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číslo
předkladatel, sídlo

jméno, e-mail, IČ

název a popis projektu/ termín a místo 

konání

celkové 

náklady 

v Kč

požadovaná 

částka v Kč
využití prostředků přínos pro občany Prahy 1 Schváleno v Kč

1

NADACE FORUM 2000

Hrad, P1

Jakub Klepal

secretariat@forum2000.cz

IČ: 65992768

Festival demokracie

- doprovodný program mezinárodní konference 

Forum 2000 - diskuze, přednášky, promítání, 

výstavy

- 5.- 11.10. 2018

- nám. Jana Palacha, Evropský dům, knihovna 

Václava Havla, Langhans, centrum Člověka v 

tísni, Americké centrum 414 500,00 50 000,00

grafika, tisk, inzerce, PR 

kampaň, výstavní stánky, 

pódium, koordinace logistiky

informování široké veřejnosti o aktuálních 

otázkách týkajících se demokracie, lidských práv 

a výzev globalizovaného světa, vstup zdarma na 

60 panelových diskuzí, přednášek, filmových 

promítání či kulturních akcí 

jednorázová akce - žadateli bude doporučeno 

podat si žádost o spolupořadatelství 0

2

Chrámový sbor sv. Ducha, z.s.

Haštalské nám. 788/3, Praha 1

Kateřina Vokatá

katka.vokata@seznam.cz

IČ: 61385697

Podpora celoroční činnosti pěveckého sboru 

a rozvoj spolupráce s jinými hudebními 

tělesy

- celoročně

- Haštalské nám. 6 153 000,00 30 000,00

náklady na provoz zkušebny 

- otop, sbormistr, 

korepetice, webhosting, 

ladění nástrojů, účetní 

náklady

spolupráce s hudebními tělesy, organizacemi a 

spolky z Prahy 1, nabídka koncertů kvalitní 

hudby za přijatelnou cenu 30 000

3

HaF, z.s.

Ostrovní 146/16, 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 16 210 000,00 50 000,00

honoráře, provozní náklady, 

propagace, opravy, 

kancelářské potřeby, 

materiál

slevy dětem z P1, individuální výuka hudebních 

nástrojů, pořádání divadelních představení, 

výhody seniorům, pořádání především 

výtvarných soutěží, pořádání akcí a festivalů, 

víkendové workshopy, příměstské tábory 

herecké a výtvarné 10 000

4

HaF, z.s.

Ostrovní 146/16, P1

Hana Francová

haf@hafstudio.cz

IČ: 26628295

Kurzy, kroužky a dílny v HaF studiu

- kroužky pro děti a dospělé pravidelné, 

jednorázové: herecké, výtvarné, květinové, 

hudební kurzy

- celoročně

- Ostrovní 16 310 000,00 50 000,00

vedení kurzů, kroužků a 

worshopů - honoráře, úklid, 

provoz, propagace, 

materiály pro výtvarné, 

hudební a herecké kurzy výhody a slevy pro školáky P1 10 000

5

HaF, z.s.

Ostrovní 16, P1

Hana Francová

haf@hafstudio.cz

IČ: 26628295

Ochotnické divadlo seniorů HaF studia

- typické ochotnické divadlo, divadelní spolek 

založen 2014, nastudování Jiráskovy Lucerny, 

Málem vražda v šantánu, Askalona 

- celoročně

- Ostrovní 16 140 000,00 50 000,00

umělecké honoráře, 

technické vybavení, 

materiály, kostýmy, 

rekvizity, kulisy, výroba, 

zvuky, organizace 

představení, telefon, dozor, 

internet

možnost pro starší lidi jak se ve vyšším věku 

uplatnit, neskončit osamělý, opuštěný 10 000

rozpočet = 1,000.000,- Kč

Přidělení finančních prostředků "Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2018"

zpracovala Radka Jiříková

20. 3. 2018 1
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6

Hospodářská komora Praha 1

Vodičkova 700/32, P1

Ing. Filip Dvořák

info@hkpraha1.cz

IČ: 26174383

Celoroční podpora využití společenské 

odpovědnosti firem na P1 se zaměřením 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

-  různá místa Prahy 1 210 000,00 50 000,00

textové a grafické 

zpracování manuálu, 

konzultace

pokračování vzájemné spolupráce firem a 

občanů P1, aktivizace místních firem v oblasti 

CSR strategie, posílení povědomí o společenské 

odpovědnosti u 5000 firem na P1 10 000

7

Prevence dětem, z.s.

