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

název a popis projektu/ termín a místo konání
celkové náklady 

v Kč
požadovaná 
částka v K č

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

Kč 

1

Hradčanské v čely
Nový Sv ět 191/6, P1
Jana Titlbachová
hvcelka@seznam.cz
IČ: 22818588

Celoro ční činnost spolku Hrad čanské v čely
- jednorázové vzdělávací a zážitkové projekty, 
přednášky pro veřejnost
- celoročně
- Seminářská, Lobkovická a Loretánská zahrada, 
Petřínské sady, knihovna Na Pohořelci, 
Plynárenský domeček 54 113,00 45 613,00

správa webových stránek, nájmy, 
energie, služby, režie, propagace, 
web, potřeby pro praktická cvičení, 
formy na odlévání voskových ozdob

vzdělání v oblasti včelařství, zdraví, 
biologie, ochrany přírody, podpora 
tvůrčího přístupu, terapie, výchova, 
přednášky, exkurze, výroba medu, 
ochutnávky medu zdarma 30 000,00               

2

Sdružení Nového M ěsta pražského, 
z.s.
Klimentská 1746/52, P1
Jan Adámek
monika.vlkova@sdruzeni-nmp.cz
IČ: 26986647 

Podpora celoro ční činnosti
- pořádání diskusí s veřejností, pořádání 
komentovaných exkurzí, sázení květinových 
záhonů, projekt Obnova laviček, zachování 
historického rázu a významu Válavského náměstí
- celoročně
- Václavské náměstí, Nové Město 140 000,00 50 000,00

pořádání a organizace tématické 
sekce veřejný prostor v centrech 
měst a jeho rozvoj, pořádání 
komentovaných vycházek po 
Václavském náměstí a odborných 
přednášek, sázení květin na 
záhonech, zajištění a organizovaní 
kulturního programu 

posílení občanských aktivit v rámci 
budování veřejného prostoru, 
zapojení občanské společnosti do 
veřejného života a aktuálního dění na 
P1 30 000,00               

3

HaF, z.s.
Ostrovní 16, P1
Hana Francová
haf@hafstudio.cz
IČ: 26628295

Ochotnické divadlo senior ů HaF studia
- typické ochotnické divadlo, divadelní spolek 
založen 2014, nastudování Jiráskovy Lucerny 
- celoročně
- Ostrovní 16 140 000,00 40 000,00

umělecké honoráře, technické 
vybavení, materiály, kostýmy, 
rekvizity, kulisy, výroba, zvuky, 
organizace představení, telefon

možnost pro starší lidi jak se ve 
vyšším věku uplatnit 0,00

4

HaF, z.s.
Ostrovní 16, P1
Hana Francová
haf@hafstudio.cz
IČ: 26628295

8. ročník festivalu Poup ění Strýtyjátr
- festival dětských divadelních, hudebních, 
tanečních a dalších uměleckých souborů, výtvarné 
dílny, soutěže, hry, okénka pro odvážné
- červen 2017
- Kampa 375 000,00 50 000,00

umělecké honoráře, technické 
náklady, propagace, tisk, organizace, 
vedení projektu

akce pro rodiny, děti a seniory z P1, 
vstup zdarma, možnost získat 
hodnotné odměny

ŽADATELI BYLO DOPORU ČENO 
SPOLUPOŘADATELSTVÍ 0,00

5

HaF, z.s.
Ostrovní 16, P1
Hana Francová
haf@hafstudio.cz
IČ: 26628295

Spole čné zpívání váno čních koled na Št ědrý den
- pravidelná akce, sousedské setkávání místních 
lidí i náhodných kolemjdoucích
- 24. 12. 2017
- Kampa 20 000,00 10 000,00

umělecké honoráře, internet, 
propagace, tisk, organizace, vedení 
projektu vstup zdarma,zpěvníčky zdarma 0,00

