 130 000 40 000 Kč

1041

Slováci 5222

Slovensko-česká 
společnost 26574322

Česko-slovenský ples 2015 v Praze - prezentace 
slovenské menšinové komunity v Praze. Vystoupení 
slovenských menšinových uměleckých souborů v 
Praze. Kulturně společenský program, uchování 
tradic, rozvíjení a předávání hodnot, nácvik programů 
k Česko-Slovenskému plesu 2015 v Praze. Náklady na 
cestovné pro účinkující, propagaci, ubytování pro 
účinkující, honoráře.

1 200 000 130 000 0 Kč

1042

Slováci 5222

Slovensko-česká 
společnost 26574322

Slovenské a Česko-Slovenské dny v Praze a v ČR . 
Jubilejní 70. výročí ukončení 2. světové války a 71. 
výročí SNP - Parník 2015 (jubilejní 10. ročník). 
Tradiční plavba lodí po Vltavě - kulturně společenský 
program (akce), uchování tradic, rozvíjení a předávání 
hodnot, prezentace národnostně menšinové kultury 
na území Prahy. Akce Parník patří každoročně k 
předním aktivitám a k jedné z nejvýznamnějších 
událostí v rámci slovenských ativit. Náklady na 
kancelářské potřeby, nájemné, poštovné, telefon, fax, 
cestovné pro účinkující, technické služby (ozvučení, 
osvětlení, zastřešení paluby), ubytování pro 
účinkující, propagaci, honoráře, ostatní osobní 
náklady, webové stránky. 

650 000 150 000 50 000 Kč
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1043

Slováci 5222

Slovensko-česká 
společnost 26574322

Slovensko-česká společnost dětem, mládeži a 
veřejnosti v roce 2015 v DNM a v Praze. Rozumíme 
si. Poznejme se navzájem - Poznajme sa vzájomne 
(6. ročník) - kulturně společenská akce uchování 
tradic, rozvíjení a předávání hodnot. Celoroční 
program Z rozprávky do pohádky a z pohádky do 
rozprávky pro děti MŠ a ZŠ, Slovenština v literární 
kavárně pro studenty SŠ a žáky ZŠ, Mladí žurnalisti 
pro studenty SŠ, dále besedy, přednášky a literární 
pásma (včetně 6. ročníku projektu pro studenty 
Rozumíme si. Poznejme se vzájemně-Poznajme sa 
navzájom). Náklady na kancelářské potřeby, 
nájemné, poštovné, internet, cestovné pro účinkující, 
propagaci, ubytování, honoráře, ostatní osobní 
náklady.                   

350 000 120 000 0 Kč

1044

Slováci 5222

Slovensko-český klub 65398777

Pražský Slováci na pódiu Slovenského domu v Prahe -
cyklus kulturních pořadů v nově otevřeném 
Slovenském domě v Praze, který  slouží k prezentaci 
pražských Slováků. Plánována realizace 20 akcí 
měsíčně a 12 výstav ročně. Ve dvou patrech Sl.domu 
budou probíhat divadelní představení, vystoupení 
folklorních souborů apod. Náklady na cestovné a 
ubytování pro účinkující, propagaci (tisk plakátů a 
pozvánek), instalaci výstav, ostatní osobní náklady 
(umělci, produkce).

577 000 68 000 0 Kč
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1045

Slováci 5223

Slovenský evangelický 
církevní sbor v Praze 45247641

Hudební aktivity slovenského ECAV sboru v Praze - 
cyklus koncertů 2015. Cyklus 4 významných koncertů 
v kostele Sv. Michala ke 140. výročí narození a k 50. 
výročí úmrtí hudebníka Albetra Schweitzera. Cyklus 
varhanních koncertů, koncert v rámci akce Noc 
kostelů v Praze (pěvecký sbor ECAV SR), hudební 
vystoupení na Slavnosti posvěcení chrámu Sv. 
Michala (slovenští sólisté), Hudební setkání 
pěveckých sborů slovenských farností. Náklady na 
honoráře, organizační náklady (technika, rozpis not, 
zajištění koncertů), propagační materiály (pozvánky, 
programy, plakáty).