U Milosrdných 804/14, P1

Martin Štolc

info@prevencedetem.cz

IČ: 22610103

Celoroční program "Bezpečnostní průprava 

dětí předškolního věku 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, ZŠ P1 250 500,00 50 000,00

tisk brožur, reflexní pásky a 

visací dětské reflexní prvky, 

energie

seznámení rodičů s největšími riziky pro dítě, 

motivace k prevenci bezpečnosti v jejich 

bezprostřední blízkosti, vstup na akce a školení 

zdarma 25 000

8

Sdružení Nového Města 

pražského, z.s.

Klimentská 1746/52, P1

Jan Adámek

monika.vlkova@sdruzeni-nmp.cz

IČ: 26986647 

Podpora celoroční činnosti

- pořádání diskusí s veřejností, pořádání 

komentovaných exkurzí, sázení květinových 

záhonů, projekt Obnova laviček, zachování 

historického rázu a významu Václavského 

náměstí, pořádání konference Praha světová, 

organizování vzdělávacích a odborných akcí, 

projekt Betlémské světlo pro všechny

- celoročně

- Václavské náměstí, Nové Město 290 000,00 50 000,00

pořádání a organizace 2. 

ročníku konference pro 

veřejnost, workshopy, 

výstavy, odborné diskuze, 

orgnizace kulturního 

programu v rámci 

velikonočních trhů

aktivní přispívání k řešení občanských, 

sociálních a kulturních potřeb života NM, posílení 

občanských aktivit v rámci budování veřejného 

prostoru, zapojení občanské společnosti do 

veřejného života a aktuálního dění na P1, vstup 

na akce zdarma 30 000

9

Školička - Ateliér ŠUM, z.s.

V Jirchářích 152/14, P1

Zuzana Klápšťová

piste@kurzyuzuzy.cz

IČ: 62936026

Provoz ateliérů

- pořádání výtvarných kurzů pro všechny 

generace

- celoročně

- V Jirchářích 14 234 000,00 50 000,00

energie, telefony, internet, 

tvorba a správa webu a 

sociálních sítí

ateliér dobře dostupný většině obyvatel P1, 

rozšíření kulturního vyžití na P1, sleva na 

kurzovném 20 000

10

Školička - Ateliér ŠUM, z.s.

V Jirchářích 152/14, P1

Zuzana Klápšťová

piste@kurzyuzuzy.cz

IČ: 62936026

Prezentace ateliérů, honoráře

- pořádání výtvarných kurzů pro všechny 

generace

- celoročně

- V Jirchářích 14 185 000,00 50 000,00

honoráře lektorů, UX 

design, linkbuilding, 

prezentace na internetu, 

inzerce, doména, tisk 

propagačních a studijních 

materiálů

ateliér dobře dostupný většině obyvatel P1, 

rozšíření kulturního vyžití na P1, sleva na 

kurzovném 0

zpracovala Radka Jiříková

20. 3. 2018 2
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11

Tour de Petrská, z.s.