6

HaF, z.s.
Ostrovní 16, P1
Hana Francová
haf@hafstudio.cz
IČ: 26628295

Činnost HaF studia
- kulturní a rodinné centrum vzniklé v roce 1990, 
kvalitní program pro trávení volného času, 
umělecké kurzy pro děti, festivaly, výstavy, 
příměstské tábory, víkendové workshopy
- celoročně
- Ostrovní 16 300 000,00 50 000,00

vedení, učitelé, umělci, propagace, 
provozní náklady

slevy dětem z P1, individuální výuka 
hudebních nástrojů, pořádání 
divadelních představení, výhody 
seniorům 10 000,00

Přidělení finan ční prost ředků pro "Dota ční program na rozvoj ob čanské spole čnosti a spolkové činnosti pro rok 2017"
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7

Spolek výtvarných um ělců Mánes
Spálená 82/4, P1
ak. mal. Ivan Exner
svumanes@seznam.cz
IČ: 00269824

Celoro ční činnost SVU Mánes
- založen r. 1887, letos slaví 130 let od svého 
vzniku, sdružení prestižních umělců - sochaři, 
malíři, architekti, skláři, fotografové, kunsthistorici
- celoročně
- Ostrovní 16 18 450 000,00 50 000,00

nájemné, energie, služby, poštovné, 
kancelářské potřeby, komunikační 
náklady, webové stránky, propagace

obohacení kulturního života, 
udržování tradice fungování galerií v 
historickém centru Prahy, vstup pro 
občany P1 zdarma 50 000,00               

8

Česká obec legioná řská, z.s.
Sokolská 33, P2
MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA
sekretariat@csol.cz
IČ: 45247455

Činnost Jednoty Československé obce 
legioná řské Praha 1
- oživení historických znalostí a souvislostí
- celoročně
- ZŠ, ÚMČ P1 280 000,00 42 000,00

dary na pietní akce, náklady na 
vstupy, vybavení pro brannou 
výchovu zajištění výstav o legionářské historii 25 000,00               

9

Spole čnost Zde ňka Fibicha, o.s.
Karmelitská 388/2, P1
PhDr. Věra Šustíková
vera_sustikova@nm.cz
IČ: 27018962

Tvůrčí dílny melodramu 2017
- pro žáky (od 14 let), studenty a pedagogy; tvořivé 
sdružování mladých skladatelů, literátů a interpretů 
obou oborů s odborníky
- březen až prosinec 2017
- České muzeum hudby, Karmelitská 2 53 000,00 50 000,00

kancelářské potřeby, honoráře 
lektorům, ladění klavíru, příprava a 
nákup notového a textového 
materiálu, propagace, letáky

smysluplné využití volného času dětí 
a mládeže P1, rozšíření zájmů a 
dovedností mladé generace, občané 
P1 mají na tvůrčí dílny volný přístup 40 000,00               

10

Sbor Církve bratrské v Praze 1
Soukenická 1193/15, P1
Doc.RNDr. Jan Voves,CSc.
soukenicka@cb.cz
IČ: 61381853

Cyklus kulturních a osv ětových akcí v klubu 
Samaří
- cyklus přednášek, divadelních a hudebních 
představení, promítání dokum.filmů s diskusí, 
autorská čtení, výstavy
- celoročně
- klub Samaří, Soukenická 15 80 000,00 30 000,00

honoráře účinkujících, propagace, 
dokumentace, administrativa, papír, 
tonery, poštovné, telefony

posílení spolkové kulturně a 
osvětově orientované činnosti, 
bezbariérový vstup, vstupné 
dobrovolné, spolupráce s Cestou 
domů, z.ú. a Dobročinnou kavárnou 
Cesta Domů 25 000,00               

11

Sbor dobrovolných hasi čů PRAHA 1, 
z.s.
Nové mlýny 827/3, P1
Mgr. Jakub Vaculín
info@hasicipraha1.cz
IČ: 22875409

