
Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ13_0397 ze dne 12.03.2013

číslo
předkladatel, sídlo

jméno, e-mail
název a popis projektu

celk. náklady 

akce

v Kč

poţadovaná 

částka v Kč
vyuţití prostředků

přínos pro občany 

Prahy 1

Přidělený 

příspěvek

1 HaF, o.s. 

Ostrovní 16, P1                                         

Hana Francová                                                               

e-mail: haf@hafstudio.cz     

Velká letní dětská soutěţ - Praha - její krásy a 

tajemství - soutěţ pro děti - výtvarné, 

fotografické a literární ztvárnění záţitků na téma 

krásy a tajemství Prahy

105 000,00 55 000,00 produkční práce a vedení 

projektu, provozní 

náklady, propagace, ceny 

- výhry

Programy pro občany P1 i 

obyvatele, kteří na P1 pracují, 

moţnost setkání se s jedinci 

společných zájmů, pobídka k 

uměleckému projevu dětí, 

porovnání s vrstevníky, 

rozšíření kulturní nabídky na 

P1.

25 000,00

2 HaF, o.s. 

Ostrovní 16, P1                                         

Hana Francová                                                 

e-mail: haf@hafstudio.cz     

Dětské divadlo - HaFdivadlo - realizace 

divadelních představení dětmi a pro děti

270 000,00 80 000,00 vedení, umělci, technické 

vybavení, materiály, 

kostýmy, rekvizity, 

provozní náklady, 

propagace

Programy pro občany P1 i 

obyvatele, kteří na P1 pracují, 

moţnost setkání se s jedinci 

společných zájmů, rozšíření 

kulturní nabídky na P1

25 000,00

3 Modré nebe - Ciel bleu, o.p.s.                          

Národní obrany 21, Praha 6                     

Ing. Jitka Šmejcová                                          

e-mail: smejcova.jitka@seznam.cz                                          

Komunitní herna v Modrém nebi 2013 - provoz 

komunitní herny pro rodiče s nejmenšími dětmi

103 250,00 80 000,00 provozní náklady, 

honoráře, materiál

Projekt je určen pro rodiče a 

děti z P1, mezinárodní herna - 

integrace cizinců ţijících na 

P1. 

30 000,00

4 D.A.ECHO, s.r.o.

Řehořova 5, Praha 3                                

Václav Kotek                                                                    

e-mail: kotek@djc.cz

Werichova kampa - výstava - fotografie, filmová 

projekce díla V+W, připomínka obou 

protagonistů

150 000,00 100 000,00 0,00

5 Společnost Zdeňka Fibicha o.s.

Karmelitská 2, 118 00, Praha 1                      

PhDr. Věra Šustíková                               

e-mail: vera.sustik@quick.cz

Tvůrčí dílny melodramu 2013 - příprava 

interpretace melodramů - kultivace mluveného 

projevu mládeţe, 1x měsíčně konání tvůrčích 

dílen

56 000,00 53 000,00 kanc.potřeby, spoje, 

honoráře, ladění klavíru, 

příprava notového 

materiálu, propagace, 

nájem prostor a sluţby, 

nájem klavíru

Smysluplné vyuţití volného 

času dětí a mládeţe Prahy 1, 

rozšíření zájmů a dovedností 

mladé generace.

0,00

Přidělení finanční prostředků "Granty na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2013"

rozpočet = 700.000,-Kč

Zpracovala: Kateřina Hanusová 1
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6 Oliva, o.s.

Chmelová 2893/4, P10                              

Mgr. Pavla Vaňková                                 

e-mail: rachelrut@seznam.cz

BEZ BARIÉR - Můţeme tvořit společně - 

integrace lidí s handicapem mezi majoritní 

společnost, výtvarné dílny

150 000,00 50 000,00 výtvarné potřeby, výpal 

pece, organizační 

náklady, informační 

materiály

Specifická činnost pro širokou 

veřejnost, děti, studenty i 

rodiče a pedagogy, výtvarné 

projekty, tvůrčí dílny.

