
Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 586 ze dne 21. 3. 2017

Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1001 Bulhaři
Asociace bulharských 

spolků v ČR z.s.
00442780

„Sboristé“ - scénárista, dramaturg a režisér Nikolaj Penev v Praze 

(literárně-divadelní představení) - jedná se o literárně-divadelní komedii 

„Sboristé“ - kombinace satirické komedie s autorským čtením scénáristy, 

dramaturga a režiséra v jedné osobě, pana Nikolje Peneva. Divadelní 

nastudování je s českými herci a večer bude koncipován v českém jazyce. 

Jedná se o jediný dramaturgický text bulharského autora, který je hrán ve 

střední Evropě po roce 1996. Představení je organizováno u příležitosti 7.11. 

dne česko-bulharské rodiny. Vzhledem k tomu, že se jedná o humornou 

sondu do lidských povah, nezávisle na místě, kde tyto osoby žijí, či jaký jazyk 

používají, je komedie vhodná jak pro bulharskou nár. menšinu, tak pro 

smíšené rodiny. Své příznivce najde, tak jako při svých představeních v 

jiných českých městech, také mezi společností majoritní. 

Náklady na pronájem divadla, honoráře pro herce ,režiséra a moderátora 

večera, grafická příprava a tisk plakátů, na scénografii, kostýmy, kulisy, 

ubytování herců, na dopravu Plzeň - Praha, doprava Sofie - Praha, posezení 

s autorem.  

52 100 36 000 0 Kč

Projekt svým 

zaměřením 

nenaplňuje cílové 

oblasti programu 

grantového řízení.

1002 Bulhaři
Asociace bulharských 

spolků v ČR z.s.
00442780

Festival pěveckých sborů národnostních menšin Praha 2017 - jedná se o 

festivalový den pěveckých sborů národnostních menšin, který je 

organizován společně s Domem národnostních menšin u příležitosti 10. 

výročí jeho založení. Na festivalu vystoupí sbory a soubory působící při 

jednotlivých národnostních menšinách či školách. Cílem je seznámit 

majoritní společnost s hudební a kulturní tvorbou jednotlivých národností, 

představit zájmovou činnost menšin žijících v Praze, jakož i podpořit 

vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými menšinami a majoritní společností. 

Náklady na službu zdravotníka, moderátory, na tisk plakátů, pozvánek, 

brožur diplomů, na laminaci diplomů, na banner na pódiu, na upomínkový 

pohár, na vytvoření grafického návrhu loga, na organizační a grafické práce. 

62 790 43 500 40 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1003 Bulhaři
Asociace bulharských 

spolků v ČR z.s.
00442780

Našim Dětem - projekt "Našim dětem" je věnován dětem bulharské 

národnosti, dětem ze smíšených rodin žijících na území hl. m. Prahy a 

dětem, které navštěvují Bulharskou základní školu Dr. Petra Berona v Praze. 

Projekt se skládá  ze tří samostatných akcí: 

Mezinárodní den dětí (červen)  - jedná se karnevalové odpoledne plné 

zábavy a soutěží, které se bude konat v Domě národnostních menšin.

Pasování na čtenáře ( květen) - proběhne v den oslav Dne sv. Cyrila a 

Metoděje a písemnictví - prvňáčci absolvují první významnou životní etapu 

svého vzdělání - dosažení gramotnosti.

Vánoční besídky - akce se bude konat v Domě národnostních menšin a bude 

propojovat tradici českou a bulharskou. Pro děti budou připraveny soutěže s 

odměnami a taneční zábava.

Náklady na projekt :

Mezinárodní den dětí  - na dětský pirátský karneval, na služby zvukaře, 

honorář pro moderátora, na návrh a realizaci pozvánek a plakátů  a 

organizační zajištění.

Pasování na čtenáře  - na dárkové poukazy do knihkupectví, na návrh a 

realizaci pozvánek a plakátů, na grafický návrh a tisk osvědčení.

Vánoční besídka - na pronájem sálu, na služby zvukaře, na scénář, na 

moderátora, na organizační práce, na vystoupení divadélka Úsměv, na 

pronájem kostýmů, na návrh a realizaci pozvánek a plakátů.

31 400 21 000 15 000 Kč

Nepodpořena 

položka na odměny,   

občerstvení,na 

nadílku.



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1004 Bulhaři
Asociace bulharských 

spolků v ČR z.s.
00442780

Pěvecký sbor Hlasy Bulharska - Hlasy Bulharska jsou smíšeným sborem ve 

kterém zpívají jak příslušníci bulharské NM, tak i příslušníci majoritní 

společnosti. Sbor působí při Asociaci bulharských spolků v ČR a 1-2 týdně 

zkouší v prostorách Bulharského domu. V repertoáru sboru jsou národní 

bulharské, české, všeslovanské, ale i západoslovanské sborové skladby a to 

jak originální, tak i v úpravě významných skladatelů. Sbor má každý rok 

několik samostatných koncertů, aktivně se účastní života bulharské NM. 

Jako host se účastní akcí  i dalších bulharských spolků. Spolupodílel se na 

organizaci Festivalu pěveckých sborů národnostních menšin, Praha 2016. 

Sbor je důkazem toho, že hudba je společným jazykem majoritní a minoritní 

společnosti a současně tělesem, které je schopné působit napříč spolky 

patřícími k bulharské NM.

Náklady na pronájem sálů a koncertních prostor (Kostel Sv. Štěpána a auly 

DDM v Praze 2), na kancelářské potřeby, na organizačního pracovníka 

(zajišťování prostor, tisku plakátů), na grafickou přípravu plakátů, na tisk 

plakátů, na lektora zpěvu projektu.

58 590 41 000 10 000 Kč

Nepodpořena 

položka na  

zakoupení 

mikrofonů, kláves a  

metronomu.

1005 Bulhaři Bulharská beseda 22736654

Hudba spojuje - spolek Bulharská beseda bude pořádat výtvarný workshop 

na téma Martenici. Nejdříve proběhne přednáška, která připomene tento 

krásný bulharský zvyk a poté bude následovat workshop, během kterého si 

účastníci akce budou moci vyrobit Marteničky. Dále  chce spolek Bulharská 

beseda pokračovat v pořádaní hudebně literárních večerů s názvem 

Balkánský večer.  V příštím roce by to byl již třetí Balkánský večer v pořadí, 

protože tyto akce měly velký úspěch. Společenské večery jsou  provázené 

čtením z děl současných bulharských spisovatelů. Do akce se zapojují 

studenti balkanistiky na FF UK, kteří mezi hudebními přestávkami vstupují 

do programu čtením poezie a krátkých povídek.

Náklady na workshop: na propagaci, na nájem prostoru, na honoráře pro 

lektorku, pro zvukaře a technika.

Náklady na Balkánský večer III : na propagaci, na nájem prostoru, na 

honoráře pro účinkující.

40 000 30 000 10 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1006 Bulhaři

Bulharská kulturně 

osvětová organizace Sv. 

Cyrila a Metoděje v 

Praze

71172131

Klubová činnost a Cyrilometodějský festival 2017 - Cyrilometodějský 

festival probíhá už 3 roky. Jeho hlavní náplní v roce 2017 bude představení 

bulharských umělců - hudebníků (převážně)          v krásném sále Martinů na 

HAMU v Praze. V rámci festivalu jsou naplánovány i výstavy bulharských a 

českých umělců. Klubová činnost organizace se zaměřuje na seznámeni 

pražské kulturní společnosti a to jak české majoritní, tak i ostatní minoritní, 

pořádá besedy s výbornými umělci současné kulturní scény - české, 

bulharské i světové. Dále pořádá hudební večery - na Vinohradech, na 

Spořilově, na Malé Straně v sále Martinů, v kostele v H. Počernicích, v 

Jubilejní synagoze zazní hudba i v interpretaci bulharských umělců - 

varhaníků v. 2017. Náklady na pronájem sálu Martinů, na pronájmy v 

kostelích a synagoze, na režijní náklady - světlo, ozvučení, honoráře umělců, 

na poštovné, telefon, reklamu.

100 000 70 000 20 000 Kč

1007 Bulhaři Spolek Zaedno 26606071

Soutěž „Vícejazyčnost je bohatství“ – 5. ročník - celostátní soutěž určená 

dětem, které pocházejícím z vícejazyčných rodin, národnostních menšin, 

mají zahraniční kořeny, apod. Z vítězných prací ze soutěže tvoříme 

každoročně putovní výstavy. Cílem projektu je motivovat děti k učení a 

udržování svého druhého jazyka, popularizovat a zachovat pestrou škálu 

menšinových jazyků a kulturních tradic, motivovat k výchově k toleranci a 

proti rasismu. Je založena na čtení či předčítání literárních děl a následném 

vytváření kreseb i jiných výtvarných děl na námět přečteného díla. Motivuje 

děti k aktivnímu použití svého druhého jazyka, ke spolupráci, ale i k 

dosažení větší sebereflexe a sebevědomí. Příprava projektu začíná od dubna 

až do vyhodnocení soutěže v říjnu, poté následuje v listopadu putovní 

výstava a v prosinci se projekt zhodnotí a zrealizují se i školní výlety. 

Součástí projektu je spolupráce s řadou pražských organizací.

Náklady na propagaci (letáky, plakáty, inzerce, web), na rozesílku vyhlášení 

soutěže, aranžérské potřeby, na zpracování soutěžních prací, pronájem 

zvukotechniky, na přípravu výstavy + vernisáže, na kulturní vystoupení, na 

transporty výstavy, na pronájmy prostor na moderátora,na vedení 

účetnictví k projektu.

116 520 60 000 45 000 Kč

Nepodpořena 

položka honoráře 

(porota), pohoštění, 

ceny do soutěže. 



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1008 Bulhaři Spolek Zaedno 26606071

Trifon Zarezan, bulharský svátek vína 2017, XV. ročník - jedná se o tradiční 

kulturně-společenskou akci s bulharskou nebo balkánskou folklorní 

muzikou, tanci a Inscenací bulharských lidových tradic. Je určena jak 

příslušníkům bulharské menšiny, tak i jiným menšinám, žijících v ČR, tak i 

majoritní společnosti. Projekt obsahuje:

•  až 8 hodinovou bohatou hudební a taneční produkci – bulharský a 

balkánský folklór, etnická muzika, balkánská populární muzika. Vystoupí 

kolem 50 umělců.

• soutěž pro publikum - volba cara Trifona – zlatý hřeb večera

• tombolu s věcnými cenami

• inscenaci bulharských lidových tradic kalendářně spojených s jarem

• seznámení s bulharskou kuchyní a ochutnávky bulharských vín

• rychlokurz lidových tanců

Cílem projektu je přispět k rozvoji multikulturní společnosti v Praze - 

společnosti bez předsudků, rasismu a xenofobie.Vést mladé Bulhary v ČR k 

obnovení a udržování bulharských lidových tradic. Náklady na propagaci 

(plakáty, letáky, inzerce, tisk a grafická úprava, tisk vstupenek), pronájem 

sálu, pronájem zvukotechniky, na honorář zvukaře, účinkujících, 

moderátory, uvaděči, na cestovné pro 2 zahraniční účinkující (autobus), na 

ubytování 2 zahraničních účinkujících, na výzdobu sálu, na telefon, na 

vedení účetnictví a na  koordinátora akce. 

108 000 75 000 60 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1009 Bulhaři Vazraždane 26544229

Dny bulharské kultury - 14.ročník Dnů bulharské kultury je zamýšlen jako 

kulturní akce a vzdělávací aktivity, které si kladou za cíl představit 

bulharskou kulturu a život bulharské menšiny v Praze. Projekt usiluje o 

rozvoj kulturně rozmanité společnosti, založené na vzájemném 

porozuměním a toleranci, společnosti bez předsudků a xenofobie. Spolek 

Vazraždane působí od roku 2001 a má patnáctiletou zkušenost s organizací 

a realizací koncertů, výstav, tanečních a pěveckých seminářů, informačních 

přednášek, soutěží, kurzů a kulturně-společenských setkání. Vazraždane 

pořádá akce, které jsou zajímavé jak pro Bulhary, tak i pro Čechy a často i 

pro lidi z dalších etnických skupin a pro cizince pobývající v Praze. Projekt se 

realizuje od října, kdy proběhnou dva filmové večery, v listopadu jeden 

literární a jeden divadelní večer a v prosinci se uskuteční vánoční koncert.

Náklady na kancelářské potřeby, nájemné, propagaci, poštovné, na OON - 

DPP a honoráře, ubytování.

138 000 93 000 40 000 Kč

1010 Bulhaři Vazraždane 26544229

Klub Vazraždane - cílem projektu Klub Vazraždane je prostřednictvím 

klubové činnosti uchovat a rozvíjet bulharské tradice, prezentovat 

bulharskou kulturu, zlepšit vzájemnou informovanost a komunikaci mezi 

menšinou a majoritní společností. Projekt navazuje na již tradiční klubovou 

činnost Vazraždane a je určen nejen bulharské menšině, ale všem, kteří se 

zajímají o bulharskou kulturu, tradice a zvyky.  Cílovými skupinami jsou 

příslušníci bulharské národnostní menšiny, příslušníci ostatních menšin v 

České republice a majoritní společnost. Na realizaci těchto aktivit se podílí 

sehraný tým lidí bulharské a české národnosti. Náklady na kancelářské 

potřeby, na nájemné, na propagaci, na poštovné a telefon, ubytování, OON -

DPOP a honoráře, převoz osob.