92 000 64 000 25 000 Kč

1046

Slováci 5222

Slovenský literárny klub 
v ČR 26603292

Kvarteto - cyklus literárních slavnostních večerů. 
Obsahem projektu je uspořádání komponovaných 
literárně - hudebních večerů v Divadle Viola a ve 
Slovenském domě v Praze k výročí slovenské 
literatury. Každý čtvrtek - jedno výročí ( 4 cykly - M. 
Lasica, Z. Zguriška, J. Kuniak, J. Leikert). Náklady na 
nájemné, cestovné, ubytování, propagaci (tisk 
plakátů, pozvánek), ozvučení, osvětlení, ostatní 
osobní náklady (hudba, spisovatelé).

200 000 40 000 20 000 Kč

1047

Slováci 5222

Slovenský literárny klub 
v ČR 26603292

Literární soutěž Jána Kollára - literární soutěž a 
slavnostní program v Praze. Realizace 11. ročníku 
literární soutěže pro žáky základních, studenty 
středních a vysokých škol v Praze a ČR, mladé lidi do 
26 let v oblasti literární tvorby ve slovenštině nebo se 
slovenskou tematikou a uspořádání kulturního a 
společenského večera, vyhlášení výsledků v Praze. 
Náklady na pronájem sálu pro vyhlášení výsledků, 
cestovné a ubytování umělců, porotců a oceněných, 
propagaci (tisk plakátů a pozvánek, vítězných prací), 
ozvučení a osvětlení akce, honoráře pro účinkující 
(hudba, spisovatelé).

327 000 45 000 20 000 Kč
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1048

Srbové 5222

Srbské kulturní centrum 22771875

9 x Balkán Art - Barvy a zpěvy z Balkánu (výstavy 9 
výtvarníků a 9 básnických večerů) - seznámení 
majoritní společnosti s aktuální výtvarnou a literární 
(básnickou) tvorbou autorů z devíti balkánských států 
a upevnění kulturních vztahů mezi majoritní 
společností a balkánskými národy. Vždy první úterý v 
měsíci bude zahájena výstava a proběhne básnický 
večer jednoho z Balkánských států. Náklady na video 
spoty k akcím, honoráře účinkujícím, moderátorům, 
tlumočníkům a překladatelům,  jízdné a přepravu 
účinkujících, tisk baneru, plakátů, programů, 
pozvánek, katalogů, fotografa, uvaděče, grafické 
práce, ostatní osobní náklady (instalace a deinstalace 
výstav, úpravu sálů pro jednotlivé akce a úklid), 
koordinace a realizace.

990 000 130 000 20 000 Kč

1049

Srbové 5222

Srbské kulturní centrum 22771875

Dny etnických menšinových sdružení České 
republiky v Srbském kulturním centru - výstavy, 
folklorní a hudební vystoupení, literární večery, 
besedy, přednášky a společenský večer. Cílem 
projektu je seznámit s rozmanitou tradicí, zvyky a 
kulturní činností menšinových sdružení a sblížit je 
nejen mezi sebou, ale i přiblížit většinové 
společnosti.� Náklady na jízdné, přepravu osob a 
materiálů, TV upoutávku a spoty z akcí,  poštovné, 
telefon, tisk plakátů, baneru, programů a pozvánek, 
fotografa, moderátora, uvaděče, grafika, ubytování a 
stravování mimopražských učinkujících, ostatní 
osobní náklady (instalace  a deinstalace výstav, 
úprava sálů na jednotlivé akce, úklid), koordinaci a 
realizaci ostatních sdružení a SKC. 605 000 200 000 0 Kč
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1050