20 000,00

7 YMCA Praha                                                          

Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1                   

Hana Šormová                                             

e-mail: praha@ymca.cz                                          

Rodinné centrum YMCA v Haštalské - rozvíjení 

komunitních aktivit, které podporují rozvoj 

občanské a spolkové činnosti, mezigenerační 

souţití, vzdělávání, osvětu a multikulturní souţití

633 000,00 85 000,00 nájemné, sluţby, 

elektřina, plyn, spotřební 

materiál, knihy, pomůcky 

a hračky, propagace, 

inzerce, letáky

Aktivní, zajímavé a obohacující 

trávení volného času, 

celodenní program, široká 

programová nabídka, 

nekomerční akce.

40 000,00

8 Sbor dobrovolných hasičů Praha 1, o.s.                                                                     

U Milosrdných 14, 110 00, Praha 1         

Ing. Vladimír Krištof                                      

e-mail: vk100@seznam.cz                  

Zajištění činnosti SDH Praha 1 v roce 2013 - 

pořádání a spolupořádání akcí, Den 

dobrovolných hasičů na Ţofíně a další, náklady 

na provoz

174 000,00 100 000,00 pořádání akcí, provozní 

náklady na základnu a 

sklad, nákup vybavení, 

provozní náklady skladu, 

nové zázemí pro činnost

Vytváření podmínek k účinné 

ochraně ţivota a zdraví občanů 

a majetku při poţáru a při 

poskytování pomoci při 

ţivelných pohromách, 

spoluutváření kulturního a 

společenského ţivota na Praze 

1.

50 000,00

9 Oblastní spolek českého červeného 

kříţe Praha 1                                                            

Hellichova 632/11b, Praha 1, 110 00        

Jaroslava Marková                                               

e-mail: reditelka@cckrpraha1.cz

Praha 1 podporuje své bezplatné dárce krve - 

morální oceňování a podpora vícenásobných 

dárců krve

26 500,00 26 500,00 pronájem prostor, lístky 

do divadla, výkony spojů, 

DPP

Medializace podpory 

bezplatných dárců krve 

pozitivně ovlivní náhled občanů 

P1 na dárcovství krve a jeho 

podporu ze strany ÚMČ P1.

15 000,00

10 Oblastní spolek českého červeného 

kříţe Praha 1                                                            

Hellichova 632/11b, Praha 1, 110 00    

Jaroslava Marková                                           

e-mail: reditelka@cckrpraha1.cz 

Praha 1 ţije první pomocí - informační kampaň 

pro občany P1, zaměřená na znalosti z první 

pomoci, jejich šíření a na ochotu dětí, mládeţe i 

dospělých pomoci v krizové situaci

37 500,00 37 500,00 tisk karty první pomoci, 

propagace a 

propag.materiály, 

zdravotnický materiál, 

doprava věcí, DPP, 

výkony spojů

Obyvatelé Prahy 1 budou mít 

moţnost se zapojit do aktivit 

ČČK a lépe vyuţívat svůj volný 

čas.

15 000,00

11 Eva Svobodová                                                                               

Ostrovní 128/22, Praha 1                         

Mgr. Eva Svobodová                                       

e-mail: eva.eden@seznam.cz                      

Cestování za poznáním - populárně naučné a 

interaktivní přednášky s promítáním 

31 000,00 21 000,00 studium pramenů, 

rešerše, sepsání 

komentářů, třídění audio 

a video materiálů, zprac. 

počítačové grafiky, 

kopírování a tisky

Kultivovaně trávený volný čas 

a získání informací, rozvoj 

neformálního sebevzdělávání 

dostupné i pro handicapované 

občany, děti a seniory.