Zajišt ění ob čanské a spolkové činnosti SDH 
Praha 1 v roce 2017
- spolupráce na tradičních akcích Prahy 1 
(Masopust, Vánoce, Uctění památky hasičů, Den 
dětí na Žofíně, aj.)
- zajištění provozu základny Novomlýnská a 
technického vybavení SDH P1
- celoročně 150 000,00 50 000,00

výprava a technické zajištění akcí, 
provozní náklady a služby základny 
SDH P1 Novomlýnská, provozní 
náklady vozidla SDH P1, náklady na 
nákup dalšího potřebného vybavení

všechny akce jsou zaměřeny na 
občany P1 napříč věkovými 
kategoriemi, vybudování silné 
komunity občanů P1, řešení a pomoc 
při závažných živelních situacích, 
vstup na akce zdarma 50 000,00               

12

Prevence d ětem, z.s.
U Milosrdných 804/14, P1
Martin Štolc
info@prevencedetem.cz
IČ:22610103

Celoro ční program Bezpe čnostní pr ůprava d ětí 
předškolního v ěku a školení první pomoci
- preventivní, seznamovací a základní přednášky 
zejména pro děti, ale i jejich rodiče, základy 
poskytování první pomoci
- celoročně
- školící centrum U Milosrdných, MŠ P1 250 500,00 50 000,00

tisk brožur, potisk tašek, reflexní 
prvky, energie, pronájem kanceláří a 
skladovacích prostor

seznámení rodičů s největšími riziky 
pro dítě, motivace k prevenci 
bezpečnosti v jejich bezprostřední 
blízkosti, vstup na akce zdarma 50 000,00               
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Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 číslo UZ17_0399 ze dne 04.04.2017

13

Spolek p řátel Petrské čtvrti
Biskupský dv ůr 1154/1, 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 vlastních akcí, vycházek, besed
- celoročně
- Petrská čtvrť, park Lannova 67 000,00 46 000,00

Petrské listy, odborné přednášky, 
propagace, inzerce, doména, 
internetový portál, honoráře, lektorné, 
provozní výdaje, produkční náklady, 
personální dozor, technické a 
organizační zajištění akcí, 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 45 000,00               

14

Spolek ob čanů a přátel Malé Strany 
a Hradčan
Malostranské nám. 4/27, P1
Jiřina Borkovcová
sopmsh@cmail.cz
IČ: 00409278

Sdružení ob čanů a přátel Malé Strany a Hrad čan - 
podpora činnosti 
- udržování historických a kulturních tradic, 
pořádání společenských akcí pro děti i dospělé na 
Malé Straně
- celoročně
- Malostranské nám. 27 140 000,00 50 000,00

propagace, nájem a služby, spoje, 
poštovné, el. energie

obnova tradičních akcí, i vytváření 
nových městských zvyklostí, 
setkávání občanů P1, spolupráce s 
dalšími spolky a sdruženími P1, 
vstup na akce zdarma 40 000,00               

15

Spolek ob čanů a přátel Malé Strany 
a Hradčan
Malostranské nám. 4/27, P1
Jiřina Borkovcová
sopmsh@cmail.cz
IČ: 00409278

Obecní noviny ob čanů a přátel Malé Strany a 
Hradčan 2017 - číslo 1
- znovuobnovení vydávání Obecních novin Malé 
Strany a Hradčan
- celoročně
- Malostranské nám. 27 53 000,00 50 000,00

grafická úprava, sazba, korektura, 
úpravy fota, redakce, honoráře na 
fotografie a příspěvky

informování o akcích konaných na 
Malé Straně a Hradčanech, a to jak 
připravovaných, tak proběhlých, o 
záměrech radnice P1 
projednávaných na ZMČ P1 ve 
vztahu a s dopadem na Malou Stranu 
a Hradčany 20 000,00               

16

Spolek ob čanů a přátel Malé Strany 
a Hradčan
Malostranské nám. 4/27, P1
Jiřina Borkovcová
sopmsh@cmail.cz
IČ: 00409278

