
Příloha k usnesení Zastupitelstva M Č Praha 1 č. UZ15_0068 ze dne 22.04.2015

číslo
předkladatel, sídlo
jméno, e-mail, I Č

název a popis projektu/ termín a 
místo konání

celk. náklady 
v Kč

požadovaná 
částka v K č

využití prost ředků přínos pro ob čany Prahy 1
Přidělená částka v 

Kč

1

Spole čnost Zde ňka Fibicha, 
o.s.
Karmelitská 2, P1
PhDr. Věra Šustíková
vera_sustikova@nm.cz
IČ: 27018962

Tvůrčí dílny melodramu 2015
- pro žáky (od 14 let), studenty a 
pedagogy; tvořivé sdružování 
mladých skladatelů, literátů a 
interpretů obou oborů s odborníky
- duben až prosinec 2015
- České muzeum hudby, 
Karmelitská 2 53 000,00 50 000,00

kancelářské potřeby, 
honoráře lektorům, ladění 
klavíru, příprava notového 
materiálu

smysluplné využití volného času 
dětí a mládeže P1, rozšíření 
zájmů a dovedností mladé 
generace, občané Prahy 1 mají 
na tvůrčí dílny volný přístup 20 000,00

2

Senior fitnes, o.s.
Stamicova 1968, P6
Mgr. Zdeněk Srba
seniorfitnes@seznam.cz
IČ: 22724770

Senio ři Prahy 1 v pohybu
- kondiční i zdravotní cvičení pro 
seniory
- celoročně
- Fitnes Yelp, Senovážné nám. 22
- bazény AXA a YMCA 83 200,00 50 000,00

pronájem tělocvičny a 
bazénů, cvičitelé, propagace

integrace seniorů do společnosti 
díky pravidelnému pohybu a 
sociálnímu kontaktu s vrstevníky 0,00

3

Spolek student ů sociologie FF 
UK, o.s.
Celetná 562/20, P1
Jana Žertová 
vybor.socka@gmail.com
IČ: 02506475

Studentská sociologická 
konference
- diskuse studentů, profesorů a 
odborníků
- 2.-5.11.2015
- nám. J.Palacha 1, Celetná 13,20 34 500,00 19 500,00

neuznatelné náklady
- ubytování, strava, cestovné chybí 0,00

4

Hradčanské v čely, z.s.
Nový Sv ět 6, P1
Jana Titlbachová
hvcelka@seznam.c
IČ: 22818588

Třešňový den IV.
- tradiční oslava s cílem sdružovat 
občany napříč generacemi
- 25.4.2015
- Loretánská zahrada 41 000,00 36 000,00

propagace, režie a koordinace 
projektu, dovoz a odvoz 
materiálu (pouze na území 
P1), úklid po akci, pronájem 
chladicího zařízení, webové 
stránky

nehlučné a zdraví prospěšné 
obohacení občanského života, 
posílení sousedských vztahů, 
navázání kontaktů 5 000,00

Přidělení finan čních prost ředků "Granty na rozvoj ob čanské spole čnosti a spolkové činnosti pro rok 2015"
rozpočet = 500.000 Kč

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
16.3.2015 1
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Sbor dobrovolných hasi čů 
Praha 1, o.s.
U Milosrdných 14, P1
Mgr. Jakub Vaculín
info@hasicipraha1.cz
jakub.vaculin@seznam.cz
IČ: 22875409

Zajišt ění občanské a spolkové 
činnosti SDH Praha 1 v roce 
2015
- spolupráce na tradičních akcích 
Prahy 1 (Masopust, Vánoce, 
Uctění památky hasičů)
- zajištění provozu a technického 
vybavení SDH
- celoročně 150 000,00 50 000,00

výprava a technické zajištění 
akcí, provozní náklady a 
služby základny SDH, 
provozní náklady vozidla 
SDH, náklady na nákup 
dalšího potřebného vybavení

všechny akce jsou zaměřeny na 
občany Prahy 1 napříč věkovými 
kategoriemi 45 000,00

6

Chrámový sbor sv. Ducha
Haštalské nám. 3, Praha 1
Hana Vosečková
jehly.a.nite@seznam.cz
IČ: 61385697