10 000,00

12 Sdruţení občanů a přátel Malé Strany a 

Hradčan - SOPMSH 

Malostranské nám. 27, 118 00, Praha 1    

Jiřina Borkovcová                                            

e-mail: sopmsh@emai.cz              

Sdruţení občanů a přátel Malé Strany a 

Hradčan - podpora činnosti 2013 - podpora 

činnosti  sdruţení

220 000,00 135 000,00 propagace, nájem a 

sluţby, spoje + poštovné, 

kanc.potřeby, IT 

vybavení, malba a oprava 

zdiva, energie

Kulturní sbliţování a 

obohacování a obyvatel Prahy 

1 a přiblíţení práce 

samosprávy občanům ţijícím 

na P1.

60 000,00

Zpracovala: Kateřina Hanusová 2
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13 Vajnachská diaspora ČR, o.s.

Havelská 525/4, P1                                   

Mgr. Movlad Adaev                                          

e-mail: vajnach@seznam.cz

Podpora činnosti Vajnachské diaspory České 

republiky o.s. - zahájení činnosti Vajnachského 

kulturního centra na území Prahy 1

100 000,00 100 000,- pronájem, vytvoření a 

správa webových stránek, 

internet, telefon, 

kanc.potřeby, topení a 

elektřina

Podpora rozvoje občanské 

společnosti, podpora 

vzdělávání občanů, jejich 

informovanost a podpora 

souţití lidí různých národností 

ve prospěch multikulturních 

vztahů na Praze 1.

10 000,00

14 KONDOR, skupina Čtrnáctka

Novomlýnská 3, P1                                    

Erik Dragomirecký                                                  

e-mail: erik@dragomirecky.cz

Podpora vybavenosti pro činnost dětských 

oddílů - zkvalitnění mimoškolních programů pro 

děti a mládeţ

10 000,00 10 000,- nářadí, lavice, bedýnky Udrţení a rozšíření dětské 

základny organizace, která se i 

v současné době skládá 

převáţně z dětí s trv.bydlištěm 

na P1, spolupráce se ZŠ, 

efektivní trávení volného času 

dětí

5000,00                                                       

doporučujeme 

požádat o grant v 

rámci školství

15 Školička u sv. Michala - Centrum 

volného času                                                                               

V Jirchářích 14, Praha 1                            

Zuzana Klápšťová                                                               

skolicky@volny.cz                           

Pronájem ateliérů - pronájem ateliérů a s tím 

spojená úhrada sluţeb, odstranění graffiti a 

obnovení reklamního poutače

126 000,00 56 000,00 nájem a sluţby, úklid 

ateliérů, odstranění graffiti 

a přemalba reklamního 

poutače, odvoz odpadků

Rozšíření kulturní nabídky MČ 

P1, kurzy přispívají ke 

kulturnímu vyţití občanů P1, 

lidé mohou kulturně trávit volný 

čas

25 000,00

16 Komunitní centrum Kampa, o.s.              

Hroznová 5, Praha 1, 118 00                               

Alena Kopecká                                                                          

e-mail: alena.kopecka@seznam.cz

Provoz Komunitního centra Kampa - 

pravidelný týdenní program pro děti i dospělé, 

volnočasové a kulturní aktivity, krouţky, kurzy, 

besedy a další akce

380 000,00 100 000,00 nájemné, elektřina, 

personální zajištění

Zajištění sluţeb pro širokou 

škálu návštěvníků - občanů 

Prahy 1, nabízí program pro 

děti od 3 měsíců aţ po 

seniory, s největší cílovou 

skupinou rodičů s dětmi 

předškolního věku.

45 000,00

17 Ţidovská obec v Praze                            

Maiselova 18, Praha 1, 110 01                    

PhDr. Jan Munk                                                           

e-mail: predseda@kehilaprag.cz          

OBČANSKÁ SPOLEČNOST - multikulturní 

kořeny, judaismus a historie Prahy 1 - 

Komunitní rodinné centrum - vytváření 

prostoru pro setkávání různých generací a 

posilování rodinných a partnerských vazeb a 

zajištění programu

577 000,00 50 000,00 pomůcky a výtvarný 

materiál, košer potraviny, 

doprava dětí

Oslovení rodin a dětí z Prahy 

1, partnerských a manţelských 

párů z Prahy 1.