Obecní noviny ob čanů a přátel Malé Strany a 
Hradčan 2017 - číslo 2
- znovuobnovení vydávání Obecních novin Malé 
Strany a Hradčan
- celoročně
- Malostranské nám. 27 40 000,00 35 000,00

grafická úprava, sazba, korektura, 
úpravy fota, redakce, honoráře na 
fotografie a příspěvky, tisk

informování o akcích konaných na 
Malé Straně a Hradčanech, a to jak 
připravovaných, tak proběhlých, o 
záměrech radnice P1 
projednávaných na ZMČ P1 ve 
vztahu a s dopadem na Malou Stranu 
a Hradčany 20 000,00

17

Spolek ob čanů a přátel Malé Strany 
a Hradčan
Malostranské nám. 4/27, P1
Jiřina Borkovcová
sopmsh@cmail.cz
IČ: 00409278

Obecní noviny ob čanů a přátel Malé Strany a 
Hradčan 2017 - číslo 3
- znovuobnovení vydávání Obecních novin Malé 
Strany a Hradčan
- celoročně
- Malostranské nám. 27 40 000,00 35 000,00

grafická úprava, sazba, korektura, 
úpravy fota, redakce, honoráře na 
fotografie a příspěvky, tisk

informování o akcích konaných na 
Malé Straně a Hradčanech, a to jak 
připravovaných, tak proběhlých, o 
záměrech radnice P1 
projednávaných na ZMČ P1 ve 
vztahu a s dopadem na Malou Stranu 
a Hradčany 20 000,00

18

Spolek ob čanů a přátel Malé Strany 
a Hradčan
Malostranské nám. 4/27, P1
Jiřina Borkovcová
sopmsh@cmail.cz
IČ: 00409278

Obecní noviny ob čanů a přátel Malé Strany a 
Hradčan 2017 - číslo 4
- znovuobnovení vydávání Obecních novin Malé 
Strany a Hradčan
- celoročně
- Malostranské nám. 27 53 000,00 50 000,00

grafická úprava, sazba, korektura, 
úpravy fota, redakce, honoráře na 
fotografie a příspěvky

informování o akcích konaných na 
Malé Straně a Hradčanech, a to jak 
připravovaných, tak proběhlých, o 
záměrech radnice P1 
projednávaných na ZMČ P1 ve 
vztahu a s dopadem na Malou Stranu 
a Hradčany 20 000,00
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Školi čka - Ateliér ŠUM, z.s.
V Jirchá řích 152/14, P1
Zuzana Klápšťová
piste@kurzyuzuzy.cz
IČ: 62936026

Prezentace a provoz ateliér ů

- pořádání výtvarných kurzů pro všechny generace
- celoročně
- V Jirchářích 14 257 000,00 50 000,00

energie, telefony, internet, tvorba a 
správa webu, prezentace na webu, 
inzerce, tisk propagačních materiálů, 
honoráře lektorů

ateliér dobře dostupný většině 
obyvatel P1, rozšíření kulturního 
vyžití na P1, sleva na kurzovném 20 000,00               

20

UNIJAZZ - sdružení pro podporu 
kulturních aktivit, z.s.
Jind řišská 901/5, P1
Ing. Čestmír Huňát
unijazz@unijazz.cz
IČ: 00406724

Čítárna a knihovna Unijazzu
- pravidelné podvečerní klubové pořady, pořádání 
tiskových konferencí, cca 150 pořadů ročně
- celoročně
- Jindřišská 5 650 000,00 50 000,00

propagace, náklady na umělce a 
autory, produkční náklady, ostatní 
náklady

prostor otevřený kreativním jedincům 
zaměřený především na rezidenty 
P1,otevřený nejen členům spolku, ale 
celé veřejnosti zdarma 25 000,00               

21

MgA. Tomáš Hon ěk
Jitravská 9, P9
t.honek@seznam.cz
IČ: 01411381 StringArt 2017 0,00