138 000 96 000 40 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1011 Maďaři Spolek Iglice Egylet 26603608

Zpřístupnění maďarského jazyka a kultury členům maďarské menšiny i 

většinové společnosti - cílem projektu je poskytnout dětem všech věkových 

kategorií pocházejících z maďarských nebo smíšených rodin, žijícím v Praze 

a v blízkém okolí možnost učit se maďarštině způsobem a prostředky 

odpovídajícím jejich věku. Zprostředkovat maďarskou kulturu i lidové 

tradice prostřednictvím divadelních představení, tvořivých dílen, kulturních 

akcí, táborů a projektových víkendů a rovněž si klademe za cíl seznamovat 

českou veřejnost s maďarskou kulturou. Projekt se realizuje během celého 

roku a zahrnuje vlastivědné vycházky, besedy se spisovateli, společný 

koncert dětí se skupinou Szélkiáltó k 15. výročí spolku Iglice, projektový 

víkend lesní tábor, Den dětí (hra v lese, představení loutkového divadla 

Vojtina, tábor školka  v Krkonoších,  adventní představení v MKS a 

představení Divadla ZIráno). Náklady na ubytování a stravu pedagogů a 

přednášejících, na honoráře, služby (představení MKS , projektové víkendy, 

tábory - přednášející), honorář na dny Maďarského divadla v Praze, oslavu 

15. narozenin spolku Iglice, společný koncert dětí a skupiny a na hudební 

pedagogy.

1 100 000 70 000 40 000 Kč

Nepodpořena 

položka - osobní 

náklady (DPP a DPČ) - 

vlastivědné 

výcházky.



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1012 Maďaři

Studentský kroužek 

Endre Adyho -Ady 

Endre Diákkör

00499625

Pěstování maďarské studentské kultury v Praze  - Studentský kroužek 

Endre Adyho celoročně organizuje různorodé programy – kulturní, 

sportovní a také zábavní. Mezi hlavní programy patří i matrikulace nových 

členů, vánoční slavnosti, vědomostní kvíz a třídenní březnová oslava výročí 

maďarské revoluce. Největší kulturní akcí je celoměsíční program Dubnové 

kulturní dny, kde každoročně představí současnou maďarskou uměleckou 

scénu. Dále besedy s významnými osobnosti, návštěvy divadelních a 

hudebních představení, folklorní maďarské taneční večírky. Letos slaví 

spolek 60. výročí založení, proto se chystá uspořádat třídenní vzpomínkový 

program v rámci Dubnových kulturních dní, které budou zahrnovat 

mj.výstavu, společenské setkání a besedu s bývalými členy spolku.Hlavním 

cílem organizace je nabízet atraktivní program pro každého, kdo se zajímá o 

maďarskou kulturu, nebo chce zůstat v kontaktu s členy své národnosti.

Náklady na : Březnové slavnosti 169. výročí maďarské revoluce - náklady na 

koncert, pronájem prostoru na koncert. Dubnové kulturní dny - taneční 

večírek - náklady na maďarskou folklorní kapelu, besídka - na pronájem 

prostoru a honorář přednášejícího, výstava - na materiály, večírek - 

pronájem prostor, kapela.

137 000 82 000 20 000 Kč

Nepodpořena 

položka honorář Dj a 

strava.



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1013 Maďaři
SVAZ MAĎARŮ ŽIJÍCÍCH 

V ČESKÝCH ZEMÍCH
00196797

Kulturní aktivity celoročně a Dny maďarské kultury v Praze  - hlavní cílem 

Svazu Maďarů žijících v českých zemích je umožnit příslušníkům maďarské 

menšiny v České republice  uspokojovat své specifické kulturní potřeby, 

plynoucí ze své národní identity, včetně aktivního užívání maďarského 

jazyka, zachování jazykové a národnostní kultury, poznávání a rozvíjení 

vzájemných česko-maďarských kulturních vztahů a o přiblížení kulturních 

hodnot maďarského národa českým spoluobčanům. Dny maďarské kultury 

se v Praze již tradičně konají na podzim od začátku září do konce listopadu. 

Vybrané aktivity, na které je požadován grant :

1. Vystoupení Galagonya - hudební skupiny hrající na citeru (typická lidová 

muzika) 2. Muzejní noc v domě národnostních menšin v Praze 3. Prožít 

město jinak - MČ P-4/Michle. Vystoupení maďarské cikánské kapely Royal 

Gipsy - vystoupení je naplánováno v koncertní síni Městské knihovny Praha 

5. Vystoupení dětské folklorní skupiny Csángó.

Náklady na akce - nákup surovin na výrobu maď. specialit, na přepravu 

hotových produktů na akce Muzejní noc a Prožít město jinak, na technické 

zajištění akce Muzejní noc a Prožít město jinak, na ubytování účinkujících 

pro 12 osob (skupina Csángó), na honoráře pro hud. skupinu Galagonya.

258 000 73 000 40 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1014 Maďaři
SVAZ MAĎARŮ ŽIJÍCÍCH 

V ČESKÝCH ZEMÍCH
00196797

Taneční skupina Nyitnikék - folklórní soubor Nyitnikék dlouhodobě klade 

důraz na rozvíjení a představení maďarského folkloru jak příslušníkům 

menšiny, tak i majoritě. V uplynulém roce se díky workshopům a tanečních 

setkání postupně povedlo rozšířit okruh zájemců v řadách dospělých i mezi 

dětmi. Na základě pozitivní zpětné vazby se hlavním cílem souboru 

Nyitnikék vedle udržování kulturních tradic stává i jejich předávání zábavně 

– vzdělávací formou všem lidem, nehledě na jazykové dovednosti a 

předchozí pohybové zkušenosti, a to pomocí metody „Taneční dům“. 

Časový harmonogram projektu je rozdělen do pěti projektů. 1. Rozvíjení 

taneční dovednosti, 2. Předání a sdílení lidového tance, 3. Představení maď. 

lidových tradic, 4. Prohlubování tanečních znalostí, 5. Prezentace lid. tanců 

na jevišti. Náklady na jednotlivé části projektu : Na 1. projekt nepožadují.

2. projekt - na grafické zpracování tiskovin a na tisk, náklady na webové 

stránky, na cestovní náklady pro hudební skupinu, na ubytování hudební 

skupiny, na honoráře hudební skupiny.

3. projekt - na grafické zpracování tiskovin a na tisk, na webové stránky, na 

výtvarné potřeby na dílnu, na cestovní náklady pro přednášející .4. projekt - 

na webové stránky,na cestovní náklady pro lektory tance(z Maďarska a 

Prahy), na ubytování lektorů tance. 5. projekt - na materiál na kroje, na ušití 

krojů, na kroje pro muže, na údržbu a čištění krojů, na výtvarné potřeby, na 

honoráře lektorů tance.

100 300 60 180 20 000 Kč

Nepodpořena 

položka občerstvení 

pro lektory a 

účastníky.



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1015 Němci
Spolek Němců a přátel 

německé kultury v ČR
00006009

Činnost pražské základní organizace Spolku Němců a přátel německé 

kultury - spolek sdružuje občany německé národnosti a jejich přátele, schází 

se k pravidelným schůzkám, udržuje mezi členy konverzaci v německém 

jazyce, účastní se kulturních akcí Pražského literárního domu autorů 

německého jazyka, Götheinstitutu, pořádá výstavy a přednášky v Domě 

národnostních menšin a tematické výlety do regionů, kde jsou další základní 

organizace spolku. Dvakrát do roka se schází užší výbor - předsednictvo v 

Domě národnostních menšin zastoupené předsedy všech regionálních 

základních organizací.V průběhu roku se mimo pravidelných setkání, která 

se konají jednou za měsíc, pořádají semináře a přednášky, tematické výlety. 

Mimo setkání se připravuje výstava Osudy Němců II, výstava Fukov - o 

zaniklé obci, přednáška  o německé katolické obci, přednáška Bernd Rill a 

příprava na projekt tabulky na kostelech - němečtí kněží umučení v 

koncentračních táborech. Náklady na nájemné, honoráře přednášejícím,  

přípravu a odinstalování výstavy, na pozvánky, kancelářské potřeby, 

dopravu výstavy, cestovné, na přípravu cedulí - upomínka na umučené 

německé faráře.

80 000 41 500 30 000 Kč

Nepodpořeny 

položky květiny a 

občerstvení.

1016 Poláci "Klub Polski" 41195299

Oslava 130. výroči založení spolku KLUB POLSKI v Praze, Polská scéna 

hostem po třetí - 130 Let od založení KPvP, oslava s Těšínskou polskou 

scénou - oslava 130. výročí založení spolku je příležitostí k pozasz 

historického pohledu. KP v Praze jako nestor spolkového sdružování v této 

oblasti je bezesporu nejstarší organizaci na území České republiky a jednou 

z nejstarších v Evropě. Celý rok 2017 bude ve spolku probíhat pod znakem 

tohoto data a oslava vyvrcholí v listopadu za účasti oficiálních hostů. 

Inscenace Polské scény divadla z Českého Těšína, která bude už po třetí  

hostem PK v Praze. Cílem je prezentace spolkové činností v průběhu 130 let, 

upevnění pocitu sounaležností menšinvého společenství. Náklady na 

přepravu divadelního souboru, náklady na inscenaci, na nájem divadelních 

prostor.

85 000 59 000 50 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1017 Poláci "Klub Polski" 41195299

Podpora činností spolku v DNM ( dodatečné nájmy,telefon, kancelářské 

potřeby - náplně do tiskárny, papír pro tisk, psací potřeby,poštovní 

výdaje, propagační materiál) - KP v Praze jako organizátor spolkového 

života polských spolků vytváří zázemí pro činnost samotné organizace a také 

pro skupinu komorního sboru a divadelní skupiny. Zároveň spolupracuje s 

jinými spolky jako jsou TramPolina či Spolek přátel Polské školy. Zajišťuje 

administrativní a organizační zázemí pro kulturní akce zmíněných spolků. 

Vede také klubovou knihovnu polské literatury a je prostředníkem ve 

společném zajišťování realizace programových činností polských organizací.

 Náklady na kancelářské potřeby, na telefon a poštovné, na nájmy v Domě 

národnostních menšin - galerii, společenský sál, kavárnu, na propagaci. 

25 500 10 000 10 000 Kč

1018 Poláci "Klub Polski" 41195299

Setkání kultur - hudebně-společenský večer - koncert - multikulturní a 

mnohojazyčná sešlost, interpretace hudby národů reprezentovaná 

hudebníky menšinových spolků - polské piano a folk, ukrajinský pražský folk, 

bulharské piano, maďarský komorní sbor a další představitele menšin 

"obývajících" DNM. Druhou část setkání tvoří společenský taneční večer. 

Cílem je těsnější spolupráce menšin s důrazem na společné kulturní vyžiti a 

integraci a lepšího spolužití v prostorách DNM. V poslední době dochází k 

mnohačetným střetům zájmu a stresovým situacím, které vznikají v 

důsledku samostatného (bez ohledu na potřeby ostatních) plánování akcí 

jednotlivých spolků. Tento projekt je zacílen na odbourání podobných 

neduhů a obnovení ohleduplného soužiti uživatel DNM.

Náklady na nájmy prostor ke zkouškám, na propagaci, na nájem sálu Na 

Marjánce, na honoráře účinkujících.

32 000 24 000 20 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1019 Poláci "Klub Polski" 41195299

TEATR KLUB-PL- Praha - hlavním posláním divadla KLUB-PL- Praha je 

propagování polské divadelní tvorby a zejména tvorby zemřelého před 

třemi roky, dramatika Slawomira Mrożka. Inspirací pro vznik divadelní 

skupiny byla Polská scéna divadla z Českého Těšína, která jako jediná svého 

druhu profesionální scéna uvádí divadelní hry v polštině mimo území PL. 

Forma a prostředky používané v inscenacích mají interaktivní charakter. Je 

to divadlo alternativní ve svém zaměření a produkce her Mrożka umožňuje 

minimalizovat scénické prostředky. Tématika inscenací tohoto autora je na 

tolik univerzální, že i divák neznající jazyk se lehce orientuje v 

prezentovaném příběhu a sám může prožívat absurditu světa, ve kterém 

často je sám v roli aktéra.

Náklady na propagaci, náklady na nájmy divadelních prostor pro realizaci 

inscenace ( 2x za měsíc á 9 tis.), na honoráře ( režisér, herci, scénograf, 

zvukař, osvětlovač), na scénické prvky a kostýmy.

95 000 55 000 10 000 Kč

Nepodpořena 

položka nájmy 

prostor ke 

zkouškám. 

1020 Poláci

Občanské sdružení 

rodičů a přátel Polské 

školy v Praze

22823034

Podpora činnosti sdružení rodičů a přátel Polské školy v Praze (náklady na 

provoz: nájem a teplo) - cílem projektu je umožnit aktivitu Sdružení. 