Srbové 5222

Srbské kulturní centrum 22771875

Literární večer na závěr Překladatelské a literární 
dílny pro studenty češtiny a bohemisty z 
balkánských států - seznámení s literární tvorbou 
českých klasiků v kurzu pro studenty VŠ a začínající 
bohemisty, během kterého budou mít účastníci 
možnost kromě přednášek tvořit na překladech české 
literatury. Požadavek na grant  se vztahuje jen na 
závěrečný  večer této dvoutýdenní dílny - večer 
účastníci přednesou překlady české umělecké tvorby  
(poezie a próza).
Náklady na grafickou přípravu a tisk plakátu, 
programu a pozvánky, fotografa, tisk překladů, 
uvaděče, scenář s texty o autorech, klavírní 
doprovod, video spot. 700 000 20 000 0 Kč

1051

Srbové 5222

Srbské sdružení sv. Sáva 
o.s. 26597195

VII. Dny srbské kultury v Praze v roce 2015 - výstava, 
literární večer, filmová projekce, beseda, přednáška, 
literární portrét, koncert, hra jednoho herce, dvě 
prezentace, vystoupení folklorního souboru Raška, 
společenský večer.� Náklady na vybavení, nájemné 
sálu, cestovné pro účinkující , propagaci, honoráře 
účinkujícím, techniku, grafiku, překlady, moderátory, 
tisk a kopírování, ostatní osobní náklady 
(paspartování, rámování, instalace, deinstalace, 
balení, realizace a koordinace).

385 000 100 000 20 000 Kč

Nepodpořena 
položka různé 
služby. 

1052

Ukrajinci 5222

Sdružení Ukrajinců a 
příznivců Ukrajiny 00506605

Sbor sv. Vladimíra a spolková činnost SUPU - 
zajištění celoroční činnosti organizace, jedná se o 
koncerty, přednášky, komponované programy, 
programy pro děti, výstavy, workshopy, spolkovou 
činnost.� Náklady na materiál, kancelářské potřeby, 
jiné, nájemné (sály a zkušebny), poštovné, telefon, 
fax, cestovné a přepravu (účinkující v rámci PID, hosté 
a mimopražští účinkující cestovné po Praze, přeprava 
techniky na vystoupení sboru), propagaci, ostatní 
osobní náklady - dirigent.

80 000 Kč 56 000 50 000 Kč
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1053

Vietnamci 5222

"INFO-DRÁČEK" 22837558

Přátelství bez hranic - obsahem projektu je 
jednodenní festival vietnamské kultury skládající se z 
prezentace hudební, taneční, výtvarné a fotografické 
tvorby tuzemských vietnamských umělců, programu 
pro děti, ochutnávky jídel. Cílem projektu je seznámit 
české občany s životem Vietnamců - kulturou, zvyky. 
Náklady na honoráře a materiálové náklady.

1 574 000 530 000 80 000 Kč

1054

Vietnamci 5222

Paddy z.s. 03381820

Slavnost pěti smyslů - 0. ročník  akce, která si klade 
za cíl přiblížit návštěvníkům kulturu a zvyky České 
republiky a Vietnamu. Součástí slavnosti bude i 
divadelní představení za účasti umělců z obou zemí. 
Náklady na investice (zařízení, vybavení, stavební 
práce), výdaje na přípravu, publicitu (websites, 
billboard, tiskoviny, letáky a plakáty), plánované 
věcné výdaje (administrativní výdaje, nájemné, jízdné 
a ubytování, setkání, materiál, vybavení, ostatní 
věcné výdaje).

320 000 150 000 15 000 Kč

1055

Židovská 
komunita

5222

Bejt Simcha 61385735

Rozvoj židovské kultury - cyklus přednášek a oslava 
židovských svátků, ve kterém si účastníci mají 
možnost prohloubit své znalosti a prožít tak 
intenzivněji oslavy židovských svátků. Cyklus bude 
doplněn o klubová promítání izraelských filmů se 
židovskou tematikou. Náklady nemateriálové - na 
propagaci, pronájem prostor, pronájem audio a video 
techniky, ostatní osobní náklady - honoráře.