22

Hospodá řská komora Praha 1
U Staré školy 113, P1
Ing. Filip Dvořák
info@hkpraha1.cz
IČ: 26174383

Celoro ční podpora využití spole čenské 
odpov ědnosti firem na P1 se zam ěřením na 
dlouhodobé benefity pro její obyvatele
- úzká spolupráce s firmami, které sídlí či podnikají 
na P1, edukace těchto firem v novém oboru 
společenské odpovědnosti a udržitelného 
podnikání, zajištění nápadů od firem, jak pomáhat 
P1
- celoročně
- Vězeňská 9 150 000,00 50 000,00

textové a grafické zpracování 
manuálu, konzultace

nastartování vzájemné spolupráce 
firem a občanů P1, aktivizace 
místních firem v oblasti CSR 
strategie, posílení povědomí o 
společenské odpovědnosti u 3000 
firem na P1 10 000,00               

23

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

Klub Jáchymka
- prostor pro setkávání, učení a poradenství pro 
děti, seniory, spolulpráce s Institutem Terezínské 
iniciativy, klubové aktivity, filmový klub, konverzace 
v AJ a NJ 
- celoročně
- Jáchymova 3 265 000,00 30 000,00 vybavení

poradny sociálně právní, dluhové, 
personální, fyzioterapeutické pro 
obyvatele P1 zdarma, možnost 
seznámit se s historií židovské 
komunity v klubu a Židovské 
knihovně 10 000,00               

24

KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA
Hroznová 493/5, P1
Alena Kopecká
info@kckampa.eu
IČ: 27008355

Provoz mate řského centra
- nabídka přátelského zázemí pro rodiče s dětmi 
formou herny
- celoročně
- U Sovových mlýnů 3 312 500,00 50 000,00

propagace, personální zajištění 
provozu-úklid, služby, kurzy, elektřina

otevřená herna pro rodiče s dětmi, 
zajímavé kurzy pro dospělé, pestrá 
škála programu 50 000,00               

25

KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA
Hroznová 493/5, P1
Alena Kopecká
info@kckampa.eu
IČ: 27008355

Salla Terrena 
- nabídka různorodých aktivit, tvořivých dílen, 
filmových projekcí, sousedských setkání s muzikou, 
besed a přednášek
- celoročně
- U Sovových mlýnů 3 295 000,00 50 000,00

provozní náklady - elektřina, plyn, 
organizační zajištění provozu

nabídka prostoru pro volnočasové 
aktivity občanů, zajímavý kulturní a 
společenský program zdarma pro 
občany P1 v krásném prostředí, 
vstup zdarma 50 000,00               

žádost na formuláři dotace KULTURA pro rok 2017, žádost skutečně spadá 
svým obsahem do oblasti kultury, a proto byla projednána v rámci dotačního 

řízení v oblasti kultury pro rok 2017 (projekt č. 211)
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Nadační fond Se ňorina
Na Poříčí 1933/36, P1
Mgr. Jarka Švarcbachová
senorina@nfsenorina.cz
IČ: 04679229

Alzheimer Café
- příjemné a neformální místo pro setkávání lidí s 
demencí, jejich blízkých a odborníků - každé první 
úterý v měsíci
- celoročně
- Na Poříčí 36 168 000,00 50 000,00

odborníci z řad lékařů, publikace o 
roční aktivitě skupiny pro vlastní 
potřeby nadačního fondu a seniory 
P1, pronájem prostor

místo pro pravidelné setkávání a 
sdružování obyvatel P1, vzájemná 
pomoc rodin, vznik informační 
platformy, možnost setkat se s 
odborníky, omezení společenského 
vyloučení a studu rodin 0,00

27

Gerontologický institut, o.p.s.
Karolíny Sv ětlé 286/18, P1
Mgr. Jan Lorman
info@giops.cz
IČ: 24813737