Osvobození od části nákladů mu umožní přidělit finanční prostředky na 

celoroční  otevřený provoz Polské školy v Praze, na organizaci různých akcí, 

na vzdělávací činnost (výuka polského jazyka a dějin Polska pro děti ze 

smíšených polsko-českých rodin), pravidelná setkání. Sdružení dále pořádá 

vyučování předškoláků, setkání se spisovateli, besídky k příležitosti polských 

národních a náboženských svátků, školní ples a různé mimoškolské aktivity 

žáků a rodičů.

Náklady na provoz - nájem prostor, na teplo.

137 100 95 970 15 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1021 Poláci TramPOLina 22770607

Vítr do plachet - rozšíření celoroční činnosti sdružení TramPOLina - v rámci 

projektu se sdružení zaměří na realizaci řady společných oslav tradičních 

polských svátků a aktivit pro děti z řad polské národnostní menšiny. 

Uspořádá společenské akce jako např. Dětský karneval či Velikonoční a 

Vánoční výtvarnou dílnu, během kterých budou prezentovány a 

celebrovány polské tradice. Pro děti se chystá organizovat pravidelné 

zájmové kroužky či divadelní představení, které nabídnou možnost 

prezentovat současnou polskou divadelní tvorbu širší veřejnosti. Aktivity 

jsou koncipovány tak, aby umožnily zapojení také česky mluvícím osobám se 

zájmem o polskou kulturu. Veškeré aktivity sdružení byly doposud 

realizovány svépomocí, což na ně kladlo značné finanční i časové limity. 

Přínosem projektu bude zpestření nabídky kulturních aktivit a vytvoření 

mnoha příležitostí pro vzájemné setkávání Čechů a Poláků. Projekt nabízí 

členům polské menšiny možnost sdružování, udržování a rozvíjení tradic, 

komunikace v polském jazyce, kontakt s polskou kulturou a také možnost 

její prezentace navenek. Náklady na : Dětský karneval - zapůjčení kostýmů. 

Výtvarné dílny  - pronájem sálu s kuchyní, nákup výtvarných potřeb, nákup 

surovin pro pečení cukroví, proplacení tradičních polských pochutin. 

Divadelní představení - pronájem sálu, honoráře pro účinkující, doprava 

vystupujících. Zájmové kroužky - pronájem sálu Gordonki a Na polska nutke, 

honorář pro lektorku, měkké míče, offovy nástroje Rohema Junior +Set,  na 

koncert Timbre Tone - honorář pro vystupující kapelu, ozvučení koncertu, 

pronájem sálu, nákup výtvarných potřeb. Zajištění činnosti sdružení - 

pronájem skladu pro pomůcky, kancelářské potřeby, propagace. 

216 240 151 240 40 000 Kč

Nepodpořena 

položka drobné 

odměny, odměny 

pro účastníky Na 

polska nutke 

Andrzejki.                                                                    



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1022 Poláci Zaolzie Potrafi, z.s. 03605523

Kulturně-vzdělávací setkání polské menšiny žíjící v Praze a pocházející z 

Těšínska (Zaolzie) - 12 pravidelných integračních setkání Poláků z 

autochtonní polské menšiny pocházející z Těšínska a žíjící nyní natrvalo na 

území Prahy (jednou měsíčně) + min.4 setkání ročně polské menšiny s 

Čechy, kteří mají zájem seznámit se s její kulturou, zvyklostmi, tradicemi, 

současným životem, mentalitou atd. a Poláky imigranty z Polska, kteří 

natrvalo bydlí v hlavním městě.

Náklady na pronájem místnosti pro jednotlivá setkání, honorář pro 

koordinátora projektu, cestovné nebo 1 denní ubytování přednášejícím, 

hostům.

76 800 54 000 10 000 Kč

1023 Romové ARA ART, z.s. 01188461

"... a zase jsme spali pindral" - v roce 2017 plánuje divadelní skupina Ara 

Art nový divadelní projekt zaměřený na mládež a dospělé publikum. Cílem 

projektu - inscenace je vedle uměleckého zážitku přiblížit poutavou formou 

některé aspekty romské historie, která se významně podepsala na současné 

podobě romského národa a jeho kultury. Předkládaný projekt  sestává z 

přípravy, premiéry a minimálně dvou repríz nové divadelní inscenace. Její 

osou je vyprávění romské matky, tedy jaksi nadčasové, či archetypální 

ženské postavy. Ta prostřednictvím textů různých romských autorů v 

kombinaci s historickými dokumenty a texty vycházejícími z autentických 

vyprávění starších Romů, zprostředkovává nejen složitý osud romského 

národa s jeho nejvýznamnějšími historickými milníky, ale také i tradiční 

způsoby života Romů. Časový harmonogram: příprava leden - květen, 

květen - premiéra inscenace na festivalu Khamoro, červen - listopad - 

nabídka inscenace hudebním a divadelním festivalům, školám, reprízy 

představení (Plzeň a Ústí nad Labem).Náklady na kostýmy a na doplňky, na 

závěsný akrobatický kruh, na dopravu účinkujících, na propagaci, na 

honoráře. 

135 000 40 000 40 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1024 Romové ARA ART, z.s. 01188461

Oslavy Mezinárodního dne Romů 2017 - projekt oslav Mezinárodního dne 

Romů (MDR) v produkci Ara Art, z.s. vstoupí v roce 2017 do 3. ročníku své 

existence. Oba předchozí ročníky vzbudily velký ohlas laické i odborné 

veřejnosti, což lze doložit nejen plně využitou kapacitou prostor a sálů pro 

celý program projektu i gala večer. MDR 2017 zahrnuje vedle slavnostního 

gala večera, který proběhne 8.4., bohatý doprovodný program, který bude v 

tomto roce poprvé rozvržen do několika dní. Dne 5.4. se uskuteční tisková 

konference u příležitosti divadelního představení, dále se uskuteční 

panelová diskuse s občanskými členy Rady vlády pro záležitosti romské 

menšiny. Ve čtvrtek 6.4. bude panelová diskuse : Aktuální Romský jazyk a 

večer vernisáž výstavy "Čoro Moro, aneb když Gádže mluví Romsky" a v 

pátek 7.4.se uskuteční hraní v metru (pro širokou veřejnost) a večer 

tematický interaktivní mapping (pro širokou veřejnost). V sobotu na závěr 

se bude konat slavnostní gala večer v prostorách Divadla Archa. Po celou 

dobu trvání projektu budou vybrané pražské restaurace nabízet romskou 

kuchyni. Náklady na pronájem divadla, na uměleckoé honoráře - 

účinkujících,doprovodnou kapelu, dramaturga, koordinátora doprovodného 

programu, na fotografa, technika, grafika, manažera, na propagaci - výroba 

vizuálů, propagaci - výroba spotu, na ubytování zahr. kapely  na techniku - 

zvukovou, světelnou, na mobiliáře, na pohonné hmoty,na scénografii, na 

kancelářské potřeby.

940 170 200 000 150 000 Kč

Nepodpořena 

položka občerstvení 

pro umělce.



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1025 Romové Buči z.s. 22896163

Dětský soubor romského folkloru Marcinovci - 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 2017. Soubor představuje pro pražské romské děti jednak 

možnost smysluplného trávení volného času, jednak jim formou hudby a hry 

představuje a přibližuje romský folklor a romské tradice v podobě písní a 

vystoupení například ve spojení s důležitými životními situacemi (svatba, 

křtiny, pohřeb). Během roku je v plánu pět vystoupení souboru na různých 

pražských akcích, zejména v Praze 3 - například masopust, vinobraní nebo 

tradiční Žižkovské máje. Náklady na pronájem místností - zkušebny pro 

soubor, na kostýmy - kroje, na propagaci - letáky, prospekty.

212 000 178 000 40 000 Kč

1026 Romové Buči z.s. 22896163

Romské dny 2017 - náplní projektu je dvoudenní oslava Mezinárodního dne 

Romů v roce 2017. První část se bude konat v jeho předvečer 7.4.2017 a 

jedná se o komponovaný večer v koncertní síni Atrium na Žižkově, spojený s 

oceněním významných osobností a činů v romském hnutí. Tato akce 

navazuje na předchozí úspěšné koncerty a v roce 2017 proběhne již IV. 

ročník. Druhou akcí pak bude následujícího dne mezinárodní přehlídka - 

festival romských hudebních skupin všech žánrů, který bude uspořádán v 

Praze 3 v parku Parukářka jako oslava Mezinárodního dne Romů 2017. 

Náklady na pronájem místností Atrium, ozvučení, honoráře účinkujícím, na 

cestovné a ubytování účinkujícím, pronájem prostor na přehlídku, pronájem 

pódia, na zajištění elektřiny, na pořadatelskou službu, na moderátory, 

manažera projektu, náklady na produkci, na úklid během akce a po ní, 

pronájem mobilních WC,  náklady na propagaci - plakáty, letáky.

405 000 325 000 40 000 Kč

Nepodpořena 

položka trofeje pro 

oceněné osobnosti.



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1027 Romové

ČHAVORIKANO LUMA - 

KROUŽEK HER A 

NÁPADŮ O.S.

65602773

20. leté výročí Spolku Čhavorikano Luma - kulturní a vzpomínkové setkání k 

příležitosti 20. leté působnosti spolku Čhavorikano Luma s hudebním, 

tanečním a recitačním programem romských interpretů. Setkání až tří 

generací bývalých a přítomných členů spolku. Na akci vystoupí až 50 

účinkujících, očekává se účast nejméně 100 hostů z celé ČR. Akce proběhne 

v květnu 2017. Akce bude veřejně přístupná a zdarma. 

Náklady na propagaci - tisk plakátů, letáků, pronájem divadla, náklady na 

zvukaře a pronájem zvukové techniky, na osvětlovače, na audiovizuální 

záznam koncertu, na fotografa.

130 000 130 000 50 000 Kč

1028 Romové O Roma dživen 22815759

Zlatý hlas - spolek O Roma dživen pořádá od roku 2010 pěveckou a hudební 

soutěž s názvem “ZLATÝ HLAS“, která má společenský význam v rámci 

multikulturní výchovy, motivace a soutěže za účelem poskytnout cílové 

skupině možnost rozvoje ve vzdělání z oblasti hudebního a pěveckého 

studia na uměleckých školách.  Soutěž "ZLATÝ HLAS" je společensky 

významnou akcí romské populace, ale i pro další národnostní menšiny, které 

se účastní této soutěže. Dalším faktorem popularity a zájmu o hudební a 

pěveckou soutěž je zájem neromských fanoušků, ale i odborníků – 

profesorů hudby a tance a producentů z kulturní a hudební oblasti. V roce 

2015 se soutěž “ZLATÝ HLAS“ konala na Praze 8 v kulturním centru Ládví. 

Počet účinkujících – zpěváci, taneční a pěvecké soubory - byl v celkovém 

počtu 100 účinkujících. Počet diváků byl cca 1200 osob. Samotná soutěž se 

uskuteční v září letošního roku.   

Náklady na nájem společenského sálu včetně ozvučení, na propagaci akce ( 

TV, rádio, www, letáky apod.), na honoráře kapely, moderátory,  na 

produkci (organizace a dramaturgie soutěže). 

385 000 250 000 30 000 Kč

Nepodpořena 

položka stravné a 

cestovné pro 

účastníky, odměny v 

soutěži - diplomy a 

malé propagační 

předměty, hlavní 

cena poroty pro 

jednotlivce - 

odborný přípravný 

kurz na přijímací 

zkoušky na zvolenou 

uměleckou školu. 



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1029 Romové ROMANO DŽANIBEN 62941305

Dějiny Romů ve výuce 2017 - projekt si klade za cíl poskytnout pedagogům 

ZŠ a SŠ dostupný a srozumitelný didaktický materiál o romské historii s 

metodickou podporou, využitelný přímo ve výuce, který za pomoci událostí 

nejnovějších dějin Romů – holocaustem počínaje po současnost – 

tematizuje aktuální celospolečenské problémy. Snahou projektu je nejen 

tyto materiály vytvářet, ale také je soustřeďovat na jednom místě v podobě 

interaktivních historických map (www.krajinoupribehu.cz), které jsou účelné 

i atraktivní. Kromě této učebnice pro pedagogy poskytuje projekt také 

interkulturní dílny pro studenty, kteří se na nich mají možnost setkat s 

romskými pamětníky a skrze jejich vyprávění a následné diskuse si utvářet 

obraz o romské historii i současnosti. Tato osobní zkušenost je důležitá 

vzhledem k předcházení vzniku předsudků a stereotypů vůči Romům, které 

pramení z velké části právě z neznalosti romských reálií a pouze 

zprostředkovaných informací, či z generalizace negativních zkušeností. V 

roce 2017 bude s informacemi o projektu osloveno min. 200 škol, přičemž 

se počítá s přímým zapojením 15 - 20 pedagogů. Dalšími přímými 

beneficenty bude min. 75 žáků 2. stupně ZŠ a studentů SŠ. 

Náklady na ostatní osobní náklady (DPP), drobný materiál,  (500,- Kč), na 

nájem, na energii, na honoráře, na propagaci a tisk, administrativní 

poplatky: poplatek za web, doménu, bankovní poplatky apod.