Zlatnická 1130/12, P1

Vendula Stoklásková

vendula.stoklaskova@gmail.com

IČ: 05706769

Podpora celoroční činnosti spolku Tour de 

Petrská

- akce nejen pro milovníky designu, zapojení 

místních obchodů a galerií, workshopy, 

zvýhodněné nákupy, volné vstupenky

- zdarma

- celoročně

- Petrská čtvrť 58 200,00 32 500,00

provozní režie, kancelářské 

potřeby, administrativa, 

webové stránky, grafická 

příprava, distribuce

kultivace prostředí, možnost účastnit se 

workshopů, zvýhodněné nákupy, volné vstupny, 

zapojení občanů do dění v centru města, 

prezentace Petrské čtvrti jako místa, kde je 

koncentrace českého designu a kultury 20 000

12

Sbor Církve bratrské v Praze 1

Soukenická 1193/15, P1

Jan Voves

soukenicka@cb.cz

IČ: 61381853

Cyklus kulturních a osvětových akcí v klubu 

Samaří

- cyklus přednášek, divadelních a hudebních 

představení, promítání dokum.filmů s diskusí, 

autorská čtení, výstavy

- celoročně

- klub Samaří, Soukenická 15 75 000,00 35 000,00

honoráře účinkujících, 

propagace

posílení spolkové kulturně a osvětově 

orientované činnosti, bezbariérový vstup, 

vstupné dobrovolné, spolupráce s Cestou domů, 

z.ú. a Dobročinnou kavárnou Cesta Domů 25 000

13

Společnost Zdeňka Fibicha, z.s.

Karmelitská 388/2, P1

Věra Šustíková

vera_sustikova@nm.cz

IČ: 27018962

Tvůrčí dílny melodramu 2018

- pro žáky (od 14 let), studenty a pedagogy; 

tvořivé sdružování mladých skladatelů, literátů a 

interpretů obou oborů s odborníky

- březen až prosinec 2018

- České muzeum hudby, Karmelitská 2 52 000,00 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 35 000

14

Hradčanské včely, z.s.

Nový Svět 191/6, P1

Jana Titlbachová

hvcelka@seznam.cz

IČ: 22818588

Celoroční činnost spolku Hradčanské včely

- jednorázové vzdělávací a zážitkové projekty, 

přednášky pro veřejnost

- celoročně

- Seminářská, Lobkovická a Loretánská 

zahrada, Petřínské sady, knihovna Na 

Pohořelci, Plynárenský domeček 65 033,00 46 133,00

správa webových stránek, 

nájmy, energie, služby, 

režie, propagace, web, 

potřeby pro praktická 

cvičení, formy na odlévání 

voskových ozdob, včelařské 

potřeby

vzdělání v oblasti včelařství, zdraví, biologie, 

ochrany přírody, podpora tvůrčího přístupu, 

terapie, výchova, přednášky, exkurze, výroba 

medu, ochutnávky medu zdarma 35 000

15

ŠACH MAT, s.r.o.

Na Zájezdu 1940/6, P10

Mgr. Pavel Matocha

pavel.matocha@gmail.com

IČ: 28475674

Šachový festival ČEZ CHESS TROPHY 2018

- pravidelný každoroční festival

- 12.-17.6. 2018

- Michnův palác na Kampě, Všehrdova ul. 1 245 000,00 50 000,00

plakáty, letáky, pronájem 

digitální šachovnice s 

obsluhou a online přenosem

sleva na vstupném, volné místo v simultánce, 

volné vstupenky pro děti ze šachových kroužků z 

Prahy 1

jednorázová akce - žadateli bude doporučeno 

podat si žádost o spolupořadatelství 0

zpracovala Radka Jiříková

20. 3. 2018 3
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16

Slovensko-český klub

Anastázova 15/6, P6

Naďa Vokušová

klub@czsk.net 

IČ: 65398777

Aby si české a slovenské děti (v jubilejním 

roce) rozuměly

- pořádání každotýdenních mimoškolních aktivit 

ve Slovenském domě v oblasti divadla, 

literatury, folklóru a výtvarného umění, hravá 

forma obeznámení se slovenskými tradicemi

- březen - prosinec 2018

- Slovenský dům, Soukenická 3 174 000,00 45 000,00

materiálové náklady - 

divadelní kulisy, materiál pro 

výtvarné aktivity, 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 10 000

17

Spolek přátel Petrské čtvrti

Biskupský dvůr 1154/1, P1

Linda Klečková

spolek@petrskactvrt.cz

IČ: 22762353

Podpora rozvoje spolkové činnosti v Petrské 

čtvrti

- organizování vlastních akcí pro všechny 

generace, rozvoj občanské soudržnosti, 

podpora kvalitního rozvoje Petrské čtvrti; 

vydávání Petrských listů; organizování 

odborných vycházek, besed

- celoročně

- Petrská čtvrť, park Lannova 92 000,00 50 000,00

Petrské listy, odborné 

přednášky, výdaje na 

propagaci a inzerci, 

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 50 000

18

Sbor dobrovolných hasičů 

PRAHA 1, z.s.