Akademie senior ů
- bezbariérový prostor pro setkávání seniorů, jejich 
další vzdělávání a sdílení zkušeností
- celoročně
- Karolíny Světlé 18 869 000,00 50 000,00 odměny lektorům kursů a přednášek

scházení se s přáteli, navazování 
nových kontaktů, předcházení 
psychosomatickým projevům, vstup 
na jednorázové přednášky pro 
seniory z P1 zdarma 0,00

28

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

Senio ři senior ům v ŽIVOTě 90
- podpora svépomocných neprofesionálních 
uměleckých aktivit - pěvecký sbor Seniorky, 
Heligonkáři, Malá taneční setkání 
- celoročně
- Dům Portus, Karoliny Světlé 18 178 000,00 40 000,00

koordinátor dobrovolníků a 
svépomocných aktivit, propagace 
svépomocných aktivit, slavností 
setkání a kulturní program pro 
dobrovolníky

blízkost dostupnosti aktivit Domu 
Portus, spjatost s místním 
prostředím, účast na setkání 
Heligonkářů, podzimním koncertu 
sboru seniorek a pravidelných 
malých tanečních zdarma 20 000,00               

29

Žijeme v centru
V Kolkovn ě 5/920, P1
Zdeňka Buláková
bulakova@gmail.cz
IČ: 02466228

UMTRH - celoro ční činnost spolku Žijeme v 
centru
- pořádání uměleckých trhů k podpoře mladých 
umělců
- celoročně - 11 akcí
- nám. před hotelem Intercontinental, Pařížská 30 6 376 084,00 50 000,00

nájem kanceláře, režie a spoje, 
zdravotní a bezpečnostní dozor, 
Institut moderní hudby, placené 
kampaně na sociálních sítích

pravidelný kulturní prožitek, 
uvědomění si náležitosti k českému 
umění, informovanost o uměleckém 
prostředí a současné tvorbě mladých 
začínajících umělců, designerů a 
kreativců 20 000,00               

30

Klášter Pražského jezulátka
Karmelitská 9, P1
Petr Glogar
mail@pragjesu.cz
IČ:61381683

Vánoční poselství. Propoj Prahu se sv ětem.
- setkání čtyř různojazyčných komunit lidí pravidelně 
se scházejících v kostele, kteří spolu vytvoří 
vánoční přání, ta budou nahrána do aplikace na 
tablet, každý návštěvník bude moci přání vybrat a 
el. zaslat, vánoční přání budou promítána v kostele
- 15. 10. - 31. 12. 2017
- Kostel Pražského jezulátka, Karmelitská 9 72 000,00 40 000,00

výtvarné potřeby pro výrobu přání, 
pronájem dataprojektoru

možnost účasti na společné tvorbě 
přání a diskuzi o životě na P1, 
možnost poznat propojenost tohoto 
místa s lidmi po celém světě, 
možnost poslat netradiční vánoční 
přání svým přátelům po celém světě 
a představit jim místo svého života 15 000,00               

31

Kondor, skupina ČTRNÁCTKA
Novomlýnská 1238/3, 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 30 500,00 30 500,00

deskové hry,šípy, psychomotorická 
padá, kinn-ball

cílovou skupinou je mládež od 15 let 
a dospělí, možnost vyzkoušet si 
netradiční sporty, tvořit vlastní 
divadelní představení, hrát 
nejrůznější společenské hry, 
společně cestovat a poznávat svou 
vlast, seznamovat se s životy 
vzdálených kultur 30 000,00               
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Publicum Commodum, z.s.
Týn 640/2, P1
JUDr. Jaroslava Janderová
info@publicumcommodum.cz
IČ: 27039463

Kulturn ě vzdělávací program "historické aspekty 
II. a III. odboje"
- kulturně-edukativní programy na podporu 
informovanosti a vzdělávání občanů, zejména pak 
mladé generace, prezentace a kombinace 
autentických vzpomínek
- duben-listopad 2017
- Václavské náměstí, Městská knihovna, klub 
Ungelt 1 000 000,00 50 000,00 honoráře

připomenutí historických událostí, 
které se odehrály na území P1, 
podchycení mladé generace i 
širokého okruhu spoluobčanů a 
vzbuzení zájmu o novodobou historii, 
zapojení do spolkových aktivit, vstup 
na akce zdarma 40 000,00               