245 450 60 000 50 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1030 Romové RomPraha 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. Cílem je rozšíření 

činnosti spolku o aktivity spojené se vzděláváním (předškolní příprava a 

doučovací a dále o besedy a přednášky na téma sociální, prevence 

kriminality, bezpečnost, lidská práva a národnostní menšiny, výchova a 

vzdělávání, kultura a dějiny Romů. Spolek zorganizuje i víkendové pobyty a 

výlety za kulturními památkami.

Náklady na materiál (zdravotnický materiál, čistící prostředky, kancelářské 

potřeby, odborná literatura, výtvarné potřeby, sportovní potřeby, náklady 

na údržbu webových stránek, výrobu propagačního materiálu, spoje, 

dopravu  - výlety, pobyt, vstupné - výlety, ubytování.

329 000 164 500 80 000 Kč

Nepodpořena 

položka 

ceny,diplomy,občers

tvení - 

besídky,výlety, 

vstupné do kina, 

strava - víkendové 

pobyty, bankovní 

poplatky.



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1031 Romové Sdružení ARBESAČKY 26615754

Akce pro děti z „Arbesáku“ - cílem projektu jsou aktivity zaměřené na 

smysluplné využití volného času romských dětí a mládeže a rozvoj v oblasti 

výchovy,vzdělávání a kultury.Projekt se zaměřuje výhradně na volnočasové 

aktivity, zejména víkendové pobyty.Projekt navazuje na předchozí činnost 

organizace v oblasti práce s dětmi a mládeží. Za dobu své existence vzbudil 

spolek zájem velkého množství dětí a rodin a podařilo se získat děti z ulice 

do zájmových kroužků a vložit do jejich myšlení určitý smysl a řád,který by 

měl pomoci nejen ve škole, ale především v tom, aby nacházely způsob 

řešení svých životních situací bez drog a pouliční kriminality.Cílovou skupinu 

tvoří romské děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, jejichž 

rodiny je podpodporují   v mimoškolních aktivitách, nemají vztah k 

sebevzdělání nebo nejsou schopny materiální podpory. Plánovány jsou 3  

víkendové pobyty pro děti z rodin, které jim ze sociálních či finančních 

důvodů tyto pobyty mimo Prahu nemohou nabídnout.

Náklady na materiál - zdravotnický materiál, sportovní potřeby, výtvarné 

potřeby, kancelářské potřeby, na vybavení klubu - knihy, stolní hry, pod.), 

náklady na dopravu a na ubytování ( 3 víkendové pobyty, telefonní 

poplatky, poštovné, propagaci, na ostatní osobní náklady - DPP.

341 400 286 400 80 000 Kč

Nepodpořena 

položka bankovní 

poplatky.



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1032 Romové

Sdružení pro tradice 

národnostních menšin 

z.s.

01745441

Rozvoj tradic národnostních menšin v Praze - obsahem projektu je 

upořádání série vystoupení, ve kterých budou účinkovat členové spolku 

žadatele a která budou zaměřena na prezentaci a zachování romských 

folklorních tradic. V rámci projektu je naplánováno uspořádat minimálně 4 

vystoupení s identickým programem, který bude speciálně pro účely 

projektu nastudován. Program bude složen z romských lidových písní (v 

romštině i v českém překladu), které byly zaznamenány v rámci předchozí 

činnosti organizace. Mezi členy žadatele je hudební soubor, jehož členové 

písně zaranžovali a upravili pro folklorní cimbálovou hudební 

skupinu.Hlavním přínosem projektu bude uchovávání a rozvíjení romského 

folkloru, tradic i celé kultury, což napomůže v České republice posilovat 

tradici multikulturního státu s bohatými zdroji z různých národů, 

národnostních menšin a kultur. Hlavním přínosem projektu bude uchovávání 

a rozvíjení romského folkloru, tradic i celé kultury, což napomůže v České 

republice posilovat tradici multikulturního státu s bohatými zdroji z různých 

národů, národnostních menšin a kultur.

Náklady na pronájem místností, na ozvučení sálu, na honoráře účinkujícím, 

na hudební nástroje - cimbál, kytaru, saxofon.

187 000 177 000 0 Kč

Popis projektu je 

nedostačující -velmi 

stručný a obecný.

1033 Rusíni
Rusíni.cz-rusínská 

iniciativa v ČR
22769251

Rusínské dětské centrum - projekt je věnován dětem z rusínských a 

smíšených rodin. Záměrem projektu je osvojit si rusínský jazyk způsobem a 

prostředky odpovídajícími věku dětí a zprostředkovat dětem znalosti a 

rusínské reálie, jakož i lidové tradice. V rámci projektu bude jedenkrát v 

měsíci realizována nedělní odpolední výuka, jehož součástí bude i příprava 

na představení. Vyvrcholením činnosti budou besídky pro rodinné 

příslušníky a přátele, které se uskuteční o rusínských svátcích a významných 

dnech. Náklady na honoráře (DPP), na občerstvení na besídkách ( tradiční 

rusínská jídla), pronájem prostorů v DNM, na výtvarné potřeby, na cestovné 

pro hosty (Praha - Humenné).

66 350 43 200 30 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1034 Rusové Ruská tradice, z.s. 26539713

Celoroční činnost dětského divadelního souboru Krásný sarafán - dětské 

divadelní studio navazuje na činnost dětského divadla v minulých 11 letech 

a stejně jako na začátku sleduje podporu znalosti a rozvoj spisovné ruštiny v 

prostředí ruské komunity, a to zejména cestou nastudování a uvedení ruské 

divadelní klasiky pod vedením zkušených divadelních pracovníků. Umožňuje 

značnému počtu dětí z ruských a smíšených rodin seznamovat se jako 

diváky i a ještě aktivněji jako dětské herce se skvosty ruské literatury a 

kultury, lidovými tradicemi a folklórem a vede děti k poznání problematiky 

dobra a zla prostřednictvím divadelních forem, rozvíjí jejich tvůrčí aktivity v 

mateřském jazyce. 

Náklady na kancelářské potřeby, na nájemné, poštovné, telefon, fax, 

cestovné, propagace, na honoráře, OON

115 000 80 000 50 000 Kč

Nepodpořena 

položka materiál. 

1035 Rusové Ruská tradice, z.s. 26539713

Klubová činnost ruské národnostní menšiny v DNM v roce 2017 - klubová a 

kulturně-společenská činnost ruské národnostní menšiny v DNM v roce 

2017 bude zaměřena na prezentaci národnostních kultur na území hl. m. 

Prahy. V rámci této činnosti budou pořádaná pravidelná setkání:

• KULTURUS – 2017, společný rusko-český kulturní festival

• Klub ruského nekomerčního filmu

• Setkání umělců a spisovatelů se čtenáři a veřejností 

• Činnost Ženského klubu občanského sdružení Cennější než perla

• Prezentace občanských organizací a rozmanitých aktivit z prostředí ruské 

národnostní menšiny

• Činnost uměleckých, divadelních a zájmových kroužků v DNM

Náklady na kancelářské potřeby, nájemné, poštovné, telefon, fax, 

propagaci, na honoráře, na OON.

65 000 45 000 40 000 Kč

Nepodpořena 

položka materiál 

(není specifikována).



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1036 Řekové Řecká obec Praha, o.s. 26538458

Kulturní, společenská a osvětová činnost - Řecká obec Praha se svými 

kulturními, společenskými a osvětovými aktivitami se zaměřuje na všechny 

generace národnostní menšiny, zejména však na děti a mládež. Jedná se o 

pořádání společenských akcí s řeckou hudbou a tancem, koncert řecké 

hudby. Realizovanými akcemi se snaží zaujmout také českou, hlavně 

pražskou veřejnost. V rámci projektu jsou pořádány tradiční společenské 

večery s živou hudbou kapely AKROPOLIS. Velmi významné akce jsou oslavy 

státních svátků 25. března  a 28. října a slavnostní novoroční "Krájení pity" 

za účasti oficiálních představitelů místních úřadů a představitelů řeckého 

velvyslanectví. V květnu bude uspořádán večer věnovaný tvorbě známého 

řeckého hudebního skladatele Mikise Theodorakise.  

Náklady na pronájem sálu na oslavy státních svátků a na koncert, náklady na 

kancelářské potřeby, na poštovné, telefon, honorář kapele. 

191 000 70 000 50 000 Kč

1037 Řekové 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. 

Po celou dobu činnosti Řecké obce Praha působí v Praze pěvecký a taneční 

zájmový soubor AKROPOLIS. Soubor je pravidelně zván na různé kulturní 

akce pořádané nejen v Praze ( např. Praha - srdce národů a další). Zúčastnil 

se také Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, kde získal různá 

ocenění. Své umění předvádí také na celorepublikových festivalech, 

pořádaných Asociací řeckých obcí, kam jsou zváni i oficiální hosté.

Náklady na pořízení krojů a pomůcek pro výuku tanců, na cestovné - 

doprava do místa vystoupení, na pronájem zkušebny, na údržbu a přepravu 

krojů.

78 000 30 000 30 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1038 Slováci Asociace Limbora, z.s. 60432811

LIMBORA  v roce 2017 - projekt je  pokračováním aktivit ve výchovné a 

kulturně-vzdělávací činnosti. Organizace zřizuje i činnost souboru Limbora 

pro mládež a dospělé . Úkolem projektu je nabízet slovenské menšině a 

široké pražské veřejnosti možnost hlubšího seznámení s etnografií, 

kulturními tradicemi a jazykem v průběhu celého roku na pravidelných 

nácvicích a programech v divadlech, workshopech a tanečních školách. 

Limbora je živým společenstvím lidí, kteří se setkávají při pravidelném 

nácviku několikrát týdně. Soubor pracuje v hudební, taneční a pěvecké 

složce (pravidelné nácviky) a vystupuje na kulturních akcích (např. taneční a 

pěvecké vystoupení na Česko-slovenském plese).Náklady na nájemné - 

pronájmy, na jiné pronájmy(divadla aj.), na propagaci, dokumentaci, na 

elektřinu, na služby - um. spolupráce na přípravě, na osobní náklady, na 

účetní spolupráci. 

620 000 120 000 50 000 Kč

1039 Slováci Asociace Limbora, z.s. 60432811

LIMBORKA -  25. výročí - projekt pokryje podíl přímých a nepřímých nákladů 

souvisejících s přípravou, uvedením, prezentaci, dokumentaci, technickým 

zabezpečením a pronájmy pro slavnostní program při 25. výročí nejstarších 

slovenských dětských souborů Limborka a Malá Limborka. Soubory pracují 

pravidelně v hudební, taneční a pěvecké složce. V Malé Limborce jsou děti 

do 10let a v Limborce děti starší.Podílejí se úspěšně také na tradičních 

programech, které sdružení pro veřejnost pořádá. V dětském souboru 

pracuje v současnosti celkem kolem 60 dětí. Projekt pomůže finančně 

pokrýt část nákladů, potřebných pro zabezpečení přípravy a realizace 

programu při tomto výročí. Bude probíhat v roce 2017 až do jeho realizace, 

která se uskuteční v prosinci. Zabezpečí také část kostýmového vybavení 

pro děti a tento program. Náklady na DHM - taneční obuv, na profilovou 

skládačku, na pronájmy (divadlo), na dokumentaci, na choreografii, na 

techniku(zvuk, osvětlení).

643 000 115 000 50 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1040 Slováci BONA FIDE 26524741

FESTIVAL ČESKEJ A SLOVENSKEJ TVORBY PRE DETI - Festival české a 

slovenské tvorby pro děti ( již 3. ročník) poukáže nejmladší generaci na 

blízkost obou jazyků i národů, propojených společnou historií i kulturou. 

Představí dětskou literaturu, divadlo, knihy a ilustrace formou výstav, 

divadel, aktivního čtení, workshopů, poukáže na nové trendy tvorby pro 

děti. Časový harmonogram - od ledna do října probíhá příprava, 2.10. 2017 

je zahájení festivalu a závěr festivalu je 8.10.2017,      v listopadu se festival 

zhodnotí.  Místo realizace je Městská knihovna v Praze, Muzeum hl. m. 

Prahy, Dům národnostních menšin a Slovenský institut. Festival navštíví přes 

1000 dětských diváků.

Náklady na umělecké honoráře pro účinkující, na služby  - zvuk, světla, 

techniku, instalaci výstav, přeprava materiálu - techniky, výstav, kulis, na 

produkční práce.

300 000 80 000 40 000 Kč

1041 Slováci ČeskoSlovenská scéna 70857164

2. ročník Minifestivalu slovenského divadla v Praze - uspořádání 2. ročníku 

Minifestivalu slovenského divadla, tvořeného umělci ze slovenské 

národnostní menšiny v Praze. Kromě zavedených představení slovenských 

umělců v ČR jako R. Trsťan, M. Igonda, E. Kerestešová, I. Šebo, D. Malota je 

naplánována i premiéra hry o V. Clementisovi přímo v místě jeho odsouzení - 

porotní síni na Pankráci.Vedle premiéry Hra o Clementisovi na Pankráci a 

sedmi představení ve Slovenském domě se uskuteční doprovodné programy 

jako výstava fotografií A. Kerestešové z divadelního zákulisí nebo workshopy 

a besedy.  

Náklady na cestovné pro účinkující, na propagaci - tisk plakátů a pozvánek, 

na ozvučení, osvětlení, na OON.