0,00

18 ŢIVOT 90, o.s.

Karolíny Světlé 286/18, P1                       

Mgr. Jan Lorman                                                                

e-mail: jan.lorman@zivot90.cz    

Akademie seniorů - volnočasové aktivity 

seniorů - realizace aktivizační a vzdělávací 

činnosti, které jsou organizovány formou kurzů, 

přednášek a pracovních skupin 

748 850,00 98 850,00 výtvarné potřeby, energie, 

propagace, lektorné, 

právní a ekonomické 

sluţby, ostat.sluţby (úklid, 

ostraha, supervize)

Bohatá a pestrá nabídka kurzů 

a volnočasových aktivit pro 

seniory z Prahy 1, silná 

pozitivní motivace sociálně a 

zdravotně handicapovaných 

seniorů a prostředek aktivizace

25 000,00

Zpracovala: Kateřina Hanusová 3
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19 ŢIVOT 90, o.s.

Karolíny Světlé 286/18, P1                       

Mgr. Jan Lorman                                         

e-mail: jan.lorman@zivot90.cz    

Dobrovolníci ŢIVOTa 90 - poskytování 

sociálních, zdravotních, informačních, 

vzdělávacích, kulturních, sportovních a 

materiálových sluţeb seniorům

504 253,00 94 053,00 kancelářské potřeby, 

odborná literatura, DHIM 

(PC pro koordinátora 

dobrovolníků), 

ostat.mat.(hyg.potřeby), 

energie, oprava a údrţba 

DC, telefony a internet, 

školení, úklid, správa PC 

a ostraha

Scházení seniorů za účelem 

hledání nových přátelství, 

komunikace ve vztahu k sobě 

a druhým, naučení se něčemu 

novému a hození starostí 

všedních dnů za hlavu.

0,00

20 Školička u sv. Michala - Centrum 

volného času                                                                               

V Jirchářích 14, Praha 1                            

Zuzana Klápšťová                                                                        

skolicky@volny.cz                           

Provoz centra volného času - pořádání 

výtvarných kurzů; dopolední, odpolední a večerní 

kurzy pro děti, mládeţ, dospělé, rodiče i 

prarodiče, pro náhodné kolemjdoucí i trvalé 

návštěvníky

197 000,00 80 000,00 energie, telefony a 

internet, účetnictví, tvorba 

a správa webu, 

prezentace na webu, 

inzerce, tisk propagačních 

mater.

Občané P1, nebo lidé zde 

pracující či studující zde tráví 

volný čas smysluplně a mnozí 

si zde vyberou i své povolání, 

rodiče s dětmi mohou 

společně tvořit, coţ vede k 

upevňování pozitivních 

rodinných vztahů

40 000,00

21 Chrámový sbor sv. Ducha, Haštalské 

náměstí 3, Praha 1                                     

Hana Vosečková                                                    

e-mail: jehly.a.nite@seznam.cz  

Podpora celoroční činnosti pěveckého sboru 

a rozvoj spolupráce s jinými hudebními tělesy 

- celoroční kontinuální činnost pěveckého sboru 

při pravidelných zkouškách na Haštalském 

náměstí 6 a rozvoj spolupráce se spřátelenými 

hudebními tělesy při interpretaci a popularizaci 

skladeb klasických i soudobých pro širokou 

veřejnost Prahy 1

160 000,00 30 000,00 materiálové náklady, 

odměna korepetitorce, 

ostatní sluţby 

(webhosting, účetní, 

ladění, údrţba)

Kvalitní hudba za přijatelnou 

cenu pro občany Prahy 1; 

činností na Haštalském 

náměstí - oţivení tohoto koutu 

Prahy 1, který se za 

posledních 20 let téměř vylidnil

20 000,00

22 Evangelická církev augsburského 

vyznání v ČR                                                    

V Jirchářích 14/152, Praha 1                    

Mgr. Marián Čop                                        

e-mail: marian.cop@ecav.cz

Křiţovatka duchovna, historie a kultury u Sv. 