33

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

Praha 1 žije nejen první pomocí
- informační kampaň zaměřená na znalosti z první 
pomoci, jejich šíření a na ochotu dětí, mládeže i 
dospělých pomoci v krizové situaci, semináře, 
přednášky
- celoročně
- Hellichova 11b, různé části P1, ukázky zásahů na 
ZŠ P1 24 000,00 19 000,00

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

obyvatelé P1 mají možnost se zapojit 
do aktivit ČČK, zlepšení podvědomí o 
první pomoci, kurzy první pomoci se 
slevou či seminář "Existuje právo ve 
válce" zdarma 19 000,00               

34

OB Praha I.-V.
Karoliny Sv ětlé 320/21, P1
Pavel Klíma
pa.klima@centrum.cz
IČ: 00441121

Podpora ob čanské spole čnosti a spolkové 
činnosti
- kulturní, společenská a vzdělávací činnost
- celoročně
- U nemocenské pojišťovny 2 25 000,00

nájem,energie, propagační tiskoviny, 
státní vlajka a obal, nákup vyšívaných 
košil pro muže a ženy, propagační 
tiskoviny, kulturní činnost, průvod

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

35

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

Aby si české a slovenské d ěti dále rozum ěly
- pořádání každotýdenních mimoškolních aktivit ve 
Slovenském domě v oblasti divadla, literatury, 
folklóru a výtvarného umění, hravá forma 
obeznámení se slovenskými tradicemi
- celoročně
- Slovenský dům, Soukenická 3 174 000,00 45 000,00

materiálové náklady, tiskové náklady, 
provoz webu, honoráře, propagace

děti z P1 české i slovenské 
národnosti se navzájem obohatí, 
naučí se více o kultuře druhého 
národa, zachování vzájemné 
srozumitelnosti jazyků a blízkosti 
kultur, atraktivní kroužková činnost 
zdarma 0,00

36

Oliva
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
- Konzervatoř J. Deyla
- Galerie Perla - Jánský vršek, Ecce Terra - 
Maltézské nám. 140 000,00 50 000,00

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

vytvoření otevřeného prostoru pro 
vzájemnou komunikaci a společné 
tvoření, integrování lidí s 
handicapem, specifická společenská 
a spolková činnost pro širokou 
veřejnost, dílny pro děti, volný vstup 50 000,00               

37

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, nové tvořivé dílny "Každý může 
zpívat", "Mami, tati, pojďte zpívat", výchovné 
koncerty
- celoročně
- zkušebna sboru Na Poříčí 16 489 400,00 45 900,00

provozní náklady, náklady na 
propagaci, ostatní náklady

aktivní setkávání s hudbou a 
ososbnostní rozvoj,  nové tvořivé 
dílny pro rodiče s dětmi, výchovné 
koncerty, veřejná vystoupení pro 
občany P1 zdarma 20 000,00               
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ANNO - Asociace nestátních 
neziskových organizací v ČR, z.s.
Senovážné nám. 977/24, P1
Ing. Martina Berdychová
info@anno-cr.cz
IČ: 71284109

Iniciace vzájemné spolupráce NNO v Praze 1
- poradenství v ekonomické a právní problematice v 
komunikaci na sociálních sítích
- 1. 3. - 31. 12. 2017
- Senovážné nám. 24 173 000,00 50 000,00

poradenské služby, administrativní a 
organizační náklady, vzdělávání

stabilizace managementu NNO na 
P1, bezplatné vzdělávání 
managementu NNO, vzájemná 
výměna zkušeností a přenos dobré 
praxe mezi NNO na P1, pořádání 
společných akcí NNO bez ohledu na 
obor činnosti 0,00

39

Institut moderní hudby, z.s.
Štěpánská 704/61, P1
Jaroslav Raušer
open@instituthudby.net
IČ: 22861270