282 000 60 000 0 Kč

Projekt svým 

obsahovým 

zaměřením 

nenaplňuje prioritní 

oblasti programu a 

plně neodpovídá 

cílům grantového 

řízení.



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1042 Slováci

Dokumentační a 

muzejní středisko 

slovenské menšiny v ČR

26679914

Dokumentace slovenské menšiny v ČR a působení slovenské kultury v ČR - 

projekt se soustředí na pravidelnou dokumentaci slovenské menšiny a 

kultury v ČR. Připraví setkání slovenských a českých historiků k 100. výročí 

VŘSR, která negativně poznamenala naši soudobou historii a také 

Slovensko. Na toto téma budou rovněž uskutečněny literární podvečery 

slovenských spisovatelů    v konfrontaci s ruskými autory, které se literárním 

popisem VŘSR zabývali, protože ovlivnila také jejich životní osudy (J.G. 

Tajovský, Peter Jilemnický, Zora Jesenská, Albert Škarvan, Hana Ponická, 

atd.), dále slovenskými a českými spisovateli, kterých výročí si  v roce 2017 

připomenem v souvislosti se Slovenskem ( J. Rozner, Ivan Hálek, Božena 

Němcová atd). Budou uspořádány 3 výstavy slovenských výtvarníků v DNM 

a výstavu k B. Němcové. Harmonogram všech akcí projektu je rozvržen do 

všech měsíců v roce. Náklady na kancelářské potřeby, telefony, poštovné, 

na pronájem za prostory v DNM, na nájemné společ. prostor v Praze, na 

ubytování pro spolutvůrce, na odbornou literaturu, na cestovné, na služby, 

údržbu, dopravné, propagaci, software, drobný majetek, na DPP.

299 000 83 000 50 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1043 Slováci

Dokumentační a 

muzejní středisko 

slovenské menšiny v ČR

26679914

Pražská mezinárodní konference slovenských středoškoláků a jejich hostů 

2017 - 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. Mezinárodní 

konference s tvůrčími dílnami navazuje na tradici, kterou v roce 1926 

zahájily české odbory Matice slovenské a v roce 1946 je obnovila 

Československá společnost. Důraz bude dán na slovenský jazyk, český 

ekvivalent a vzájemné porozumění. Základem bude vyhledávání popisu 

tradic v literatuře, beletrii, podle vyprávění pamětníků, s použitím dalším 

zdrojů (např. internet a pod). V dílnách budou žáci a studenti pracovat pod 

vedením pedagogů s využitím odborných konzultací pracovníků DOMUS SM 

v ČR. Tito budou současně zprostředkovávat kontakt se soutěžícími školami 

na Slovensku, připravovat odbornou literaturu, videoprojekce, prezentace a 

tvůrčí dílny. Přínosem projektu je udržování vědomostí o tradicích obou 

národů, porozumění v obou jazycích bez tlumočníka a pravidelné udržování 

kontaktů mezi žáky slovenského původu i českými žáky ČR a slovenskými 

žáky v SR. Harmonogram projektu je rozvržen od ledna až prosince, kdy 

vyvrcholí setkáním slovenských středoškoláků žijících v ČR a pražská 

konference slovenských středoškoláků a jejich hostí k Měsíci česko-

slovenské vzájemnosti.   

Náklady na  kancelářské potřeby, telefony, poštovné, na pronájem za 

prostory v DNM, na najemné společ. prostor v Praze, na ubytování pro 

studenty a učitele, na odbornou literaturu, na cestovné, na DPP.

256 000 69 000 45 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1044 Slováci
"Folklorní soubor 

Šarvanci"
26591235

Folklorní soubor Šarvanci v patnáctém roce své činnosti - příprava a 

realizace celovečerního představení při příležitosti 15. výročí založení 

souboru, který by měl proběhnout na jaře                    v pronajatém 

pražském divadle za účasti bývalých členů souboru, spolupracujících 

pedagogů, choreografů a další veřejnosti. Kromě tohoto programu plánuje 

soubor v roce 2017 tyto následující aktivity : zajištění pravidelné celoroční 

činnosti souboru (nácvik taneční, pěvecké a hudební složky). Členové všech 

těchto složek se pravidelně schází na zkouškách. Základním cílem existence 

folklorního souboru je sběr a studium materiálů lidového umění a jeho 

šíření směrem k široké veřejnosti. V rámci svého poslání členové souboru 

studují folklorní materiály, učí se interpretovat autentické lidové umění, 

nacvičují choreografie a prezentují je v rámci různých kulturních akcí. 

Vystupují na různých festivalech během celého roku.

Náklady na kroje a krojové součásti, na nájemné - prostory pro nácviky a 

divadlo, na honoráře pedagogů a choreografů, na dopravu souboru, 

pedagogů a choreografů, na propagaci, na ubytování a stravu (soustředění). 

354 100 182 000 40 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1045 Slováci
"Folklorní soubor 

Šarvanci"
26591235

Folklorní večery a taneční školy pro veřejnost - Folklórní soubor Šarvanci by 

v roce 2017 rád navázal na akce, které organizuje již od svého vzniku. V 

rámci projektu budou uspořádány 2 večerní taneční školy (v rozsahu každá 3 

hodiny ), 2 taneční školičky pro děti (v rozsahu každá 2 hodiny ), víkendovou 

taneční školu (v rozsahu 13 hodin pro dospělé, zvlášť pro začátečníky a 

pokročilé a 2 hodiny pro děti) a předvánoční folklorní večer – celovečerní 

představení celého souboru ukončený veřejnou školou tance a zábavou u 

muziky FS Šarvanci. Taneční školy pro veřejnost – děti i dospělé – se 

organizují v pronajatých prostorách, nejlépe v DDM Karlínské Spektrum, kde 

FS Šarvanci trénuje a kde má své zázemí i cimbálová hudba FS Šarvanci. 

Školy tance povedou zkušení pedagogové ze Slovenska specializující se na 

region, kterému bude ta která taneční škola věnována. Dle zkušeností lze 

předpokládat účast na školách tance v počtu cca 30-50 lidí, 10-20 dětí na 

dětských školičkách tance, cca 200 diváků na předvánočním folklorním 

večeru a 30-40 účinkujících. 

Náklady na nájemné, na honoráře a na dopravu pedagogů a účinkujících.

180 800 100 000 30 000 Kč

1046 Slováci Slovensko-český klub 65398777

Pražští Slováci na pódiu Slovenského domu v Praze - obsahem projektu je 

uspořádání kulturních pořadů slovenského a česko-slovenského charakteru, 

kde účinkují především Slováci žijící                 v Praze, často se svými českými 

přáteli či přáteli z jiných menšin, a to pro publikum ze slovenské menšiny v 

Praze i pro Pražany (15-20 měsíčně hudebních, divadelních, literárních a 

filmových pořadů) . Slovenský dům zakoupil a rekonstruoval Slovensko-

český klub s podporou obou států.

Náklady na cestovné včetně ubytování, na propagaci - tisk materiálů, 

plakátů, pozvánek, na instalaci výstav v Galerii Slovenského domu v Praze, 

na ozvučení a osvětlení, na honoráře účinkujících  - hudba, spisovatelé, 

hosté.                                                

677 000 160 000 30 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1047 Slováci
Slovenský literárny klub 

v ČR
26603292

Kvarteto - obsahem projektu je uspořádání komponovaných lit-hud. večerů 

v Divadle Viola a Slovenském domě v Praze k výročím slovenské literatury s 

eminentním vztahem k Praze. V rámci projektu se připomenou výročí 

významných osobností :  7.1. Igor Válek, největší slovenský haškológ 50, 6.4. 

Jaroslav Reznik, čestný předseda Spolku slovenských spisovatelů 75, 9.8. 

Vavro Šrobár, spoluvyhlasovatel ČSR 150, 29.12. Július Satinský 15 roků od 

úmrtí. Náklady na nájemné prostor pro jednotlivé večery, cestovné 

účinkujících včetně ubytování, na tisk plakátů a pozvánek, na honoráře 

účinkujících.

195 000 50 000 20 000 Kč

1048 Slováci
Slovenský literárny klub 

v ČR
26603292

Literární soutěž Jána Kollára - obsahem projektu je uspořádání již 13. 

ročníku úspěšné literární soutěže pro žáky ZŠ, studenty SŠ a VŠ v Praze a ČR 

a mladé lidi do 30 let v oblasti literární tvorby ve slovenštině anebo se 

slovenskou tematikou, dále pak uspořádání kulturního a společenského 

večera a vyhlášení výsledků v Praze. Cílem je podchytit a podnítit zájem dětí 

ze slovenské národnostní menšiny i z většinové populace o literaturu a o 

slovenštinu a slovenské reálie. Dalším cílem je připomenout, že slovenština 

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

Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Soutěž bude široce 

popularizována na školách a v tisku, v porotě zasednou přední spisovatelé a 

vítězné práce budou publikovány v čtvrtletníku Zrkadlenie-Zrcadlení. 

Vyhlášení výsledků se uskuteční v Nostickém paláci. Předpokládaná účast 

100-150 soutěžících, na vyhlášení se zúčastní 200 hostů a vítězné práce 

přečte víc než 1000 čtenářů.

Náklady na nájemné sálu pro vyhlášení výsledků, na cestovné umělců, 

porotců, oceněných, na tisk plakátů, pozvánek, vítězných prací, na ozvučení 

a osvětlení akce, na honoráře účinkujících  - hudba, spisovatelé - hosté. 

330 000 48 000 20 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1049 Srbové Srbské kulturní centrum 22771875

800 let od korunovace srbského krále Stefana II Nemanjiće - cyklus 10 

přednášek - cyklus přednášek u příležitosti 800. výročí od korunovace 

prvního srbského krále Stefana Nemanjiće - 10 přednášek plánovaného 

cyklu srbského historika Prof.Dr. Radivoja Radiće a českého historika Prof. 

PhDr. Jana Rychlíka, jednoho z autorů Dějiny Srbska .  Přednášky budou 90 

minutové, dle potřeby se budou jednotlivé úseky překládat do českého 

jazyka, k přednáškám se vytisknou plakáty, pozvánky a ilustrační materiály. 

Realizace projektu bude v září a je určen nejen studentům, ale i nejširší 

veřejnosti.

Náklady na honoráře pro přednášející, na jednání, organizaci a realizaci  

přednášek, na propagaci - grafika plakátů, pozvánek, ilustračního materiálu, 

na technickou výpomoc přípravy sálu, pověšení banerů, plakátů, náklady na 

ubytování a stravování přednášejících ze Srbska, na telefon, poštovné, 

internet, ozdoby, na cestovné přednášejících po Praze, na dokumentaci.   

155 000 70 000 20 000 Kč

Nepodpořena 

položka voda.



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1050 Srbové Srbské sdružení sv. Sáva 26597195

VIII.DNY SRBSKÉ KULTURY V PRAZE - Dny srbské kultury v Praze jsou 

nejvýznamnější a nejrozsáhlejší kulturní akcí Srbského sdružení sv. Sáva. 

Jedná se o bienální kulturní program v Praze, který  se v roce 2017 bude 

konat již po osmé pod záštitou ministra kultury Srbská p. Vladana 

Vukosavljeviće, který také dny zahájí. Program VIII. Dnů srbské kultury se 

uskutečni          v prostorách Srbského kulturního centra. Program potrvá 21 

dní, během niž je plánováno 13 akcí - literární večery, přednášky, výstavy, 

křest českého vydání Srbské trilogie S. Jakovljeviće a knihy Nazlob se, 

člověče M. Vitezoće, ochutnávky srbských specialit a vína, vystoupení 

divadla                 z Kruševace. Projekt je určen jak příslušníkům srbské 

menšiny, tak i příslušníkům majoritní společnosti, kteří mají zájem o srbskou 

kulturu, umění a národ.  Náklady na kancelářské potřeby, na poštovné, 

telefon, internet, na nájemné sálu pro besedy, výstavy, na grafickou 

přípravu propagačních materiálů - banery 3 metrový, na plakáty, na tisk 

propagačních materiálů, na služby  - osvětlovače, zvukaře, fotografy,  na 

hudební doprovod, moderátory, přednášející, na tlumočení - překlady 

přednášek, besedy apod., na OON - instalace výstav, tech. výpomoc.

351 000 90 000 20 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1051 Srbové
Srbský kulturní spolek 

Radost
04518578

Naplnění cílů Srbského kulturního spolku Radost v roce 2017 - Folklorní 

činnost spolku - zajištění činnosti spolku a dalších doprovodných potřeb - 

pro folklorní vystoupení potřebuje spolek odpovídající národní kroje, které 

jsou v Srbsku krajově velice rozmanité. Cíle projektu:

• Zajištění provozních nákladů - v prostorách DNM

• Obstarání národních krojů

• Organizace vystoupení - tance 

Soubor je zaměřen na udržování a rozvoj kulturních tradic a národopisného 

bohatství Srbska, balkánského regionu a poznávání těchto hodnot v regionu 

místním. V projektu bude realizován nácvik (2x týdně) a účast na 

vystoupeních. Náklady na propagaci (letáky, upomínkové předměty), 

kancelářské potřeby, pronájem prostorů pro zkoušky v DNM, honoráře pro 

hudebníky, na kroje, pronájem na prostor pro akce, ubytování pro účinkující 

hosty ze Srbska, pitný režim.