Nové mlýny 827/3, P1

Jakub Vaculín

info@hasicipraha1.cz

IČ: 22875409

Zajištění občanské a spolkové činnosti SDH 

Praha 1 v roce 2018

- 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

19

Nadace Agosto Foundation z.s.

Vojtěšská 196/18, P1

Dana Recmanová

info@agosto-foundation.org

IČ: 02178001

Nadace Agosto Foundation

- podpora kulturních a společenských projektů - 

5 projekcí, 5 koncertů/performancí

- celoročně

- Vojtěšská, Bartolomějská, Karlova 120 000,00 50 000,00 0

20

Kozí spolek

Masná 19/697, P1

Džamila Nováková

dzamila.novak@gmail.com

IČ: 05754178

Podpora celoroční činnosti

- organizování vlastních akcí pro všechny 

generace, rozvoj občanské soudržnosti, 

podpora kvalitního rozvoje okolí Kozího plácku

- celoročně

- Kozí plácek, Haštalská 75 500,00 45 500,00

pronájem, režijní náklady, IT 

služby, propagace, tiskové 

materiály, spotřební 

materiál, právní služby, 

elektřina

osvětová činnost, obohacení spolkové činnosti 

na P1, zvýšení informovanosti o dění ve čtvrti, 

pořádání vlastních akcí, vstup na akce zdarma, 

výhry v rámci soutěží 30 000

projednáno v dotačním programu v oblasti kultury - projekt č. 234

zpracovala Radka Jiříková

20. 3. 2018 4
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Nadace Srdce sportu

Opletalova 1608/43, P1

Otakar Pištora

info@srdcesportu.cz

IČ: 03970248

Celoroční provoz Nadace Srdce sportu

- organizování vlastních akcí pro všechny 

generace

- celoročně

- různá místa Prahy 1 150 000,00 50 000,00

ozvučení, ceny pro vítěze 

soutěží

pořádání vlastních akcí a spolupráce na 

pořádání sportovně-společenských akcí na 

území P1, zapojení široké veřejnosti do 

sportovně-společenského dění a spolkové 

činnosti, vstup na akce zdarma 10 000

22

Bonum Voca, z.ú.