51 800 28 500 20 000 Kč

Nepodpořena 
položka 
občerstvení pro 
účinkující.
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1056

Židovská 
komunita

5222

"Operace Ester" 44849508

Kulturně společenská činnost se zaměřením na 
propagaci židovské kultury ve většinové společnosti -
kulturně společenská setkání, oslavy židovských 
svátků, festivalů, hudební a divadelní vystoupení, 
výstavy a přednášky. Cílem je podporovat, šířit a 
prohlubovat znalosti o kořenech židovsko-křesťanské 
kultury, ukazovat, jak neiformovanost, neznalost a 
předsudky ničí vztahy a životy i kulturní hodnoty. 
Náklady na nájemné v DNM, ozvučení sálu, techniku, 
ostatní osobní náklady (umělci a přednášející), 
kancelářské potřeby a literaturu.

35 000 24 500 15 000 Kč

1057

Židovská 
komunita

5222

Židovská liberální unie v 
České republice 70827982

Židovské svátky a tradice - poznejme se navzájem  - 
oslava židovských svátků pro veřejnost. Seznámení 
veřejnosti s židovskými svátky, kulturou a tradicemi. 
Náklady na catering židovské kuchyně, pronájem a 
služby v prostorách na pravidelný nácvik písní, 
pronájem sálu, vystoupení skupiny židovských písní 
Menora, propagaci na webu spolku,  propagaci 
vydáním dvou newsletterů k oslavám jednotlivých 
svátků, zpěvníky hebrejských písní a základní knihy o 
svátcích v judaismu, kancelářské potřeby.

90 820 63 650 15 000 Kč
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1058

Židovská 
komunita

5223

Židovská obec v Praze 00445258

Dětské divadlo Feigele - divadelní představení nebo 
podobná forma dětských programů na Židovské obci 
v Praze v rámci oslav židovských svátků na rok 2015. 
Cílem je snaha navázat na přerušenou tradici 
společných oslav židovských svátků. V prvním čtvrtletí 
budou děti vystupovat s představením starších her v 
pražských  školách. Během celého roku se uskuteční 
představení v židovské šklolce, škole a domě seniorů 
Hagibor. Náklady na honoráře pro hostující herce a 
hudebníky, dárky a ceny pro děti, ozvučení a 
osvětlení sálu, výrobu kulis, rekvizit, kostýmů, ostatní 
osobní náklady (vedení divadla a příprava 
představení), dopravu dětí po Praze, 
fotodokumentaci, poštovné. 

107 000 45 000 15 000 Kč

Nepodpořeny 
mimopražské akce 
(vystoupení v 
mimopražských 
synagogách a 
mimopražských 
obcích) a s tím 
spojené , 
nepodpořena 
položka doprava 
mimo Prahu.

1059

Židovská 
komunita

5223

Židovská obec v Praze 00445258

Chanuka a Purim - oslava židovských svátků v roce 
2015 -projekt zahrnuje hudebně dramatické 
představení, komponovaný pořad na oslavu 
židovských svátků, kdy se sejdou ke společné 
slavnosti členové židovské komunity. Náklady na 
honoráře umělcům, hudební vystoupení.

117 000 50 000 20 000 Kč

1060

Židovská 
komunita

5223

Židovská obec v Praze 00445258

Káva o čtvrté 2015 - pokračování projektu, který se 
úspěšně realizuje již od roku 2005. Projekt je 
osvětovou a vzdělávací přednáškou, současně 
diskuzním programem, zabývajícím se problematikou 
kultury, vědy a filozofie. Projekt je zaměřen zejména 
na seniory Židovské obce v Praze, kteří byli 
internováni v některém z koncentračních táborů a 
prožili holocaust.
Náklady na odměnu moderátora.

93 000 30 000 15 000 Kč
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1061

Židovská 
komunita

5223

Židovská obec v Praze 00445258

Revitalizace židovských památek v ČR. Stálá výstava 
v Jeruzalémské synagoze - plánovaná stálá expozice 
umožní návštěvníkům seznámit se s problematikou, 
která se týká oprav židovských památek a také s jejich 
různorodostí. Ve stálé expozici budou formou 
fotodokumentace, grafických a audiovizuálních 
zdrojů prezentovány široké veřejnosti (mnohdy zcela 
poprvé) informace týkající se oprav a současného 
stavu židovských památek.� Náklady na autory 
výstavy: scénář, popisky, architektonický návrh a 
autorský dozor, grafické zpracování panelů, 
velkoplošný tisk panelů, audiovizuální část (touch 
greeny), realizaci a instalaci výstavy, propagaci - 
inzerce, city light tisk pozvánek, plakátů a letáků.  