535 000 283 000 60 000 Kč

Nepodpořena 

položka odměny pro 

děti.



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1052 Srbové
Srbský kulturní spolek 

Radost
04518578

Naplnění cílů Srbského kulturního spolku Radost v roce 2017 - Škola 

srbského jazyka - pravidelná výuka - škola srbského jazyka je projektována 

jako souhrn aktivit, které pomohou rodičům dětí různého věku umožnit jim 

v podmínkách života v cizině, aby se jejich děti společně se svými vrstevníky 

seznámily s tradicemi a jazykem svého národa. Děti jiných národností se 

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

jazykového prostředí.

Cíle projektu:

• Zajištění provozních nákladů

• Zajištění činnosti školy (výuka 1 x týdně ,  leden - prosinec)

Účast na projektech - Pražská muzejní noc a na multikulturních akcích 

pořádané spolky podobného zaměření.  

Náklady na provoz : na kancelářské potřeby, na pronájem prostorů pro 

výuku srbštiny v DNM včetně dalších služeb, na OON (menší odměny pro 

děti).

Náklady na školu : na školní potřeby ( knihy pro četbu v originále, učebnice), 

na didaktické pomůcky  - 4 malé stojanové tabule, na kancelářské potřeby, 

na honoráře pro učitele a za odbornou pomoc.

98 000 70 500 30 000 Kč

Nepodpořena 

položka notebook 

nebo tablet pro 

umožnění poslechu a 

práce   s 

autentickými 

nahrávkami písní, 

literárních textů, 

divadelních 

představení, filmů, 

apod.  



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1053 Ukrajinci
Sdružení Ukrajinců a 

příznivců Ukrajiny
00506605

Duo MarOlja - zajištění činnosti pěveckého Dua MarOlja, které existuje od 

roku 2013. Svůj repertoár zaměřilo především na ukrajinské, zakarpatské, 

rusínské a lemkovské lidové písně ve své vlastní úpravě s doprovodem, ale i 

v provedení a capella.  V současné době vzrostl rozsah repertoáru Dua na 

samostatný večerní program. Pěvecké duo pravidelně vystupuje na akcích 

podporujících boj za základní lidská práva, která jsou porušována nejen na 

Ukrajině, ale i v dalších částech světa. Zároveň zpívá na pietních aktech 

obětem represálií a válek. Tyto akty jsou nejčastěji realizovány v Praze na 

Olšanských hřbitovech, ale i dalších místech. V těchto aktivitách 

spolupracuje se všemi ukrajinskými organizacemi, se spolkem Ruská tradice 

i českými organizacemi. Pravidelně se podílí na celopražských programech: 

Muzejní noc, Noc kostelů, Zažij město jinak nebo Kaleidoskop.  Náklady na 

kancelářské potřeby, baterie do piánka, na ukázku tradičních pokrmů, je-li 

součástí vystoupení, na nájemné zkušebny a sálků, na poštovné, telefon, 

fax, na cestovné -pro členky v rámci PID, přeprava techniky k vystoupení, na 

propagaci - tisk letáků a propagaci v kulturních přehledech, na OON - pro 

členky Duo a zvukovému technikovi. 

30 000 21 000 15 000 Kč

Nepodpořena 

položka technické 

příslušenství ke 

keyboardu.



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1054 Ukrajinci
Sdružení Ukrajinců a 

příznivců Ukrajiny
00506605

Sbor sv. Vladimíra a spolková činnost SUPU - zajištění činnosti sboru, který 

působí v Praze již od  r. 1945, má cca 25 členů – příslušníků národnostní 

menšiny i majority.  Dle potřeby je doplňován externími zpěváky a sólisty. 

Pravidelné zkoušky jsou jednou do týdne v pronajímané zkušebně Gymnázia 

Na Vítězné pláni, kde má sbor i své zázemí a archiv. Sbor vystupuje v 

průměru dvakrát měsíčně, prioritně  zpívá na řeckokatolických liturgiích v 

chrámu sv. Klimenta v Praze, také je pravidelně zván k přímým přenosům 

řeckokatolické zpívané bohoslužby a capella do Českého rozhlasu a dalších 

médií.Sbor je zván jinými církvemi k účasti na jejich slavnostních 

bohoslužbách, většinou u příležitosti chrámových svátků a uctění památky 

významných světců a církevních osobností. V roce 2017 zahajuje Nový rok 

koncertem ukrajinských koled, bude vystupovat v programech v rámci 

Pražské muzejní noci a Noci kostelů. Činnost je celorepubliková, ale 

vzhledem k sídlu organizace v Praze, velká část programů probíhá právě v 

hlavním městě. 

Náklady na nájemné zkušebny v GVP a sálů v Praze, na poštovné, telefon, 

fax, na cestovné a přepravu pro účinkující v rámci PID, na propagaci - výroba 

propag. materiálu, na ladění a údržbu klavíru, na ubytování pro účinkující, 

na fotoslužby a pořízení studijních nahrávek, na OON - dirigentovi, stálému 

sólistovi, hostujícím umělcům a přednášejícím. 

90 000 63 000 55 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1055 Ukrajinci
Sdružení Ukrajinců v ČR 

BEREHYŇA z.s.
22686959

,, Naše Vánoce ,, - jedná se o projekt otevřený a bude postupně doplňován 

a rozvíjen  v souladu      s návrhy a nápady. Do projektu budou zapojeny 

většinou děti z ukrajinských rodin. Cílem projektu je probouzet a  zvyšovat 

zájem dětí a mládeže o kulturu, tradice, historii a přesvědčit je, že dobrá 

zábava  není jen počítač. Snaha o rozvíjení vzájemné spolupráce mezi dětmi 

a z Čech a Ukrajiny. Projekt se bude realizovat o Vánocích formou 

hudebního a divadelního setkání účastníků v sále  Divadla  Metro. 

Předpokládaný počet účastníků je cca 50. Náklady na pronájem sálu (divadlo 

Metro) na 4 hodiny +  na  gen.zkoušku, na pronájem zvukaře na den akce + 

na gen.zkoušku,  na foto + dokumentaci, na výrobu rekvizit, na látky na 

kostýmy, na šití kostýmů - úhradu za práci.  

45 500 30 300 0 Kč

Projekt svým 

obsahovým 

zaměřením 

nenaplňuje prioritní 

oblasti programu. 

1056 Ukrajinci
Sdružení Ukrajinců v ČR 

BEREHYŇA z.s.
22686959

,, PRAHA UKR FEST ,, - organizace poprvé v hl. m. Praze plánuje realizovat 

festival PRAHA UKR FEST. Festival se uskuteční v září a je rozvržen do tří dnů 

a hlavním smyslem této akce  je zachování ukrajinských hodnot a jejich 

popularizace mezi mladými lidmi a dětmi. Festival bude zahájen 8.září, kdy 

je připravena zábava pro mládež a dospělé, 9. září proběhnou výtvarné 

workshopy, fotoshopy, výstavy výšivek, promítání filmů, ochutnávka 

tradičních ukrajinských jídel a vystoupení hostů ze zahraničí. 10. září se 

bude konat koncert v Kostele Sv. Klimenta a městem projde průvod. Bude 

připraven program, kde vystoupí sdružení Berehyňa, vystoupí hosté z 

Ukrajiny, ze Španělska a Polska. Bude instalována výstava fotografií z 

Ukrajiny. V r. 2017 organizace plánuje rozšířit trvání Dne výšivky.

Náklady na pronájem místa pro realizaci projektu + scéna, na materiál - 

rekvizity. 

182 500 85 000 40 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1057 Ukrajinci
Sdružení Ukrajinců v ČR 

BEREHYŇA z.s.
22686959

,, Svátek Mikuláše ,, - jedná se o projekt otevřený a bude postupně 

doplňován a rozvíjen  v souladu  s návrhy a nápady, budou zapojeny 

většinou děti z ukrajinských rodin. Cílem projektu je probouzet a  zvyšovat 

zájem dětí a mládeže o kulturu, tradice, historie. Snaha o rozvíjení vzájemné 

spolupráce mezi dětmi a z Čech a Ukrajiny. Projekt se bude realizovat o 

Vánocích formou hudebního a divadelního setkání účastníků v pronajatém 

sále. Předpokládaný počet účastníků je cca 40.Náklady na pronájem sálu v 

den akce na 2 - 3 hodiny, na pronájem sálu na zkoušky, na pronájem 

zvukaře, na foto + dokumentaci, na látky na kostýmy, na šití kostýmů, na 

výrobu rekvizit, na půjčovnu rekvizit a kostýmů. 

40 000 25 000 0 Kč

Projekt svým 

obsahovým 

zaměřením 

nenaplňuje prioritní 

oblasti programu. 

Téměř shodná 

anotace s projektem               

č. 1055.



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1058 Ukrajinci
Sdružení Ukrajinců v ČR 

BEREHYŇA z.s.
22686959

,, SVĚTOVÝ  DEN VÝŠIVKY ,, - "Světový den  výšivky" navazuje na "Den 

výšivky", který  se slaví po celém světě, nejvíce ale ukrajinská menšina. 

Ideologie provedení tohoto svátku  vznikla v městě Chernovcy na Ukrajině. 

Poprvé  akce "Světový svátek výšivky" byl proveden v.r. 2006 a cílem této 

akce bylo, aby se tento svátek prováděl  v celém světě. Do roku 2016 se k 

této oslavě připojilo jíž 50 zemí.Tento rok se slaví již 10. výročí a k tomuto 

svátku se  připojila i ukrajinská menšina, která žije v ČR. Hlavním smyslem 

této akce je zachování ukrajinských hodnot a jejích popularizace mezi 

mladými lidmi a dětmi . V celé historii těchto akcí tento svátek zve každého  

po celém světě,  a to  studenty, pracovníky, školáky a širokou veřejnost, se 

obléknout do výšivky. Zkušenost ukazuje, že lidé v tento "barevně vyšitý" 

den  vždy vznešené a s úsměvem nesou radost, mír, dobrou náladu a  

zároveň vědí, že je to část jejích pradávné kultury, věří, že v ručně vyšitých 

šatech jsou kódované symboly moci, bohatství, krásy a kouzla. Zahájení akce 

se plánuje na 18.5.2017, kdy se uskuteční tematický večer, v pátek 19.5. se 

bude konat výtvarný workshop, výstava výšivek a promítání filmu. V sobotu 

20.5. promítání filmu "Dědictví národa", diskotéka pro mládež a odpoledne 

v sále ND na Vinohradech se uskuteční včetně výstavy fotografií výšivek 

prezentace a představení ukrajinských krojů. Vystoupí i sdružení Ukrajinců v 

ČR Berehyňa z.s. Náklady na pronájem sálu na den 18.5.- 20.5.2017 a na 

ubytování hostů z Ukrajiny včetně stravy (2 noci).

118 000 20 000 10 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1059 Ukrajinci
Sdružení Ukrajinců v ČR 

BEREHYŇA z.s.
22686959

Prezentace Ukrajinské kultury v ČR - zajištění činnosti organizace - tj. 

pěveckého sboru, který se mimo pěvecká vystoupení věnuje i činoherním 

představením, tanci, vystupuje i na folklorních festivalech, členové společně 

absolvují poutě spojené s církevními zvyklostmi. Sdružení se účastní i v 

jiných akcích různých sdružení ( koncerty, festivaly, večery). V rámci 

projektu je připravován literární večer (památka T. Ševčenka), oslava Svátku 

matek, Velikonoc (Hody), večer Kozácké slávy. V současné době jsou cílovou 

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

nabízena řada volnočasových aktivit a kromě této činnosti i aktivity sboru 

"BEREHYŇA". Je počítáno s rozšířením stávající nabídky volnočasových a 

dalších aktivit, které by byly atraktivní i pro starší děti nad 14 let věku i pro 

dospělé.Náklady na spravování a výpomoc v dokončení a spuštění webových 

stránek sdružení.

30 000 10 000 10 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1060 Ukrajinci
Ukrajinská iniciativa v 

České republice
60448296

Podpora osvětové a hudební činnosti ukrajinské kapely Ignis v Praze - 

Ukrajinská iniciativa v ČR realizuje kulturní programy určené pro Ukrajince v 

ČR na celém území ČR, v některých případech (například v případě vydávání 

časopisu pro Ukrajince v ČR Porohy, popř. v rámci podpory mládeže) využívá 

podpory ze strany MK ČR a MŠMT. V rámci pražských aktivit dlouhodobě 

podporu nečerpala, požádala však po delší odmlce o podporu na rok 2016 

(částečně bylo vyhověno), dále však po zkušenostech z roku 2016 žádá o 

podporu v rámci mnoho let běžícího projektu vystupování ukrajinské kapely 

Ignis v Praze. Kapela Ignis prezentuje národní písně ve vlastním aranžmá a 

představuje různé ukrajinské hudební žánry. Uvedenou aktivitu organizátor 

zahájil již v předchozích letech a nadále předpokládá, že ve spolupráci s 

dalšími ukrajinskými organizacemi je schopen uvedenou aktivitu s podporou 

projektu realizovat kvalitně i v roce 2017. Zároveň je vhodné pražské 

aktivity skupiny publikovat v článcích ukr. časopisů i na stránkách 

ukrajinci.cz, stejně tak informaci o pozvánkách na vystoupení apod. Kapela 

chystá 6 tematických večerů v každém dvouměsíčním období (leden - 

prosinec 2017).