Michala v Jirchářích - soubor aktivit k výročí 

vysvěcení chrámu a k 20. výročí obnovení 

Evangelické církve augsburského vyznání v 

České republice

78 700,- 34 000,00 propagace (výroba a tisk 

pozvánek, letáků, 

bulletinu), technické 

zajištění projektu, reţijní a 

materiálové náklady, 

honoráře pro účinkující, 

pronájem prostor a 

techniky na seminář

Projekt se můţe stát základem 

pro tradiční zářijovou Pouť u 

Sv. Michala - křiţovatkou 

duchovna, kultury i historie ve 

spojení s Trţištěm moţností, 

nabídkou výrobků z 

chráněných dílen, Diakonií 

ČCE i jiných dobročinných 

organizací.

20 000,00

Zpracovala: Kateřina Hanusová 4
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23 Slovensko-český KLUB           

Anastázova 15, 169 00  Praha 6              

Mgr. Naďa Vokušová                                                                      

e-mail: vokusova@czsk.net

V Praze 1 se děti nebojí - komplexní program 

zdravotnické osvěty ve všech předškolských 

zařízeních na území MČ P1 v roce 2013

225 000,- 100 000,00 materiálové a tiskové 

náklady, provoz web-

stránek, propagace na 

webu, honoráře, semináře 

s psychologem, 

foto+videosluţby, 

zpracování výstupů pro 

další propagaci projektu, 

provoz stálého 

konzultačního centra - 

honoráře

Děti v mateřských školkách a 

také jejich rodiče se 

prostřednictvím hodnotného 

programu zbaví strachu z 

lékařů a vyšetření, medici (část 

z P1) získají praxi.