Digitální technologie. Hudební skladba, d ěti, 
mládež
- předávání odborných vědomostí talentovaným 
dětem a mládeži na mezinárodní úrovni v oblasti 
současné hudební skladby
- 4. 2. - 22. 12. 2017
- Galerie GUD- nám. Franze Kafky, Divadelní ústav - 
Celetná 0,00

40

OB Hrad čany
Veleobec sdružených obcí 
Baráčníků
Tržišt ě 555/23, P1
Josef Kocábek
IČ: 00441104

Výro ční den 135 let Obce bará čníků Hradčany
- kulturní, společenská a vzdělávací činnost
- ?
- Malostranská beseda, Malostranské nám. 38 000,00 35 000,00

propagace, produkční náklady, 
spotřební materiál, výstrojové části

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

41

YMCA Praha
Na poříčí 1041/12, P1
Bc. Edita Taida Djakoualnová
praha@ymca.cz
IČ: 26529122

Rodinné centrum YMCA v Haštalské 
- program zahrnuje otevřenou hernu, školičku 
Sovičku, společenské, vzdělávací, sportovní a 
kreativní programy pro celé rodiny, pořádání 
jednorázových akcí a rekreací pro celé rodiny
- celoročně
- Haštalská 21 1 131 829,00 50 000,00

nájemné a služby spojené s nájmem, 
elektřina, plyn, spotřební a výtvarný 
materiál, hračky, herní prvky, náklady 
spojů, drobné vybavení, ekonomické 
a právní služby, ostatní služby -
lektorné, vzdělávání zaměstnanců, 
pojištění dobrovolníků

aktivní, zajímavé a obohacující 
trávení volného času; celodenní 
program; rozvoj soužití a vytváření 
vztahů napříč generacemi, podpora 
osvěty a vzdělávaní, široká 
programová nabídka, příznivé 
vstupné 50 000,00               

42

Českomoravská unie neslyšících
Dlouhá t řída 729/37, P1
Ing. Martin Novák
martin.novak@cmun.cz
IČ: 01573284

Rozvoj spolkové činnosti neslyšících
- poskytování informací neslyšícím, podpora aktivit 
volného času pro neslyšící, nedoslýchaví - klub 
rybářů, šipek, turistů, seinořů, atd.
- celoročně
- Dlouhá 37 120 000,00 50 000,00 nájemné

nabídka zázemí a prostor, základní 
nabídka kurzů, možnost scházet se s 
přáteli v klubu Rybářů, Turistů, 
Seinorů, Šiper, atd., uspokojení 
společenských potřeb neslyšících 
občanů P1 16 000,00               

43

Chrámový sbor sv. Ducha
Dlouhá t řída 729/37, P1
Kateřina Vokatá
katka.vokata@seznam.cz
IČ: 61385607

Podpora celoro ční činnosti p ěveckého sboru a 
rozvoj spolupráce s jinými hudebními t ělesy
- 40-ti členný smíšený sbor ve věku 17-70 let, 
pravidelné čtvrteční zkoušky, zpěv při 
bohuslužbách, spolupráce s Komorním orchestrem 
AV a borem Mikrochor
- celoročně
- Haštalské nám. 6 133 000,00 30 000,00

náklady na provoz zkušebny - otop, 
sbormistr, korepetice,výpomoc při 
koncertech, propagace, webhosting, 
ladění nástrojů

spolupráce s hudebními tělesy, 
organizacemi a spolky z Prahy 1, 
nabídka koncertů kvalitní hudby za 
přijatelnou cenu 30 000,00               

TOTAL 33 731 926,00 1 774 013,00 1 000 000,00    

žádost na formuláři dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové 
činnosti pro rok 2017, avšak žádost spadá svým obsahem do oblasti kultury, 

a proto byla projednána v rámci dotačního řízení v oblasti kultury pro rok 
2017 (projekt č. 212)
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