Náklady na pronájem sálů a služeb, na internet pro prezentaci akcí, na 

zajištění akcí, na pronájem ozvučení a aparatury.

50 000 35 000 30 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1061 Ukrajinci
Ukrajinský národní dům  

z.s., 
05022428

Dny ukrajinské kultury v Praze - hlavním cílem projektu je rozvíjení 

kulturního a společenského života ukrajinské menšiny, představení jejich 

tradic, zvyků, kultury, celé společnosti, což také přispěje k obohacení 

kulturního života Prahy. Projekt je zaměřen na seznamování s kulturou 

národů Ukrajiny formou koncertů, výstav, seminářů, soutěží a přednášek. 

Většina aktivit se uskuteční v prostorách Ukrajinského národního domu v 

Praze na Žižkově, další pak v klášteře Emauzy, v Domě národnostních 

menšin a na dalších místech. Plánované aktivity jsou rozvrženy do všech 

měsíců roku. Harmonogram akcí je přiložen k projektu. Náklady na instalaci 

a technické zajištění výstav a představení, na výtvarný materiál, na materiál 

na kostýmy a dekorace, na tisk a grafiku, na propagaci - internetovou 

prezentaci, na honoráře, na pronájem prostor na představení výstavy.            

230 000 140 000 20 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1062 Vietnamci "INFO-DRÁČEK" 22837558

Asie vzdálená a blízká - efektem projektu Asie vzdálená a blízká je motivace 

Čechů k tomu, aby své kontakty s Vietnamci a ostatními asijskými 

národnostmi neomezovali pouze na formální komunikaci, ale i možnost k 

navázání bližšího kontaktu. Zároveň je to i možnost představit kulturu a 

tradice asijských národů, povzbudit jejich sebevědomí směrem k majoritní 

společnosti, otevření bližší komunikace založené na vzájemné toleranci a 

respektu. Projekt Asie vzdálená a blízká se skládá ze tří důležitých částí, 

samotného festivalu, mediální kampaně a osvětové kampaně pro získání 

asijských dárců kostní dřeně v rámci projektu Daruj dřeň, daruješ život. 

Hlavním mediiálním partnerem je Česká televize a další rozhlasové stanice, 

např. Radio City, ČRo stanice Regina a další. Festival bude probíhat po dobu 

2 dnů na Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3 tak, aby kolemjdoucí se mohli 

na chvíli zastavit a sledovat program. Do realizace budou zapojení samotní 

Vietnamci, kteří se budou podílet na přípravě a propagaci. Festival se skládá 

z hlavního programu a doprovodných akcí. 

Náklady na pronájem pódia, osvětlení, ozvučení festivalu, pronájem stánků 

pro prezentaci, pronájem stanu - zázemí účinkujících, pronájem a likvidace 

odpadkových košů, na úklid, na dopravu - zajištění dopravy materiálu na 

festival, pronájem mobilních WC, na drobný materiál - kabely, instalační 

materiál, na kancelářské potřeby,  na honoráře účinkujících . 

1 728 850 743 500 70 000 Kč

Nepodpořena 

položka odměny pro 

děti, vybavení pro 

realizační tým PC.



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1063
Židovská 

komunita
Bejt Simcha 61385735

Rozvoj židovské kultury - kulturně - vzdělávací projekt podporující rozvoj 

židovské kultury.Cílem celého projektu je jednak rozšiřování znalostí 

zájemců o židovskou kulturu v oblasti judaismu a zároveň zvyšování 

povědomí o židovské kultuře jako o něčem zcela současném a živém. 

Sdružení pořádá přátelsko-společenská setkávání k oslavám židovských 

svátků a tato setkání ještě podpořilo nabídkou cyklu pravidelných přednášek 

z judaismu, kde se uchazeči mají možnost seznámit se blíže s židovskými 

tradicemi a zvyky. Cyklus přednášek je dále doplněn o přednášky zajímavých 

osobností či o veřejná čtení, která probíhají jak v prostorách Bejt Simcha, 

tak ve spolupráci s Výběrovým knihkupectvím – Café Exil. Návštěvnost cyklu 

přednášek by se měla pohybovat kolem 20 osob a u příležitosti oslav svátků 

v rozmezí 30-50 osob, u speciálních akcí    (u příležitostí svátku Chanuka) pak 

až kolem 100 osob. 

Náklady na propagaci, na pronájem prostor, pronájem videa, audio 

49 500 29 000 20 000 Kč

1064
Židovská 

komunita
"Operace Ester" 44849508

Kulturně společenská činnost se zaměřením na propagaci židovské kultury 

ve většinové společnosti - cílem spolku je podporovat, šířít a prohlubovat 

znalosti o kořenech židovsko-křesťanské Evropské kultury. Poukazovat na 

to, jak neinformovanost, neznalost a předsudky ničí vztahy, životy i kulturni 

hodnoty. V rámci projektu bude i nadále spolek pokračovat v pravidelných 

schůzkách 1x měsíčně. Budou organizovány přípravy a oslavy všech 

židovských svátků, realizovány přednášky, výstavy, koncerty, prezentace 

národních jídel, účast v celoměstských akcích MUZEJNÍ NOC, Barevná 9TKA, 

aj. Náklady na nájemné v DNM, na OON pro umělce a přednášející, náklady 

na ozvučení, na instalaci výstav a na liturgické předměty k svátkům.

35 000 24 500 15 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1065
Židovská 

komunita
"Ulpan, o.s." 26554763

Cyklus přednášek o židovské a izraelské kultuře „Ulpan uvádí...“ - spolek 

nabízí široké veřejnosti přednášky o aktuálních tématech moderní izraelské 

a židovské společnosti. Tento cyklus přednášek již proběhl čtyřikrát. Cílem je 

rozšířit povědomí českých posluchačů o židovské komunitě, Izraeli a jeho 

současné kultuře a společnosti. Přednášky nabízí jiný pohled, než který 

prezentují média, a pokouší se alespoň drobně přispět k tomu, aby si česká 

společnost rozšiřovala obzory a učila se větší toleranci. Přednášky v cyklu 

„Ulpan uvádí…“ se zaměří na sociální problémy židovské a izraelské 

společnosti, ale budou se věnovat také tématům z oblasti kultury, 

kinematografie, geografie, umění nebo literatury. Je plánováno opět 6 

přednášek. Přednášející jsou z různých oborů, každá přednáška trvá cca 90 

minut. Poté následuje diskuze a prostor pro dotazy. Ihned po skončení 

přednášky je možné získávat zpětnou vazbu od posluchačů. Někdy se ještě 

posluchači dále vyjadřují na  facebookovém profilu nebo ve formuláři 

závěrečného hodnocení, který vyplňují studenti jazykové školy hebrejštiny, 

a jehož část se věnuje přednáškám pořádaným spolkem Ulpan. Náklady na 

pronájem přednáškového sálu, na honoráře přednášejícím, na grafické 

práce propagačních materiálů, na kancelářské potřeby.

27 220 19 054 15 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1066
Židovská 

komunita

Židovská liberální unie v 

České republice
70827982

Židovské svátky a tradice - poznejme se navzájem - cílem projektu je 

seznámení veřejnosti s židovskými svátky, kulturou a tradicemi. Židovská 

kultura, náboženství a vzdělanost utrpěla nejen za 2. světové války, ale i v 

době socialismu. Organizace je reformní, a proto má příležitost oslovit širší 

spektrum zájemců. Tento cíl naplní pořádáním kurzů hebrejštiny pro 

veřejnost, společnou oslavou židovských svátků, na které zve i lidi z 

majoritní společnosti. Oslavu svátků spojí s přednáškou a popisem svátků a 

jejich tradiční oslavou, včetně zajištění kosher cateringu. Na jednotlivých 

svátcích je počítáno s návštěvností 40 - 100 lidí. Židovskou kulturu během 

svátků přibližují i tradiční písně v podání pěvecké skupiny Rimon (granátové 

jablko). Tato skupina se skládá z deseti dobrovolníků-laiků, kteří se scházejí k 

nacvičování písní. Tuto skupinu vede lektor zpěvu. Náklady na catering (1x) 

na oslavu svátků pro veřejnost, na pronájem sálu (1x), na služby - tisk 

zpěvníků a vazbu (50 ks), na kancelářské potřeby - neperiodický bulletin ( 

pož. 1000,- Kč). 

248 000 30 000 20 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1067
Židovská 

komunita
Židovská obec v Praze 00445258

„Romská duše“ Výstava  v Jeruzalémské synagoze    - výstava je součástí 

19.ročníku multikulturního festivalu Khamoro, který je největším a 

nejznámějším romským festivalem na celém světě a který se také věnuje 

multikulturní výchově a osvětě. Khamoro v Praze nabídne  v roce 2017 

několik doprovodných akcí, mezi něž patří i výstava fotografií amerického 

fotografa festivalu Khamoro Marka Wiedeorna v Jeruzalémské synagoze. 

Projekt „Romská duše“  vychází  z předpokladu, že jádrem romské  kultury 

je hudba, barva, pohyb a emoce jako  stavební kameny života. Na snímcích 

se vynořují postavy tanečnic a hudebníků, svou barevností zdůrazňující 

jejich pocity a vášeň. Díky kombinaci barev zobrazují energii živého 

vystoupení, která z obrazů přímo vyzařuje. Většina snímků byla pořízena 

během několika let na festivalu Khamoro v Praze. Expozice se bude skládat z 

celkem 24 panelů, řazených do logických celků. Výstava je určena široké 

veřejnosti, která navštíví Jeruzalémskou synagogu z řad českých i 

zahraničních návštěvníků, což činí asi 19 000 lidí.Dále je určena i pro školní 

mládež. Náklady na velkoplošný tisk na plátno - výběr fotografií, příprava 

materiálů, vypracování scénáře,  na instalaci výstavy, na tisk popisek, na 

tiráže, na propagaci, web a city light.

270 000 50 000 50 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1068
Židovská 

komunita
Židovská obec v Praze 00445258

Dětské divadlo Feigele . Projekt na rok 2017 - Divadlo Feigele působí již od 

roku 1981 na Židovské obci v Praze, hraje v něm kolem 12 dětí ve věku od 6 

do 13 let. Často se v představeních kombinují malí i profesionální herci. 

Divadlo zajíždí do škol, kulturních domů, synagog, židovských obcí a účastní 

se festivalů židovské kultury. Představení mají převážně tématiku ze 

židovské historie či pohádky židovských autorů. Touto cestou se snaží 

nenásilnou formou přiblížit tuto kulturu, historii a tradice židovského 

národa. V roce 2016 divadlo odehrálo svá představení v pražských i 

mimopražských školách, na festivalech a v synagogách a na Židovské obci v 

Praze v rámci židovských svátků. A v této činnosti bude pokračovat i v roce 

2017: nacvičuje novou hru na jarní svátek Purim a v září se začne nacvičovat 

nové představení pro zimní svátek Chanuka, které plánují zahrát na pražské 

obci. V představení hraje většinou kolem 12 dětí, 3-4 profesionální herci z 

pražských divadel a součástí živého představení je také hudební doprovod - 

1- 2 hudebníci. Náklady na honoráře pro hostující herce a hudebníky, na 

dárky a ceny pro děti, na ozvučení sálu a osvětlení scény, na výrobu kulis, 

rekvizit, kostýmů, na fotodokumentaci - fotografa, na poštovné. 

191 000 36 000 Kč 25 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1069
Židovská 

komunita
Židovská obec v Praze 00445258

Chanuka a Purim - Oslava židovských svátků v roce 2017 - každý rok se při 

oslavě židovských svátků schází pražská židovská komunita na židovské 

radnici, a to všech věkových kategorií ke společné oslavě židovských svátků. 

Svátky jsou tak příležitostí k radostnému setkání členů židovské 

komunity.Chanuka se slaví na památku zázraku, který se stal ve znovu 

obnoveném chrámu (po dobytí Jeruzaléma Judou Makabejským) . Ve 

džbánku pro hoření věčného světla nebyl téměř žádný olej, přesto ale hořel 

osm dní, během nichž stihli opatřit novou zásobu oleje. Proto je Chanuka 

Svátek světel.Purim je nejradostnějším svátkem na památku vítězství nad 

Hamanem. Židé o Purimu posílají svým blízkým dobroty, radují se. Převlékají 

se za maškary a žertují. Pro své členy připravuje ŽOP každým rokem zábavný 

pořad. Na rok 2017 připravuje pro svátek PURIM ve spolupráci s mladými 

členy ŽOP komponovaný pořad složený ze zábavných scének a písniček . Pro 

svátek Chanuka je připraven také komponovaný pořad a hudební 

vystoupení, vystoupí také děti z divadla Feigele.

Náklady na honoráře umělcům a  na hudební vystoupení. 