Nad kostelem 724/10, P4

Monika Plocová

plocova@monikaplocova.cz

IČ: 06541704

Přednášky na téma prevence a následky 

užívání návykových látek a návykového 

chování

- přednášková a lektorská činnost

- celoročně

- DPS, ZŠ Prahy 1 120 000,00 50 000,00

tiskové materiály, honoráře, 

pronájem videotechniky

vstup zdarma pro žáky ZŠ a SŠ škol na 

přednášky, možnost seznámit se s problematikou 

prevence, užívání a pomoci léčby/závislostí na 

návykových látkách 0

23

Spolek občanů a přátel Malé 

Strany a Hradčan

Malostranské nám. 4/27, P1

Jiřina Borkovcová

sopmsh@cmail.cz

IČ: 00409278

Sdružení občanů a přátel Malé Strany a 

Hradčan - 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

24

Spolek občanů a přátel Malé 

Strany a Hradčan

Malostranské nám. 4/27, P1

Jiřina Borkovcová

sopmsh@cmail.cz

IČ: 00409278

Obecní noviny občanů a přátel Malé Strany a 

Hradčan 2018 - číslo 1

- znovuobnovení vydávání Obecních novin Malé 

Strany a Hradčan

- celoročně

- Malostranské nám. 27 54 000,00 49 000,00

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, zdarma 20 000

25

Spolek občanů a přátel Malé 

Strany a Hradčan

Malostranské nám. 4/27, P1

Jiřina Borkovcová

sopmsh@cmail.cz

IČ: 00409278

Obecní noviny občanů a přátel Malé Strany a 

Hradčan 2018 - číslo 2

- znovuobnovení vydávání Obecních novin Malé 

Strany a Hradčan

- celoročně

- Malostranské nám. 27 54 000,00 49 000,00

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, zdarma 20 000

26

Spolek občanů a přátel Malé 

Strany a Hradčan

Malostranské nám. 4/27, P1

Jiřina Borkovcová

sopmsh@cmail.cz

IČ: 00409278

Obecní noviny občanů a přátel Malé Strany a 

Hradčan 2018 - číslo 3

- znovuobnovení vydávání Obecních novin Malé 

Strany a Hradčan

- celoročně

- Malostranské nám. 27 54 000,00 49 000,00

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, zdarma 20 000

zpracovala Radka Jiříková
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Spolek občanů a přátel Malé 

Strany a Hradčan

Malostranské nám. 4/27, P1

Jiřina Borkovcová

sopmsh@cmail.cz

IČ: 00409278

Obecní noviny občanů a přátel Malé Strany a 

Hradčan 2018 - číslo 4

- znovuobnovení vydávání Obecních novin Malé 

Strany a Hradčan

- celoročně

- Malostranské nám. 27 54 000,00 49 000,00

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

28

Oliva

Chmelová 2893/4, P10

Mgr. Pavla Vaňková

rachelrut@seznam.cz

IČ: 26596229

BEZ BARIÉR - můžeme tvořit společně

- otevřený prostor  pro vzájemnou komunikaci a 

tvoření, integrace handicapovaných lidí

- celoročně

- Konzervatoř J. Deyla

- Galerie 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

29

Kondor, skupina ČTRNÁCTKA

Novomlýnská 1238/3, P1

Erik Dragomirecký

erik@dragomirecky.cz

IČ: 70105405

Zkvalitnění mimoškolních programů pro 

mládež a dospělé

- v organizaci působí 5 dětských oddílů a 4 

kluby mládeže a dospělých

- celoročně

- Novomlýnská 3 32 400,00 32 400,00

deskové hry, lukostřelecké 

vybavení, filt na vodu, 

horolozecké úvazky

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

30

KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA 

spolek

Hroznová 493/5, P1

Alena Kopecká

info@kckampa.eu

IČ: 27008355

Provoz mateřského centra

- nabídka přátelského zázemí pro rodiče s dětmi 

formou herny

- celoročně

- U Sovových mlýnů 3 320 500,00 50 000,00

vodné, stočné, propagace, 

personální a organizační 

zajištění provozu, služby, 

elektřina

otevřená herna, která již 11-tým rokem nabízí pro 

rodiče s dětmi zajímavé kurzy, pestrou škálu 

programu, kurzy pro nejmenší 50 000

31

KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA 

spolek

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 5 320 000,00 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

32

Českomoravská unie neslyšících, 

z.s.

Dlouhá třída 729/37, P1

Ing. Martin Novák

martin.novak@cmun.cz

IČ: 00675547

Rozvoj spolkové činnosti neslyšících

- poskytování informací neslyšícím, podpora 

aktivit volného času pro neslyšící, zajištění 

prostor pro klubovou a zájmovou činnost i pro 

nedoslýchavé - klub rybářů, šipek, turistů, 

seinorů, 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 15 000

zpracovala Radka Jiříková
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Žijeme v centru

V Kolkovně 920/5, P1

Zdeňka Buláková

bulakova@gmail.cz

IČ: 02466228

UMTRH - celoroční činnost spolku Žijeme v 

centru

- pořádání uměleckých trhů k podpoře mladých 

umělců

- celoročně - 14 akcí

- nám. před hotelem Intercontinental, Pařížská 

30 4 289 000,00 50 000,00

pronájem stanů pro dětské 

dílny a snídaně, program 

dětských dílen a wokshopů

pravidelný kulturní prožitek, uvědomění si 

náležitosti k českému umění, informovanost o 

uměleckém prostředí a současné tvorbě mladých 

začínajících umělců, designerů a kreativců 0

34

Gerontologický institut, o.p.s.