Podpora celoro ční činnosti 
pěveckého sboru a rozvoj 
spolupráce s jinými hudebními 
tělesy
- celoročně
- Haštalské nám. 6 125 000,00 30 000,00

náklady na provoz zkušebny, 
sbormistr, korepetice, 
propagace, ladění nástrojů, 
účetní náklady

spolupráce s hudebními tělesy, 
organizacemi a spolky z Prahy 1, 
nabídka koncertů kvalitní hudby 
za přijatelnou cenu 15 000,00

7

YMCA Praha, o.s.
Na poříčí 12, P1
Hana Šormová
praha@ymca.cz
IČ: 26529122

Rodinné centrum YMCA v 
Haštalské 
- RC YMCA  je pokračovatelem 
mateřského centra Na Poříčí. 
Program zahrnuje otevřenou 
hernu, školičku Sovičku, 
společenské, vzdělávací, 
sportovní a kreativní programy pro 
celé rodiny, pořádání 
jednorázových akcí a rekreací pro 
celé rodiny.
- celoročně 772 500,00 50 000,00

nájemné a služby spojené s 
nájmem, elektřina, plyn, 
spotřební a výtvarný materiál, 
hračky, herní prvky, náklady 
spojů

aktivní, zajímavé a obohacující 
trávení volného času; celodenní 
program; příznivé vstupné 20 000,00

8

Komunitní centrum 
KAMPA,o.s.
Hroznová 5, P1
Alena Kopecká
info@kckampa.eu
alena.kopecka@seznam.cz
IČ: 27008355

Vzdělávání rodi čů
- vzdělávání rodičů na mateřské 
dovolené pomocí přednášek
- celoročně
- U Sovových mlýnů 3 60 000,00 50 000,00

náklady spojené s 
přednáškami, propagace, 
náklady spojů, produkce 
přednášek chybí 0,00

9

Komunitní centrum 
KAMPA,o.s.
Hroznová 5, P1
Alena Kopecká
info@kckampa.eu
alena.kopecka@seznam.cz
IČ: 27008355

Salla Terrena lidem
- nabídka různorodých aktivit, 
tvořivých dílen, filmových projekcí, 
sousedských setkání s muzikou, 
besed a přednášek
- celoročně
- U Sovových mlýnů 5 213 000,00 50 000,00

provozní náklady - elektřina, 
vodné, stočné, plyn, 
propagace

nabídka prostoru pro 
volnočasové aktivity občanů P1 25 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
16.3.2015 2
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Komunitní centrum 
KAMPA,o.s.
Hroznová 5, P1
Alena Kopecká
info@kckampa.eu
alena.kopecka@seznam.cz
IČ: 27008355

Spolu pro rodinu
- nabídka přátelského zázemí pro 
rodiče s dětmi formou herny
- celoročně
- U Sovových mlýnů 3 208 808,00 50 000,00 nájemné  

otevřená herna pro rodiče s 
dětmi 25 000,00

11

Vajnachská diaspora ČR, o.s.
Havelská 525/4, P1
Mgr. Movlad Adaev
vajnach@seznam.cz
IČ: 22755420

Podpora činnosti Vajnachské 
diaspory ČR
- akce zaměřené na seznámení 
obyvatel P1 s historií, kulturou a 
tradicemi Vajnachů
- celoročně
- Havelská 4 67 100,00 32 000,00

správa a provoz domény, 
webu a facebooku; 
kancelářské potřeby, režijní 
náklady, právní služby, 
nájemné, energie, topení, 
provozní náklady

propojení spolkového života na 
P1, posílení informovanosti a 
podpora soužití lidí různých 
národností, vstup na přednášky 
zdarma 5 000,00

12

Česká unie karikaturist ů

Černá 3, P1
Jaroslav Dostál
dostalj2@tiscali.cz
IČ: 00506206

Malostranská beseda a 25 let 
ČUK
- ČUK sdružuje autory kresleného 
humoru
- příprava výstavy a katalogu
- listopad až prosinec 2015
- Malostranská beseda 70 000,00

grafik katalogu, tisk katalogu, 
pronájem místnosti

shlédnutí výstavy v 
Malostranské Besedě - To 
nejlepší z kresleného humoru 0,00

13

Dance Plus, o.s.
Národní 25, P1
Mgr. Lenka Ottová
lenka.ottova@danceperfect.cz
IČ: 01638823