30 000,00

24 Malostranské noviny, o.s.                             

Sarajevská 16, Praha 2, 120 00                                     

Ing. Ondřej Höppner                                                   

redakce@malostranskenoviny.eu

Malostranské noviny - přispění k rozvoji 

občanské společnosti a pospolitosti, 

informovanost o kulturních a společenských 

akcích, o ţivotě na Malé Straně a Hradčanech

706 000,00 100 000,00 celoroční tisk novin, 

distribuce, grafické 

zpracování + fotografie, 

psaní článků a rozhovorů, 

korektury, realizace 

prodeje inzertního 

prostoru, kancelářské 

potřeby

Přispívat k rozvoji občanské 

společnosti a pospolitosti, 

pravidelně informovat o 

kulturních a společenských 

akcích, spolkové činnosti, o 

Starém Městě a blízkém okolí, 

o událostech, zajímavých 

lidech, umělcích a o 

charitativních akcích 

10 000,00

25 Malostranské noviny, o.s.                                        

Sarajevská 16, Praha 2, 120 00               

Ing. Ondřej Höppner                                                                  

redakce@staromestskenoviny.eu

Staroměstské noviny - informace o kulturních a 

společenských akcích, prostor pro názory a 

komentáře starosty, radních i místních obyvatel, 

podpora nákladů na distribuci i mimo střed 

města, tedy do celé Prahy

670 000,00 100 000,00 celoroční tisk novin, 

distribuce, grafické 

zpracování + fotografie, 

psaní článků a rozhovorů, 

korektury, realizace 

prodeje inzertního 

prostoru

Přispívat k rozvoji občanské 

společnosti a pospolitosti, 

pravidelně informovat o 

kulturních a společenských 

akcích, spolkové činnosti, o 

Starém Městě a blízkém okolí, 

o událostech, zajímavých 

lidech, umělcích a o 

charitativních akcích 

10 000,00

26 UNIJAZZ - Sdruţení pro podporu 

kulturních aktivit                        

Jindřišská 5, 110 00  Praha 1                   

Ing. Čestmír Huňát                                                                        

e-mail: cesta@volny.cz

Čítárna a knihovna Unijazzu - provoz čítárny a 

knihovny, která neslouţí jen členům, ale i široké 

veřejnosti; poslechové pořady, přednášky, 

besedy, projekce, autorská čtení, šachové 

turnaje, výstavy

528 500,00 83 500,00 propagace, náklady na 

umělce/autory, ostatní 

náklady

Otevřený klubový prostor, 

přístupný širokému spektru 

návštěvníků, zaměřen zejména 

na obyvatele města, oáza klidu 

v rušném centru, ať uţ pro 

studenty či neformální 

obchodní schůzky.

15 000,00

Zpracovala: Kateřina Hanusová 5
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27 Studio CITADELA o.s., Divadelní 

sdruţení pro duševní pohodu, 

Klimentská 16, 110 00  Praha 1                                

Mgr. et MgA. Vendula Kodetová                                    

e-mail: kodetova@studiocitadela.cz

Celoroční seberozvojové ateliéry, výstavy a 

slavnosti - Citadela - pořádání dlouhodobě 

kulturně resocializační akce a pravidelné týdenní 

zájmové programy pro širokou veřejnost vč. Dětí, 

mládeţe a handicapovaných spoluobčanů

310 000,00 90 000,- osobní náklady - lektoři, 

koordinátor, materiál 

(kanc.potřeby), DHM do 

20 tis.(vybavení ateliéru), 

nájem, energie, spoje, 

propagace, opravy 

ateliéru

Doplnění volnočasových aktivit 

na území P1, udrţení lokální 

komunity sympatizantů vč. 

Studentů, rodinného okruhu a 

známých docházejících 

návštěvníků či 

handicapovaných klientů

30 000,00

28 Společnost přátel NIKOSE 

KAZANTZAKISE                         

Opletalova 10, Praha 1, 110 00                

Zoi Jatagandzidu                                                           

e-mail: evis@seznam.cz

SPNK podpora činnosti 2013 - pomoc sdruţení 

v začátcích při propagaci a osvětě

44 000,00 22 000,00 pomůcky organizační 

schopnosti - xerox, papír, 

poštovné, razítka, 

pozvánky, údrţba a 

aktualizace webových 

stránek, poplatky, tisk, 

nájem, výlet do Boţího 

Daru - poloţení věnce a 

dar památníku

0,00

29 Občanské sdruţení HRADČANSKÉ 

VČELY                                                            

Nový svět, 118 00  Praha 1                         

Jana Titlbachová                                      

e-mail: janatitl@seznam.cz

Třešňový den II. - spolková akce za účelem 

zaloţení tradice oslav Třešňového dne s cílem 

sdruţovat občany napříč generacemi, rozvíjet 

povědomí o včelaření ve městě, vztahu k přírodě 

a ochraně ţivotního prostředí

64 000,00 56 000,00 propagace - inzerce, 

pořizování propagačních 

materiálů, reţie a 

koordinace projektu, úklid 

po akci + pronájem, 

údrţba webu a 

facebookových stránek, 

zprostředkování 

dokumentačního 

materiálu na internetu

Nehlučné a zdraví prospěšné 

obohacení občanského ţivota, 

posílení sousedských vztahů a 

navázání kontaktů napříč 

generacemi a sociálními 

skupinami, rozšíření povědomí 

v péči o ţivotní prostředí

20 000,00

30 Sdruţení  BRUNCVÍK                    

Topasová 680/54, Praha 5 - Radotín         

Lenka Pištěcká                                                                   

e-mail: info@bruncvik.eu

Celoroční činnost Chlapeckého sboru 

Bruncvík -  pěvecké aktivity, komplexní hudební 

a osobnostní výchova chlapců, příprava a 

pořádání koncertů

419 000,00 95 000,00 náklady provozní, 

produkční, na umělce a 

propagaci, ostatní 

náklady

Udrţení sborových tradic díky 

působení ve starodávném sále 

Zpěváckého spolku Hlahol; 