Karolíny Světlé 286/18, P1

Mgr. Jan Lorman

info@giops.cz

IČ: 24813737

Akademie seniorů

- bezbariérový prostor pro setkávání seniorů, 

jejich další vzdělávání a sdílení zkušeností

- celoročně

- Karolíny Světlé 18 996 000,00 49 000,00 osobní náklady

scházení se s přáteli, navazování nových 

kontaktů, předcházení psychosomatickým 

projevům, vstup na jednorázové přednášky pro 

seniory z P1 zdarma 0

35

ŽIVOT 90, z.ú.

Karolíny Světlé 286/18, P1

Mgr. Jan Lorman

sekretariat@zivot90.cz

IČ: 00571709

Senioři seniorům v ŽIVOTě 90

- podpora svépomocných neprofesionálních 

uměleckých aktivit - pěvecký sbor Seniorky, 

Heligonkáři, Malá taneční setkání 

- celoročně

- Dům Portus, Karoliny Světlé 18 354 000,00 46 000,00

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 30 000

36

Spolek českých betlémářů, z.s.

Kozlovská 2038/1a, P6

Doc. Ing. Milan Zábranský

zabran@vscht.cz

IČ: 27031501

Činnost Spolku českých betlémářů na P1

- orgnanizování výstav betlémů a zapojení dětí 

do výtvarné soutěže

- celoročně

- Malostranské gymnázium, Josefská ul., senát 

ČR, Kostel sv. Tomáše, Letenská ul. 49 760,00 49 760,00

nájemné, tisk: katalogu, 

diplomů, kalendářů, dvou 

panelů; materiál a drobný 

materiál

organizování výstav a soutěží s betlémskou 

tématikou, návštěvy betlémů s volným vstupem 20 000

37

INICIATIVA FÓR_UM, z.s.

Terronská 814/33, P6

MgA. Olga Věra Cieslarová

olga@iniciativaforum.cz

IČ: 22714324

Sametové posvícení na území Prahy 1

- satirický karnevalový průvod, doprovodný 

program (výtvarné dílny, workshopy, výstavy, 

přednášky)

- 17.11. 2018

- Hybernská 4, veřejná prostranství Prahy 1 731 000,00 50 000,00

technické zajištění průvodu, 

ozvučení, pódium, 

propagace, karnevalové 

noviny tisk, pohlednice a 

plakáty před akcí

zábavná a originální forma oslavy Sametové 

revoluce, aktivní trávení volného času, vědomí 

pospolitosti

jednorázová akce - žadateli bude doporučeno 

podat si žádost o spolupořadatelství 0

38

POST BELLUM, o.p.s.

Štěpánská 704/61, P1

Mikuláš Kroupa

info@postbellum.cz

IČ: 266548526

Debatní setkání a semináře Post Bellum

- cyklus 8 přednášek a debat klubu přátel 

Paměti národa a širší veřejnost na 

celospolečenské téma s důrazem na 

připomínání naší totalitní minulosti

- březen - prosinec 2018

- Galerie Lucerna 731 000,00 50 000,00

technické zajištění průvodu, 

ozvučení, pódium, 

propagace, karnevalové 

noviny tisk, pohlednice a 

plakáty před akcí

možnost zúčastnit se otevřených diskuzí se 

zajímavými osobnostmi a odborníky ve svém 

oboru, možnost seznámit se s historickými fakty 

v širším kontextu veřejné diskuse, prohloubení 

vzájemných vztahů mezi aktivními členy Klubu 

přátel 20 000

zpracovala Radka Jiříková
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Znakovárna, z.s.

Zahradníčkova 1119/4, P5

Jan Wirth

znakovarna@gmail.com

IČ: 06450113

Znakovárna

- místo setkávání pro neslyšící, možnost 

komunikovat znakovým jazykem z očí do očí o 

různých společenských i odborných tématech

- celoročně

- Újezd 26, Jeruzalémská 3 51 000,00 50 000,00 přednášející, tlumočník

přednášky na témata výchova neslyšícího a 

nedoslýchavého dítěte, proč neslyšící ne/milují 

češtinu, jak hledat práci, možnost seznámit se s 

problematikou sluchového postižení, kulturou 

neslyšících 10 000

40

CZECHDESIGN.CZ, z.s.