Taneční přípravky
- ucelené taneční vzdělávání pro 
dětí od 10 do 15 let
- leden až srpen 2015
- Národní 25 520 000,00 79 400,00

honoráře lektorů, pronájem 
sálů volnočasová aktivita pro děti 0,00

14

HaF, o.s.
Ostrovní 16 , P1
Hana Francová
haf@hafstudio.cz
Ič: 26628295

Spole čné zpívání písní a koled
- vánoční zpívání na Kampě 
doplněné o několik společných 
zpívání během celého roku
- celoročně
- Kampa 110 000,00 50 000,00

výdaje na umělce, provozní 
náklady, propagace a 
produkce, zpěvníčky

oblíbená akce mezi občany P1; 
upevňování znalosti lidových 
tradic; obnovování hudebnosti a 
společného muzicírování; 
zpěvníčky zdarma 0,00

15

HaF, o.s.
Ostrovní 16 , P1
Hana Francová
haf@hafstudio.cz
Ič: 26628295

Dětské divadlo a multimediální 
ateliér HaFstream
- realizace divadelních 
představení dětmi pro děti
- herecká a výtvarná skupina
- celoročně
- Ostrovní 16 220 000,00 50 000,00

výdaje na vedení a umělce, 
technické vybavení, materiály, 
kostýmy, rekvizity, provozní 
náklady, propagace

většina členů divadla je z řad 
občanů Prahy 1; spolupráce se 
ZŠ P1 - výhody a slevy pro žáky 
P1; vyzvedávání dětí z MŠ 10 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
16.3.2015 3
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HaF, o.s.
Ostrovní 16 , P1
Hana Francová
haf@hafstudio.cz
Ič: 26628295

Činnost a provoz HaFstudia - 
pravidelné celoro ční týdenní 
aktivity
- zajištění kvalitního programu pro 
děti i jejich rodiče
- celoročně
- Ostrovní 16 480 000,00 50 000,00

výdaje na vedení a umělce, 
provozní náklady, technické 
vybavení, propagace, 

dlohodobý, časem prověřený 
projekt; pro občany P1 slevy na 
dílnách a táborech 30 000,00

17

HaF, o.s.
Ostrovní 16 , P1
Hana Francová
haf@hafstudio.cz
Ič: 26628295

Divadlo senior ů 50+
- nově založený divadelní soubor, 
členové ve věku 57 - 73 let, 
vytvoření prostoru pro starší lidi
- celoročně
- Ostrovní 16 160 000,00 60 000,00

výdaje na vedení a umělce, 
technické vybavení, materiály, 
kostýmy, rekvizity, provozní 
náklady, propagace

ochotnický divadelní spolek 
sdružuje především starší 
občany z P1; premiéra nového 
představení se uskuteční v 
Malostranské besedě 0,00

18

Židovská obec v Praze
Maiselova 18, P1
PhDr. Jan Munk
zop-granty@kehilaprag.cz
IČ: 00445258

Kavárna Na balkon ě - kladné 
místo pro setkávání
- sociální odd. ŽOP zahájilo 
provoz tréninkové Kavárny, kde 
obsluhují lidé v rámci programu 
podporovaného zaměstnávání
- celoročně
- Maiselova 18 717 000,00 50 000,00

neuznatelné náklady
- mzda pracovníka kavárny, 
úprava dětského koutku a 
zábradlí

vytvoření místa pro setkávání 
obyvatel P1 0,00

19

Sdužení ob čanů a přátel Malé 
Strany a Hrad čan, o.s.
Malostranské nám. 27, P1
Jiřina Borkovcová
sopmsh@email.cz
IČ: 00409278

Sdružení ob čanů a přátel Malé 
Strany a Hrad čan - podpora 
činnosti 2015
- základním cílem sdružení je 
udržování historických a 
kulturních tradic, pořádání 
společenských akcí pro děti i 
dospělé (Malostranské 
masopustní veselí, Malostranské 
čarodějnice, Malování na 
chodníku, Malostranské Vánoce) - 
celoročně
- Malostranské nám. 27 204 000,00 50 000,00

propagace, nájem a služby, 
spoje, poštovné

obnova tradičních akci; 
setkávání občanů P1, 
spolupráce s dalšími spolky a 
sdruženími P1 40 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
16.3.2015 4
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Sbor církve bratrské v Praze 1
Soukenická 1193/15, P1
Doc.RNDr. Jan Voves,CSc.
voves@zvahov.cz
IČ: 61381853