693 000 177 000 0 Kč

1062

Židovská 
komunita

5223

Židovská obec v Praze 00445258

Svátky světel v Jeruzalémské synagoze 2015 - 
projekt zahrnuje odpolední program v Jeruzalémské 
synagoze na první den židovského svátku Chanuka, 
kdy se zapaluje první svíce na chanukovém svícnu a je 
provázen krátkým výkladem, ve kterém se návštěvník 
synagogy dozví něco o vzniku a histrii tohoto svátku. 
Vystoupí Dětský sbor divadla Feigele s chanukovými 
písněmi. Náklady honoráře pro moderátora a na 
hudební vystoupení. 

35 000 15 000 10 000 Kč
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1063

Židovská 
komunita

5223

Židovská obec v Praze 00445258

Třígenerační komunitní centrum v Domově sociální 
péče Hagibor - oslava svátku Purim 2015 - 
společenská akce - oslava židovského svátku Purim. 
Cílem projektu je vzájemná komunikace mezi 
jednotlivými generacemi v Domově sociální péče 
Hagibor - příprava a realizace oslav (čtení Megily, 
zpěv písní, divadlo s tematikou příběhu o Ester, 
přehlídka masek, vystoupení klauna). 
Náklady na materiál (tvorba masek), výzdobu, 
tematické občerstvení (např. Hamanovy uši a 
nápoje),  honoráře, výchovné a upomínkové 
předměty (publikace a košer slaskosti). 28 000 20 000 10 000 Kč

1064

Židovská 
komunita

5229

Židovské muzeum v 
Praze 60459263

Programy pro veřejnost v rámci Oddělení pro 
vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze  - 
vzdělávací, kulturní programy, přednášky, dílny pro 
rodiče s dětmi a cykly, určené nejen židovským 
zájemcům z řad studentů, učitelů a badatelů, ale i 
širší veřejnosti. Programy jsou svojí podstatou 
zaměřeny na uchování židovských tradic, zvyků a 
kultury. Náklady na externí pomoc s organizací, 
lektorné,  nahrávání pořadů, zpracování a zveřejnění 
videí a propagaci (inzerce, výroba plakátů, 
distribuce). 392 000 194 000 30 000 Kč

1065

Lužičtí Srbové 5222

Společnost přátel Lužice 70976597

Kulturní most mezi Prahou a srbskou Lužicí 2015  - 
společnost přátel Lužice chce navázat na úspěšné 
přednášky a  kulturní vystoupení, které organizuje již 
od roku 2008. Zajištění semináře, kde se Pražané 
budou moci populárně-naučnou formou seznámit s 
kulturou a současným životem Lužických Srbů. 
Přednášek, divadelního představení, koncertu 
pěveckého sboru, výstavy. Náklady na kancelářské 
potřeby, tisk pozvánek, grafiku, inzerci, nájemné, tisk 
a přípravu materiálů, honoráře, cestovné a ubytování 
aktivních účastníků.

268 600 130 000 80 000 Kč
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1067

5221

Dům národnostních 
menšin o.p.s. 28516346

Grant na aktivity a propagaci DNM ( veletrh Svět 
knihy, Muzejní noc, Pražská 9-tka, Dny Židovské 
kultury v Praze a další - podpora jednotlivých 
národnostních menšin v oblasti vědy, kultury a 
umění, propagace a podpora kulturního odkazu 
národnostních menšin. Náklady na materiál k 
propagaci (letáky, tužky, upomínkové předměty), 
pronájem stánku včetně  dalších služeb na Svět knihy, 
cestovné (doprava a stěhování-Svět knihy), technické 
zajištění pořadů, program Muzejní noc a její 
propagaci, honoráře za doprovodné kulturní akce, 
ostatní osobní náklady - DPP, DPČ. 171 000 120 000 120 000 Kč