Vojtěšská 244/3, P1

Mgr. Jana Vinšová

jana.vinsova@czechdesign.cz

IČ: 26633191

CZECHDESIGN.cz - webová platforma na 

podporu českého designu

- nejčtenější webový portál o designu v ČR

- celoročně

- Vojtěšská 3 1 022 000,00 50 000,00

umělecké honoráře, 

honoráře redaktorům 

článků, kancelářské potřeby

oslovení a propojení různých generací obyvatel, 

rozšíření spektra kulturního vyžití, online 

vzdělávání v oboru užité tvorby, přehled 

kulturních akcí dostupný online a zdarma na 

jednom místě 0

41

Oblastní spolek Českého 

červeného kříže Praha 1

Hellichova 632/11b, P1

Jaroslava Marková, Dis.                                          

praha1@cervenykriz.eu

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 28 500,00 23 500,00

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 20 000

42

BeCulture, z.s.

Školní nám. 492, Roztoky

Andrej Boloňský

beculturepraha@gmail.com

IČ: 05927030

Podpora celoroční činnosti spolku

- podpora komunitního setkávání místních 

obyvatel a subjektů, organizování vlastních akcí 

na veřejných prostranstvích a dvorcích

- celoročně

- Betlémské náměstí a okolí (ul. Boršov, Zlatá, 

Husova, Liliova, Pražská křižovatka 101 000,00 50 000,00

vystoupení účinkujících, 

grafické práce, výroba 

propagačních materiálů, tisk 

a distribuce propagačních 

materiálů, kameraman, 

fotograf - pořízení záznamů 

z akcí

aktivní přispívání k řešení občanských, 

sociálních a kulturních potřeb života místních 

obyvatel, posílení občanských aktivit v rámci 

budování veřejného prostoru, zapojení občanské 

společnosti do veřejného života a aktuálního 

dění na P1, vstup na akce zdarma 20 000

43

UNIJAZZ - sdružení pro podporu 

kulturních aktivit, z.s.

Jindřišská 901/5, P1

Ing. Čestmír Huňát

unijazz@unijazz.cz

IČ: 00406724

Čítárna a knihovna Unijazzu

- pravidelné podvečerní klubové pořady, 

pořádání tiskových konferencí, cca 120 pořadů 

ročně

- celoročně

- Jindřišská 5 667 000,00 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

44

OB Hradčany

Petr Guth OB Hradčany

Tržiště 555/23, P1

Josef Kocábek

IČ: 00441104

Podpora občanské společnosti a spolkové 

činnosti

- kulturní, společenská a vzdělávací činnost

- ?

- Praha 1 28 000,00 25 000,00

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 0

zpracovala Radka Jiříková
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Umění pro děti, o.p.s.

Na Maninách 1092/20, P7

Mgr. Kateřina Samková

ksamkova@galeriegud.cz          

IČ: 24157881

Nezisková organizace Umění pro děti, o.p.s.

- podchycení vnímání dětí na začátku jejich 

rozvoje a pomoci se vymanit ze současného 

trendu vnímání masové kultury, provoz Galerie 

umění pro děti

- celoročně 

- Betlémská 5 430 000,00 50 000,00 personální náklady kreativní kroužky pro děti již od 1,5 roku do 15 let 0

46

Umění pro děti, o.p.s.

Na Maninách 1092/20, P7

Mgr. Kateřina Samková

ksamkova@galeriegud.cz          

IČ: 24157881

Charitativní projekt - Dopisy od Ježíšků

- žáci 2. stupně ZŠ budou psát a výtvarně 

zpracovávat vánoční přání, která budou 

následně rozeslána konkrétním seniorům, 

spolupráce Galerie umění pro děti a ŽIVOT´90

- září - prosinec 2018

- Betlémská 5 23 600,00 20 000,00 materiál pro školy

propojení dětské a seniorské generace, zapojení 

škol a dětí, mezigenerační dialog 10 000

47

Lastavica, z.s.