Cyklus kulturních a osv ětových 
akcí v klubu Sama ří
- cyklus přednášek, divadelních a 
hudebních představení, promítání 
dokum.filmů, autorská čtení, 
výstavy
- celoročně
- klub Samaří, Soukenická 15 284 000,00 45 000,00

honoráře účinkujících, 
propagace, materiál pro 
výstavy, režie

posílení spolkové kulturně a 
osvětově orientované činnosti, 
bezbariérový vstup, vstupné 
dobrovolné 15 000,00

21

Spolek p řátel Petrské čtvrti
Biskupský dv ůr 1/1154, P1
Linda Klečková
spolek@petrskactvrt.cz
IČ: 22762353

Podpora rozvoje spolkové 
činnosti v Petrské čtvrti
- rozvoj občanské soudržnosti, 
podpora kvalitního rozvoje 
Petrské čtvrti; vydávání Petrských 
listů; organizování odborných 
přednášek, vycházek, besed
- celoročně
- Petrská čtvrť 59 000,00 38 000,00

Petrské listy, odborné 
přednášky, propagace, 
inzerce, doména, internetový 
portál, honoráře, lektorné, 
provozní výdaje, 
kancel.potřeby, materiál
režijní výdaje 

osvětová činnost, obohacení 
spolkové činnosti na P1, zvýšení 
informovanosti o dění ve čtvrti, 
přednášky, vycházky, besedy 
apod., spolupráce s ostatními 
spolky P1, vstup na akce 
zdarma, výhry v rámci soutěží, 30 000,00

22

Čtrnáctka, o.s.
Novomlýnská 3, P1
Erik Dragomirecký
erik@dragomirecky.cz
IČ: 70105405

Zkvalitn ění mimoškolních 
program ů pro mládež a dosp ělé
- v organizaci působí 5 dětských 
oddílů a 4 kluby mládeže a 
dospělých
- celoročně
- Novomlýnská 3 29 000,00 29 000,00

deskové hry, materiál na 
výrobu divadla, sportovní 
potřeby

cílovou skupinou je mládež od 
15 let a dospělí 10 000,00

23

Malostranské noviny, o.s.
Sarajevská 16, P2
Ing. Ondřej Höppner
redakce@novomestskenoviny.eu
ondrej@hoppner.cz
IČ: 22820892

Novom ěstské noviny
- přispění k rozvoji občanské 
společnosti a pospolitosti, 
informovanost o kulturních a 
společenských akcích, o životě na 
Novém Městě
- celoročně
- celé území Nového Města 286 000,00 50 000,00

tisk a distribuce novin, 
grafické zpracování, psaní 
článků a rozhovorů, korektury, 
koncelářské potřeby, realizace 
prodeje inzertního prostoru

distribuce zdrarma, 
informovanost místních 
obyvatel, spolupráce s místními 
spolky, možnost občanů se na 
novinách podílet autorsky 0,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
16.3.2015 5
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Malostranské noviny, o.s.
Sarajevská 16, P2
Ing. Ondřej Höppner
redakce@staromestskonoviny.eu
ondrej@hoppner.cz
IČ: 22820892

Starom ěstské noviny
- přispění k rozvoji občanské 
společnosti a pospolitosti, 
informovanost o kulturních a 
společenských akcích, o životě na 
Starém Městě
- celoročně
- celé území Starého Města 404 000,00 50 000,00

tisk a distribuce novin, 
grafické zpracování, psaní 
článků a rozhovorů, korektury, 
koncelářské potřeby, realizace 
prodeje inzertního prostoru

distribuce zdrarma, 
informovanost místních 
obyvatel, spolupráce s místními 
spolky, možnost občanů se na 
novinách podílet autorsky 0,00

25

Malostranské noviny, o.s.
Sarajevská 16, P2
Ing. Ondřej Höppner
redakce@malostranskenoviny.eu
ondrej@hoppner.cz
IČ: 22820892