117 000 50 000 Kč 20 000 Kč

1070
Židovská 

komunita
Židovská obec v Praze 00445258

Káva o čtvrté - jedná se o diskuzní pořad, kde moderátor pořadu Jan 

Neubauer zpovídá hosty z nejrůznějších oblastí našeho života. Projekt je 

osvětovou a vzdělávací přednáškou a současně diskusním programem, 

zabývajícím se problematikou kultury, vědy a filozofie, také z pohledu 

integrity židovské komunity vzhledem k českému prostředí. Projekt je 

zaměřen na seniory ŽOP, kteří byli internováni v některém z koncentračních 

táborů a prožili holocaust. Úspěšně se realizuje již od roku 2005. 

Jednotlivých přednášek se vždy účastnil velký počet návštěvníků, kteří se 

velmi aktivně účastnili diskuze k tématu. Program se stal nedílnou součástí 

života v pražské židovské obci a významným obohacením kulturním i 

společenským v Praze. Projekt se realizuje 10 -12x ročně, programy začínají 

vždy v 16:00 hod., sál je přístupný od 15:00 hod. a slouží k individuální 

diskuzi o aktuálním tématu.

Náklady na odměnu moderátora ( 4 tis. na jednu akci).

93 000 30 000 Kč 20 000 Kč



Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017

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

Projekty s dotací do 200 000,- Kč.

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady           

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

1071
Židovská 

komunita
Židovská obec v Praze 00445258

Rok s tradicemi našich předků - v prostorách židovské radnice Maiselova 

18, Praha provozuje Židovská obec v Praze Komunitní rodinné centrum 

Gešer (most), jehož hlavní činnost je hlavně ve vytváření prostoru pro 

setkávání různých generací, posilování rodinných a partnerských vazeb a 

zajišťování vzdělávacích programů. Centrum je zaměřeno na děti a jejich 

trávení volného času. Nabízí dětem kontakt s tradicí a životem komunity, 

zaměřeným na historii judaismu a na historii Prahy. Zaměřuje se na děti, 

které mají židovské kořeny a zprostředkovává jim kontakt s tradicí a životem 

komunity. Na programy, které probíhají během celého roku navazují v 

letních měsících dva příměstské tábory a jeden pobytový tábor s 

multikulturním zaměřením a výukou judaismu formou her a zážitkových 

programů. Programy jsou určeny také dětem, které nemají zkušenost s 

židovskou tradicí, ale mají zájem ji poznat. Otevřeností a výchovou o 

tradicích židovského života chce projekt působit proti možnému 

antisemitismu.

Náklady na výtvarné potřeby a výtvarný materiál.

598 220 30 000 15 000 Kč

1072
Židovská 

komunita
Židovská obec v Praze 00445258

Svátky světel v Jeruzalémské synagoze 2017 - projekt zahrnuje program v 

Jeruzalémské synagoze na první den židovského svátku Chanuka, kdy se 

zapaluje první svíce na chanukovém svícnu (12.12.) Je provázen krátkým 

výkladem o svátku a zazní chanukové písně v podání Dětského sboru divadla 

Feigele. První svíci zapaluje a požehnání pronese vrchní pražský rabín David 

Peter. Chanuka se slaví na památku zázraku, který se stal ve 

znovuobnoveném chrámu. Ve džbánku pro hoření věčného světla nebyl 

téměř žádný olej, přesto ale hořel osm dní, během nichž stihli opatřit novou 

zásobu oleje. Proto je Chanuka Svátek světel. Cílem také je otevřít 

Jeruzalémskou synagogu v zimě alespoň jeden den a oslavit tak první den 

Chanuky nejen v úzkém kruhu členů židovské obce, ale i se všemi lidmi 

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

svátku Chanuka a snaha navázat na tradici společných oslav židovských 

svátků, tradici dále udržovat a rozvíjet a tím i obohacovat kulturní život 

občanů v hl.městě Praze. Náklady na honorář moderátorovi, na honoráře 

hercům a na hudební vystoupení.

45 000 15 000 15 000 Kč
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1073
Židovská 

komunita
Židovská obec v Praze 00445258

Třígenerační komunitní centrum v Domově sociální péče Hagibor - Oslava 

svátku Purim 2017 -         v rámci projektu TKC, které sídlí v DSPH a klade si 

za cíl vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými generacemi, se v roce 2017 

zaměří centrum na společnou přípravu a oslavu židovského svátku Purim. 

Purim je jeden z nejveselejších svátků celoročního cyklu židovských svátků. 

Připomíná legendární záchranu Židů v Perské říši ve 4. století před 

občanským letopočtem. Obsahem projektu je oslava svátku Purim, která 

proběhne  v budově DSP Hagibor. Příprava začne v dopoledních hodinách 

dílnou pro děti a seniory, kde si připraví masky. Odpoledne, po slavnostním 

přivítání proběhne čtení Megily, které bude uzpůsobeno především pro 

nejmenší posluchače. Děti se dozví podrobnosti o tomto svátku, zazpívají si 

typické písně v češtině a hebrejštině. Následně vystoupí kouzelník, a po něm 

bude následovat divadlo s tématikou příběhu o Ester. Svátek Purim se slaví     

v maskách, ani zde nesmí chybět přehlídka masek a vyhlášení té nejlepší a 

nejhezčí. 

Náklady na výzdobu sálu - balonky, girlandy, řehtačky, na tvorbu masek - 

papír, akrylové barvy, flitry, kamínky, krajky, fixy, lepidlo, krepový papír, 

barvy na obličej, na tematické občerstvení - "hamanovy uši" a neperlivá 

voda , džusy, na honoráře pro lektora, pro klauna, na výchovné pomůcky 

Purim - "šlachmojnes"( košer sladkosti) a omalovánky s tematikou Purim.

22 500 17 800 10 000 Kč
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1074 Lužičtí Srbové Společnost přátel Lužice 70976597

Kulturní most mezi Prahou a srbskou Lužicí 2017 - cyklus kulturních akcí 

pořádaných v Lužickém semináři a jinde v Praze. Program bude sestávat z 

přednášek, kurzů, literárních čtení, hudebních a divadelních vystoupení, 

filmových večerů, výstav, zájezdů a dílen pro širokou veřejnost, děti, 

středoškolské a vysokoškolské studenty, vědecké pracovníky. Obsahově 

bude program zaměřen na kulturu, historii a současnost Lužice a Lužických 

Srbů. Přednášet budou erudovaní odborníci z ČR a z Lužice (Univerzita 

Karlova, Lužickosrbský institut, Lužickosrbské muzeum aj.) a také z Lipské 

univerzity. 

Náklady na dopravu - pro lektory, pro přednášející, pro skupinu 8 osob na 

divadlo, na grafiku a tisk - pozvánky, na honoráře pro účinkující, pro 

divadelní techniky, pro moderátory, pro lektory, pro tlumočníky, pro 

přednášející, pro autory, na kancelářské potřeby, na ubytování pro 8 osob 

na divadlo, na přípravu výstavy, na pronájem sálu a jevištní techniky, na 

inzerce, na energii.   

486 600 179 300 120 000 Kč

1080 Ostatní Asociace ETNICA, z.s. 26642107

TRADICE V ETNICE - zabezpečení celoroční činnosti sdružení Etnica, 

pořádání pravidelných workshopů tradiční kultury vybraných národností v 

klubu Etnica. Projekt nabízí příslušníkům všech národnostních menšin 

žijících v České republice, případně i zájemcům z širší majoritní veřejnosti 

možnost seznámení s tradicemi a kulturou různých minorit. Prostory mohou 

použít spolupracující národnostní sdružení a spolky jako doplňující pro svoje 

aktivity.Tato multikulturní setkání napomáhají k odstraňování tendencí k 

rasismu a xenofobii. Hlavními aktivitami projektu jsou semináře, koncerty, 

pracovní tvořivé dílny, přednášky, kurzy. Pro rok 2017 bude organizace 

pokračovat v prohloubení, seznamování a vzdělávání v kultuře a v jazyce 

národností : polské, maďarské, slovenské, srbské, ruské, ukrajinské, 

bulharské, romské, rusínské a případně jiných. Součástí projektu budou také 

přehlídka projevů jednotlivých národnostních kultur v rámci 19. ročníku 

festivalu Praha srdce národů, jejich charakteristika a příprava.

Náklady na odborné služby.  

438 000 120 000 10 000 Kč

Nepodpořena 

položka materiál 

(židle, závěsy na 

obrazy, izolace), 

drobný nábytek, 

nájemné - pronájmy, 

energie, plyn.
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1081 Ostatní Lastavica 26561549

Celoroční přehlídka filmů ze západního Balkánu - seznámení s aktuální 

filmovou produkcí ze Slovinska, Chorvatska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, 

Černé Hory a Makedonie - přehlídka filmové tvorby. Filmy budou s českými 

titulky, což umožňuje sledování i majoritní společnosti. Cílem projektu je 

ještě více se otevřít směrem do české společnosti a nabízet programy, které 

přilákají české občany. 

Náklady na autorská a licenční práva, na překlady a titulky, na  honorář 

koordinátora projektu.

144 000 40 000 20 000 Kč

1082 Ostatní Lastavica 26561549

GAVRANFEST 2017 - již 7.mezinárodní festival divadelních představení 

nejhranějšího chorvatského autora Miro Gavrana. Od roku 2003 se pět 

festivalů konalo na Slovensku a v Polsku. Miro Gavran je světově známý 

autor divadelních her i literárních děl, přeložený v posledních desetiletích 

celkem do 38 jazyků. Jeho knihy se dočkaly přes 200 vydání doma i v 

zahraničí. Hry měly doma i za hranicemi přes 300 premier a celkový počet 

diváků, který je shlédl se odhaduje přes tří miliony. Gavran je jediným žijícím 

dramatikem v Evropě, který má divadelní festival mimo svou vlast, na 

kterém se hrají výhradně představení, která vznikla podle jeho textů. Autor 

získal mnoho knižních a divadelních cen, mezi nimi i Cenu CENTRAL 

EUROPEAN TIME, která je udělována nejlepším středoevropským 

spisovatelům za celkové dílo a Cenu EVROPSKÝ KRUH za potvrzení 

evropských hodnot ve svých textech. Festival má mezinárodní charakter a 

bude se konat od 5.4. - 10.4. 2017. Náklady na promo materiál, kulatý stůl ( 

technika, ubytování, tlumočení), na ubytování divadelních souborů, na 

pronájem divadla, na titulky (příprava, promítání), na honoráře souborů, na 

dětské představení  (nájem, technika, honorář), náklady na dopravu, 

odměna pro vedoucí projektu, na technické a administrativní práce, 

uvaděčky, pomocné práce, úklid, ochranu - odměny.

307 400 70 000 30 000 Kč

Nepodpořena 

položka pohoštění                                     

(slavnostní zahájení, 

závěr), květiny pro 

herce.
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1083 Ostatní POST BELLUM, o.p.s. 26548526

Nejsme v tom sami: příběhy našich menšin II - projekt bude mít za cíl 

zdokumentovat formou orální historie jednotlivé národnostní menšiny žijící 

v Praze a vytvořit z jejich příběhů zajímavou výstavu v centru Prahy. Bude 

akcentovat zachycení národnostních specifik jednotlivých menšin a zvýšení 

povědomí o těchto menšinách na veřejnosti. Během druhého roku realizace 

bude natočeno alespoň 15 pamětníků. Jejich příběhy budou zpracovány a 

uloženy do e-badatelny pametnaroda.cz a vznikne z nich další výstava.  

Náklady na grafické práce (panely a pozvánky), na kurátora výstavy, na 

produkci, na výrobu výstavních panelů (tisk 15 pamětníků + úvodní panel), 

na fotografické práce, na tvorbu textů (úvodní panel a pamětnické příběhy), 

na koordinátora projektu, na instalaci a deinstalaci výstavních panelů, na 

dopravu (služby).

224 600 91 400 60 000 Kč

1085 Městská část Praha 9 00063894

Barevná devítka 2017 - je multikulturní festival národnostních menšin 

pořádaný v parku Podviní, v Praze 9. Vstup na akci je zdarma. Jedná se o 

prezentaci cca pětatřiceti etnických menšin žijících v Praze, a to 

prostřednictvím hudby, tance, výtvarného umění, workshopů a v 

neposlední řadě ochutnávek národních kuchyní (program na pódiích i v 

prostoru parku). Národnostním menšinám v Praze poskytuje projekt 

atraktivní příležitost se sejít a také zábavnou formou prezentovat svou 

kulturu majoritní společnosti. Festival přispívá k bezproblémovému soužití 

majority a minorit. Cílem je atraktivním kulturním programem široké 

veřejnosti zprostředkovat přehlídku kultur cizinců a národnostních menšin, 

kteří jsou běžnou součástí společnosti. Cílem je také zapojit etnické menšiny 

do kulturního dění v Praze. Funguje jako prevence proti rasismu, xenofobii a 

dalším projevům rasové nesnášenlivosti. V roce 2016 se festivalu zúčastnilo 

přes 8000 návštěvníků v průběhu celého dne.

850 000 145 000 0 Kč

K vyřazení - MČ 

nemohou žádat v 

rámci GŘ pro oblast 

národnostních 

menšin. Jedná se o 

projekt integrace 

cizinců a byl podán 

duplicitně.

32 642 500 14 461 844 2 565 000 KčCelkem