Opletalova 16, P7

Dobrivoj Solar

lastavica@email.cz                   IČ: 

26561549

8. GAVRANFEST - divadelní festival

- mezinárodní festival nejhranějšího 

chorvatského autora Miro Gavrana, 6 

představení, scénické čtení, kulatý stůl, setkání 

s autorem, představení knih

- 5. - 9.4. 2018

- Opletalova 16, Studio DVA - Václavské nám., 

Divadlo Na Prádle - Besední 3 257 400,00 35 000,00 0

48

spkl, z.s.

(Společnost přátel Kamila 

Lhotáka)

Václavské náměstí 831/21, P1

Ing. Evžen Škňouřil

spkl@email.cz               

IČ: 03594378

Umělecká soutěž Pocta Kamilu Lhotákovi

- 1. ročník umělecké soutěže pro mladé literáty 

(básníky) a výtvarné umělce, zejména grafiky, 

kteří působí na P1 nebo mají k P1 bližší vztah

- únor - listopad 2018

- Václavské nám. 21 200 000,00 50 000,00 0

49

01/85 ZO ČSOP DINOSAURUS

K Jasánkám 1189/12b, P5

Ing. Erik Geuss, Ph.D.

erik.geuss@volny.cz

IČ: 64935507

Putování s Dinosaury

- série přednášek spojená s promítáním filmů a 

fotografií na různá témata, přiblížení lidem zemí 

a končin, které jsou mnohdy nedosažitelné nebo 

vyžadují značnou dávku se do nich vydat, 

besedy s autorem v klubovně Mladých 

ochránců přírody

- celoročně

- Truhlářská 17 58 000,00 40 000,00

kancelářské potřeby, plátno, 

konferenční židle pro 20 

osob

rozšíření omezené nabídky míst, kde se 

potkávají cestovatelé a posluchači, bezbariérová 

místnost 20 000

projednáno v dotačním programu v oblasti kultury - projekt č. 235

projednáno v dotačním programu v oblasti kultury - projekt č. 236

zpracovala Radka Jiříková
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Dokumenty, mládež & 

společnost, z.s.

Havelská 511/3, P1

Mgr. Zuzana Dražilová

zuzana702@gmail.com

IČ: 27042553

Celoroční činnost

- projekce a besedy s pamětníky, přednášky ve 

školách, školských zařízeních, DPS 

dokumentárních cyklů "Dcery 50. let", "Děti 50. 

let", "Zmizelí sousedé", "Potomci těch druhých"

- celoročně

- Havelská 3, ZŠ, DPS, knihovny P1 157 000,00 50 000,00

honoráře pro pamětníky, 

produkční a asistenční 

práce, pronájem, výroba a 

tisk materiálů, nájem 

kanceláře, kancelářské a 

drobné potřeby

pedagogové ZŠ a SŠ obdrží zdarma výukové 

materiály, rozvoj občanské společnosti, propojení 

mladé s nejstarší generací, informovanost a 

osvěta občanů P1 10 000

51

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 1 186 199,00 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

52

Studio Oáza, kulturní centrum 

pro lidi s mentálním postižením, 

z.s.

Říční 440/6, P1

Mgr. Marcela Lorencová

info@studio-oaza.org

IČ: 45248290

Podpora spolkové činnosti Studia Oáza

- pořádání pravidelných zájmových aktivit - 

realizace představení a výstav pro cca 72 osob 

s mentálním postižením 

- veřejně přístupné akce

- celoročně

- Říční 6, Divadlo Na Prádle - Besední, KC 

Kampa, Divadlo ABC - Vodičkova 702 000,00 50 000,00

nájemné, energie, spoje, 

telefon, propagace 

organizace

možnost lidí s mentálním postižením ukázat své 

schopnosti, zažít pocit úspěchu, pravidelné 

pořádání veřejných vystoupení a vernisáží 40 000

TOTAL 18 125 092,00 2 400 793,00 1 000 000

zpracovala Radka Jiříková
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