Malostranské noviny
- přispění k rozvoji občanské 
společnosti a pospolitosti, 
informovanost o kulturních a 
společenských akcích, o životě na 
Malé Straně
- celoročně
- celé území Malé Strany a 
Hradčan 354 000,00 50 000,00

tisk a distribuce novin, 
grafické zpracování, psaní 
článků a rozhovorů, korektury, 
koncelářské potřeby, realizace 
prodeje inzertního prostoru

distribuce zdrarma, 
informovanost místních 
obyvatel, spolupráce s místními 
spolky, možnost občanů se na 
novinách podílet autorsky 0,00

26

Školi čka u sv. Michala - 
Centrum volného času
V Jirchá řích 14, P1
Zuzana Klápšťová
skolicky@volny.cz
IČ: 62936026

Pronájem ateliér ů
- pořádání výtvarných kurzů pro 
všechny generace
- celoročně
- V Jirchářích 14 106 000,00 46 000,00

nájem a služby, úklid ateliérů, 
energie

ateliér dobře dostupný většině 
obyvatel P1, rozšíření kulturního 
vyžití na P1 0,00

27

Školi čka u sv. Michala - 
Centrum volného času
V Jirchá řích 14, P1
Zuzana Klápšťová
skolicky@volny.cz
IČ: 62936026

Provoz centra volného času
- pořádání výtvarných kurzů pro 
všechny generace
- celoročně
- V Jirchářích 14 247 000,00 90 000,00

energie, spoje, účetnictví, 
web, propagace, inzerce, 
honoráře lektorů

cílovou skupinou jsou děti a 
dospělí na P1, rozšíření 
kulturního vyžití na P1 30 000,00

28

REGANON, s.r.o.
Bochovská 623/2, P5
ing. Josef Regner
regner1@seznam.cz
IČ: 24808491

Vzpomínkové ve čery k 131. 
výro čí narození prezidenta 
E.Beneše a k 70. výro čí 
osvobození západních Čech 
americkou armádou
- dva večery koncipované jako 
vystoupení historiků a publicistů k 
těmto událostem
- květen 2015
- Klementinum, Městská knihovna 54 000,00 50 000,00

nájmy sálů, zvuková a 
promítací technika, 
propagace

obohacení květnového 
programu politických besed 0,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
16.3.2015 6
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UNIJAZZ - sdružení pro 
podporu kulturních aktivit
Jind řišská 5, P1
Ing. Čestmír Huňát
unijazz@unijazz
IČ: 00406724

Čítárna a knihovna Unijazzu
- pravidelné podvečerní klubové 
pořady, pořádání tiskových 
konferencí, cca 150 pořadů ročně
- celoročně
- Jindřišská 5 615 000,00 50 000,00

propagace, náklady na 
umělce, produkční náklady

prostor zaměřený především na 
rezidenty P1,otevřený nejen 
členům spolku, ale celé 
veřejnosti 20 000,00

30

OB Hradčany
Tržišt ě 23, P1
Josef Kocábek
IČ: 00441104

Rozvoj ob čanské spole čnosti a 
spolkové činnosti
- celoročně
- Tržiště 23 30 000,00 30 000,00

příspěvek na činnost, na 
kroje, vybavení služebníků, 
časopis

udržování a šíření kulturních a 
folklorních tradic na území P1 
spolu se starousedlíky, 
spolupráce s ostatními spolky 25 000,00

31

Slovenský ev.a.v. církevní sbor 
v Praze
V Jirchá řích 152/14, P1
Mgr. Marián Čop
superintendent@ecav.cz
mariancop.cop@gmail.cz
IČ: 45247641

Hudební aktivity slovenského 
ECAV sboru v Praze - Cyklus 
koncert ů 2015
- realizace cyklu hudebních aktivit 
v kostele Sv.Michala V Jirchářích
- celoročně
- kostel Sv. Michala 92 000,00 46 000,00

honoráře účinkujících, 
organizační náklady, 
propagace

možnost účasti na kvalitních 
hudebních vystoupeních za 
dobrovolné vstupné, prohlídka 
historicky zajímavé památky v 
centru Prahy, která není běžně 
otevřená 0,00

32

ŽIVOT 90
Karolíny Sv ětlé 18/286, P1
Mgr. Jan Lorman
jan.lorman@zivot90.cz
sekretariat@zivot90.cz
IČ: 00571709