účast základních škol a 

seniorů P1 na koncertech - 

rozšíření hudebního povědomí 

dětí Prahy 1; účast sdruţení na 

akcích MČ P1

20 000,00
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31 DANCE PERFECT, s.r.o.                                         

Národní 961/25, 110 00  Praha 1                

Mgr. Lenka Ottová                                                                    

e-mail: lenka.ottova@danceperfect.cz

Taneční přípravky - stálá dostupnost co moţná 

nejširšímu okruhu zájemců o taneční výuku z řad 

dětí a mládeţe, zachování dostupné ceny kurzů 

505 000,00 100 000,00 pronájem sálů, lektoři, 

ostatní - recepce, 

administrativa, provozní 

náklady

Studio je díky své poloze 

přirozeným místem, kam 

dochází mnoho ţáků bydlících 

na Praze 1, jejich rodiče pak 

při doprovázení dětí vyuţívají 

obchodních a kulturních 

moţností, které skýtá Praha 1.

20 000,00 

příspěvek je 

adresován pro 

intenzivní oslovení 

občanů Prahy 1

32 PUBLICUM COMMODUM o.s.                             

Týn 2/640, Praha 1                                                  

JUDr. Jaroslava Janderová                                            

e-mail: jaroslavajanderova@seznam.cz              

Kulturně vzdělávací program: III. Odboj   a 

komunistický totalitní stát - presentace a 

kombinace autentických vzpomínek pamětníků, 

vydávání tiskovin a odpovídající audiovizuální 

prostředky z daného historického období, které 

bude doprovázené přednáškami; stimulujícím 

prostředkem pro mladou generaci pak bude 

soutěţ o nejlepší esej, povídku či jiný literární 

útvar

1 050 000,00 100 000,00 nájemné, energie, 

honoráře, OON, 

produkce, PR sluţby, 

marketing, web, pronájmy 

techniky, filmů, 

dokumentů

Přímý dopad na obyvatele MČ 

Praha 1, kteří zde žijí, pracují a 

nebo studují - zejména pak u 

studující mládeže je dopad 

našich aktivit zcela nesporný. 

jde o zvýšení zájmu o 

předmětnou část historického 

období, v rámci mimoškolních 

aktivit jsou to literární soutěže, 

na jejichž přípravu je vyplnění 

volného času smysluplnou 

tvořivou činností.

65 000,00

33 SANANIM o.s.                                             

Ovčí hájek 2549/64A, 158 00  Praha 13  

PaedDr. Martina Richterová Těmínová                                                                     

e-mail: teminova@sananim.cz  

"Tradiční hrnčířské trhy na Kampě"    21.-22. 

září 2012 - dvoudenní akce propojující prodej 

tradiční české keramiky renomovaných 

řemeslníků s kulturním programem určeným pro 

celou rodinu - divadelní představení, hudební 

produkce, staročeské pouťové atrakce, společné 

zpívání, výtvarná dílna pro děti

167 900,00 100 000,00 hudební produkce, 

divadelní produkce, 

moderování, zvukař, 

zvuková aparatura, 

propagace

Vytvoření kvalitního veřejného 

prostoru, nejen pro obyvatele 

MČ P1, ale i Pražany a 

návštěvníky hlavního města, 

mohou se stát významným 

městotvorným prvkem, 

přispívajícím k identitě města.

0,00                                            

jedná se o 

komerční akci

CELKEM 9 223 753,00 2 222 403,00 700 000,00
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