1071

5222

Etnická asociace 
ETNICA, o.s. 26642107

Tradice v Etnice - zabezpečení celoroční činnosti 
Etnica. Pořádání programů národnostních kultur, 
večery hudby a tance. Prostory organizace nabízí 
příslušníkům všech národnostních menšin žijících v 
ČR. Prostor pro možnost seznámení se s tradicemi a 
kulturou různých minorit (příprava kulturních a 
vzdělávacích programů a seminářů).  Náklady na 
materiál ( židle, závěsy na obrazy, drobný nábytek), 
nájem, akustickou a tepelnou izolaci, energie (plyn, 
elektřina). 438 000 120 000 0 Kč
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1072

5222

Lačhe Čhave 66004284

Ďábelský tanec - Bengalo kheliben - workshopy ve 
školách a volnočasových institucích.  Taneční a 
hudební workshopy v osmi speciálních školách na 
území hl. m. Prahy. Dále letní workshopy. Cílem je 
podpora kulturních aktivit a tradic Romů v kolektivu 
ZŠ, motivace dětí zážitkem - ukázka volnočasové 
aktivity spojené s romskými tradicemi. Náklady na 
materiál (workshopy), CD přehrávač, multifunkční 
tiskárnu - zpracování textů pro děti, scan fotografií z 
analogových fotoaparátů a flash karty pro lektory ( 
2ks ), pronájem prostor na letní workshopy, pojištění 
(workshopy - zničení zapůjčených gramofonů, 
reprobeden a dalších zvukových zařízení), účetní a 
ekonomické služby, grafické služby a tisk letáků, 
supervizi dobrovolníků a lektorů, bankovní poplatky.

154 430 69 000 0 Kč
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1073

5222

Lačhe Čhave 66004284

Dobré děti - Nhung Dua Tre Ngoan  - neformální 
vzdělávání formou workshopů a interaktivních 
přednášek na školách, ochutnávka exotických a 
kulturně-společenské akce, projekt je zaměřen na 
dlouhodobou integraci dětí ze zastoupených 
národnostních menšin, podporu tolerance vůči 
cizokrajným spolužákům ve třídách a podporu 
prolínání kultur a mírového soužití v rámci komunity. 
Cílem projektu je podpora socio-kulturního soužití 
národnostních menšin a majoritní společnosti, 
zvýšení informovanosti majoritní společnosti o 
kulturních normách a zvycích představitelů 
národnostních menšin v Praze, podpora tolerance a 
redukce xenofobie mezi žáky ZŠ, poskytnutí hodin 
multikulturní výchovy žákům ZŠ. Na závěr projektu 
bude uspořádána akce pro veřejnost a účastníky 
vzdělávání v Domě národnostních menšin.
Náklady na potraviny - ochutnávka exotických jídel, 
materiál na workshopy, elektřinu, nájemné, účetní a 
ekonomické služby, grafiku a tisk letáků, supervizi 
teamu.

350 000 100 000 0 Kč
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1074

5222

Lačhe Čhave 66004284

Niť života - textilní dílna - projekt je zaměřen na 
posilování vztahu k "romství", seznamování s historií 
a zvyky i tradicemi Romů v Evropě. Vytvoření textilní 
dílny v Praze 14 pro starší romské děti a mládež z 
dětských domovů a ze sociálně znevýhodněného 
prostředí, individuální konzultace, víkendové 
workshopy (rodiny s dětmi romského původu), 
exkurze.
Náklady na materiál (workshopy), nákup Overlocku a 
trouby na zapékání oblečení při barvení látek, 
pohonné hmoty, cestovné klientů, telefony, účetní a 
ekonomické služby, grafiku a tisk letáků.

148 900 50 000 0 Kč

20 743 890 Kč 6 723 058 Kč 1 740 000 KčCelkem
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