Dobrovolníci ŽIVOTa 90
- podpora dobrovolnické činnosti 
seniorů, např. vedení 
vzdělávacích a kulturních aktivit v 
Akademii seniorů, tvorba 
nástěnek, přátelské návštěvy u 
osamělých seniorů
- celoročně
- Dům Portus, Karoliny Světlé 18 361 000,00 48 000,00

kulturní program pro 
dobrovolníky, energie, 
kancelářské potřeby, 
propagace

senioři Prahy 1 se mohou zapojit 
do činnosti komunitního centra, 
projekt prospívá dobrovolníkům i 
příjemcům pomoci 5 000,00

33

Oblastní spolek Českého 
červeného k říže Praha 1
Hellichova 632/11b, P1
Jaroslava Marková, Dis.                                          
reditelka@cckpraha1.cz
IČ: 75095343

Praha 1 žije první pomocí
- informační kampaň zaměřená na 
znalosti z první pomoci, jejich 
šíření a na ochotu dětí, mládeže i 
dospělých pomoci v krizové 
situaci
- celoročně
- ZŠ Prahy 1, učebna Hellichova 
11, různé části P1 35 000,00 30 000,00

propagační materiály, 
zdravotnický materiál, výkony 
spojů, doprava pouze na 
území P1, výroba bannerů

obyvatelé P1 mají možnost se 
zapojit do aktivit ČČK, zlepšení 
podvědomí o první pomoci 15 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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BRUNCVÍK, z.s.
Topasová 680/54, Radotín
Lenka Pištěcká
info@bruncvik.eu
IČ: 27024946

Celoro ční činnost Chlapeckého 
sboru Bruncvík
- komplexní hudební i osobnostní 
výchova chlapců ve věku 4-18 let
- celoročně
- zkušebna sboru Na Poříčí 16

492 040,00 46 440,00
provozní náklady, ostatní 
náklady

na koncerty chodí pravidelně 
žáci ze ZŠ P1, vystoupení pro 
seniory P1 30 000,00

35

Sdružení Nového M ěsta 
pražského, o.s.
Klimentská 1746/52, P1
Jan Adámek
katerina.kosanova@sdruzeni-
nmp.cz
IČ: 26986647 

Podpora celoro ční činnosti
- sdružení zejména 
podnikatelských subjektů, které 
mají za cíl zlepšení stavu centra 
Prahy, posílení občanských aktivit
- celoročně
- Václavské náměstí 140 800,00 40 800,00

správa domény, převod o.s. 
na zapsaný spolek - právní 
služby, změny stanov; 
organizování akcí

dvě fotografické výstavy a další 
zajímavé akce pro všechny 
věkové kategorie občanů P1 10 000,00

36

Slovensko- český klub, o.s.
Anastázova 15/6, P6
Mgr. Naďa Vokušová
klub@czsk.net 
vokusova@czsk.net
IČ: 65398777

V Praze 1 se děti nebojí
- komplexní program zdravotnické 
osvěty ve všech předškolních 
zařízeních na území P1
- duben až prosinec 2015
- MŠ Prahy 1 175 000,00 50 000,00

materiálové náklady, tiskové 
náklady, provoz webu, 
honoráře, semináře s 
psychologem, propagace

obyvatelé P1 a děti ve školkách 
získají bezplatně hodnotný 
program a zážitek, který je zbaví 
strachu z lékaře a vyšetření; 
medici (i z P1) zase získají 
vítanou praxi 0,00

37

Česká unie karikaturist ů

Černá 3, P1
Jaroslav Dostál
dostalj2@tiscali.cz
IČ: 00506206

ŽÁDOST O VÝMĚNU ÚVODNÍ 
STRANY FORMULÁŘE 
ŽÁDOSTI O GRANT - VIZ 
PROJEKT Č. 12

38

Studio Citadela, o.s.
Klimentská 1210/16, P1
Mgr. et MgA. Vendula Kodetová
info@studiocitadela.cz
IČ: 45770816

Celoro ční seberozvojové 
ateliéry, výstavy a slavnosti - 
Citadela
- integrované sociokulturní 
centrum s pravidelným 
programem zájmových kroužků, 
výstav a podvečerních kulturních 
akcí pro širokou veřejnost
- celoročně
- Klimentská 16 270 000,00 50 000,00

kancelářské a výtvarné 
potřeby, nájem, spoje, 
propagace

zlevněné vstupy pro občany P1, 
u spolkových akcí vstup zdarma 20 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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Česká unie neslyšících
Dlouhá t řída 729/37, P1
Ing. Martin Novák
praha@cun.cz
martin.novak@cun.cz
IČ: 00675547

Rozvoj spolkové činnosti 
neslyšících
- poskytování informací 
neslyšícím, podpora aktivit 
volného času
- celoročně
- Dlouhá 37 160 000,00 50 000,00

energie - vodné, stočné, teplo, 
elektřina

uspokojení společenských 
potřeb neslyšících občanů P1 10 000,00

40

Oliva, o.s.
Chmelová 2893/4, P10
Mgr. Pavla Vaňková
rachelrut@seznam.cz
IČ: 26596229

BEZ BARIÉR - m ůžeme tvo řit 
spole čně
- otevřený prostor  pro vzájemnou 
komunikaci a tvoření, integrace 
handicapovaných lidí
- celoročně
- Deylova konzervatoř - ateliér 
hmatového modelování
- Galerie Ecce Terra 140 000,00 50 000,00

výtvarné potřeby pro 
handicapované a výpal pece, 
organizační náklady, 
informační materiály

specifická společenská a 
spolková činnost pro širokou 
veřejnost, volný vstup 10 000,00

41

InBáze, z.s.
Legerova 357/50, P2
Ing. Alexandr Zpěvák
zpevak@inbaze.cz
IČ: 26548216

Bedýnky p říběhů - vypráv ění a 
tvo řivé zpracování pohádek z 
různých zemí
- tvůrčí dílny pro děti od 5 do 11 
let a jejich rodiny, pomoc cizincům 
při integraci do české společnosti
- březen až prosinec 2015
- Ústřední knihovna, Mariánské 
náměstí 203 600,00 50 000,00

lektoři výtvarných dílen a 
Storytellingu, výtvarný 
materiál, náklady na tisk 
materiálů do bedýnek

cílovou skupinou jsou cizinci - 
klienti InBáze, obyvatelé P1 0,00

42

Pro Jedni čku, z.s.
Loretánská 174/3, P1
ThDr. Kateřina Klasnová
info@projednicku.cz
katerina.klasnova@gmail.com
IČ: 02589290

Zajišt ění pravidelné činnosti 
občanského spolku v Pze 1
- spolek vznikl spojením aktivních 
občanů Prahy 1, kteří se zajímají 
o aktuální dění v místě svého 
bydliště
- celoročně
- Praha 1 108 640,00 50 000,00

tisk čtvrtletníku, distribuce, 
web, náklady na pořádání 
setkání s občany

veškeré debaty, přednášky, 
výstavy, naučné vycházky, akce 
pro děti a sousedská setkávání 
jsou pro občany P1 zdarma 0,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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Studentský fond Filozofické 
fakulty UK, o.s.
nám. J.Palacha 1/2, P1
Bc. Eva Marková
markova.evca@gmail.com
IČ: 14891158 

Otevřený studentský informa ční 
portál
- organizování mimovýukového 
života nejen na fakultě, 
spolupráce s ostatními 
studentskými spolky a institucemi 
v Praze
- vytvoření informačního portálu
- celoročně
- FF UK, nám. J.Palacha 1/2 45 000,00 20 000,00

práce programátora na webu 
a tvorbě serveru, práce 
grafika na akce je otevřený vstup 0,00

44

Publicum commodum, o.s.
Týn 2/640 P1
JUDr. Jaroslava Janderová
publicum@seznam.cz
IČ:27039463

Kulturn ě vzdělávací program: II. 
a III. odboj a komunistický 
totalitní stát
- podpora informovanosti a 
vzdělávání občanů formou 
prezentace, pořádání pietních 
akcí a kombinace autentických 
vzpomínek účastníků II. a III. 
odboje, vydávání publikací, 
tiskovin 
- celoročně
 - Městská knihovna, Jazz Ungelt, 
ZŠ a SŠ Prahy 1 1 050 000,00 50 000,00

nájemné, energie, spoje, 
honoráře, produkce, PR 
služby, marketing, web, 
pronájmy techniky, filmů, 
dokumentů

zvýšení zájmu o předmětnou 
část historického období v rámci 
mimoškolních aktivit je vhodné k 
vyplnění volného času a 
formování jejich názorů, vstup 
na všechny akce zdarma 30 000,00

CELKEM 10 030 188,00 1 966 140,00 500 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková
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