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1.

Prevence dětem, z.s., U 

Milosrdných 804/14, Praha 1, 

Bc.Martin Štolc, 

info@prevencedetem.cz, 

www.prevencedetem.cz

Mgr. Jwan Chmelová, Kozí 803/12, Praha 1 Celoroční kurzy první pomoci pro děti ve školním 

Centru Kozí 803/12, Praha 1 - 110 00 - spolek 

prevence dětem si dává za úkol seznámit děti s 

největšími riziky a motivovat je k prevenci 

beszpečnosti v jejich bezprostřední blízkosti. Doba 

trvání kurzu je 2 - 2,5 hod, po absolvování kurzu 

obdrží děti certifikát první pomoci, prezentaci první 

pomoci a interaktivní materiály s reflexní tématikou. 

Počet proškolených dětí je v rámnci školícího centra 

během školního roku je cca přes 250 dětí. Cílovou 

skupinou jsou děti prvního a druhého stupně ZŠ. 

Prevence dětem má uza cíl motivovat děti k péči o 

vlastní zdraví.

250 500 50 000

spotřební materiál, sada 

první pomoci, záchranářský 

batoh, sada vakuových dlah 

4 ks, tonometr, oxmetr, tisk 

prezentací a certifikátů, 

pronájem, energie, 

resuscitační model, 

Děti z Prahy 1 mají možnost smysluplně 

využívat svůj volný čas. Záchranáři 

vedou žáky k otevřené diskuzi o 

krizových situacích a tématech. Spolek 

prevence si dává za úkol sesnámit děti s 

největšími riziky a motivat je k prevenci

20 000

2.

ŠKOLIČKA - ateliér ŠUM, V 

Jirchářích 152/14, Nové Město 

(Praha 1), 110 00 Praha, IČ: 

62936026, spolek, Mgr.Zuzana 

Klápšťová, skolicky@volny.cz, 

www.kurzyuzuzy.cz

Mgr. Zuzana Klápšťová, V Jirchářích14, 

Praha 1

Klub pro zaneprázdněné-  tento projekt nadále 

pokračuje v tradiční činnosti v nabídce výtvarných 

kurzů pro děti a mládež, kurzy kresby, mallby, 

keramiky, vitráží… 68 000 30 000

výtvarný materiál pro kurzy - 

šperk, keramika, kresba, 

malba, grafika, Tiffany vitráž, 

fůsing, kancelářské potřeby,  

Výtvarné tvoření. Smysluplné trávení 

volného času. Kurzy napomáhají k 

úspěšnému zvládnutí talentových 

zkoušek na SŠ a VŠ uměleckých směrů. 15 000

3.

ŠKOLIČKA - ateliér ŠUM, V 

Jirchářích 152/14, Nové Město 

(Praha 1), 110 00 Praha, IČ: 

62936026, spolek, Mgr.Zuzana 

Klápšťová, skolicky@volny.cz, 

www.kurzyuzuzy.cz

Mgr. Zuzana Klápšťová, V Jirchářích14, 

Praha 1

Výtvarné kurzy - výtvarné trvoření , trávení volného 

času dětí a mládeže.Tento projekt je zaměřen 

především na nákup výtvarného materiálu pro kurzy.  

Cílovou skupinou jsou děti již od 2 let, mládež a 

dospělý z Prahy 1.
150 000 50 000

výtvarné potřeby, knihy, 

mapy,kancelářské potřeby

Projekt dlouhodobě podporuje činnost 

organizace, zaměřené na mimoškolní 

práci s dětmi a mládeží. Smysluplné a 

aktivní trávení volného času. Spolupráce 

se ZŠ v MČ P1.  
15 000

4.

Jaroslava Nárožná, U Železné 

lávky 557/6, 118 00 Praha - Malá 

Strana, IČ: 71667857, 

www.divadelkoromaneto.cz, 

legranda@seznam.cz

Jaroslava Nárožná, Samcova 3, Praha 1 Po stopách Praotce Čecha - dětský letní tábor s 

Divadélkem Romaneto - již 7. ročník letního 

týdenního příměstského tábora pro děti s autorským 

divadelním představením s tématikou autorských 

dějin. 
98 000 40 000

pronájem, doprava, materiál, 

kostými, rekvizity, aparatura, 

celodenní výlet na horu Říp

Projekt umožňuje a podporuje činnost 

organizace, umožní udržet nízké ceny 

táborů, tak aby byly dostupné co nejvíce 

dětem. Děti si odnesou zážitky v podobě 

kulturních zážitků a vztahu k 

přírodě.Umožňuje dětem z MČ Prahy 1 

trávit svůj čas smysluplně.

10 000

Přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu "Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 v roce 2018"                                                                           

(rozpočet 1 200 000)

Stránka 1 z 14



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ18_0573 ze dne 10.04.2018
p

o
ř.

 

č
ís

lo

organizace osoba odpovědná za projekt
název a popis

projektu

celkový

rozpočet 

projektu v 

Kč

požadovaná 

částka  v Kč

využití 

fin. prostředků
význam a přínos Schválená částka v Kč

5.

ŘÍMSKOKATOLICKA FARNOST U 

KOSTELA PANNY MARIE 

SNĚŽNÉ PRAHA - Nové Město, 

Jungmannovo náměstí 753/18, 110 

00, Praha 1, IČ:60432420, P.Filip 

Rathouský OFM, 

tompas987@gmail.com 

www.pms.ofm.cz  

P. Filip Rathouský OFM,    Jungmannovo 

nám. 18, filip@ofm.cz

Dětský letní tábor - letní stanový tábor pro děti na 

pronajatém tábořišti. Dle denního režimu a 

připraveného porgramu děti hrají hry, učí se nové 

dovednosti, objevují krásy přírody. Každý tábor 

sjednocuje téma a celotáborová hra. Letošní téma je 

poznávání středověku a kultury. Cílem projektu je 

naplnit dětem z MČ Prahy 1 část prázdnin 

plnohodnotným programem, umožnit zapojení dětí ze 

sociálně slabších rodin do kolektivu, rozvoj 

komunikace, přátelství, spolupráce. Nabídnout dětem 

možnost sportu, umožnit dětem posilovat zdravé 

sebevědomí a mnoho zážitků. Cílová skupina - děti 

ve věku 12-18 let.

103 600 34 500

pronájem tábořiště a 

vybavení, doprava, materiál 

na hry, návštěvy kulturních 

památek, pojištění

Možnost prožití dvou týdnů prázdnin 

uprostřed přírody a navázat v kolektivu 

nové vztahy, rozvoj kladného vztahu k 

přírodě, obohacení o nové znalosti, 

utvrzovaní správných morálních hodnot, 

posílení schopnosti spolupráce, 

tolerance a fungování mezizilidkých 

vztahů, učení první pomoci, orientace na 

mapě, v terénu, pohybové dovednosti, 

posilování paměti a logiky, začlenění dětí 

z různých rodinných a sociálních 

podmínek do kolektivu.

10 000

6.

TJ SOKOL Staré Město,          5. 

května 1044/30, Nusle, 140 00 

Praha, IČ:00553905, Věra 

Čížkovská, starostka TJ, 

verka.cizkovska@seznam.cz, 

www.sokolstaremesto.websnadno

.cz                                

Věra Čížkovská, starostka TJ, 

verka.cizkovska@seznam.cz

Podpora využití volného času dětí a mládeže na 

území Prahy 1 a podpora organizace pohybu dětí 

na táborech a výletech - zajistit dětem z Prahy 1 

vhodné podmínky pro jejich využití volného 

mimoškolního času. Cílem je umožnit dětem 

pohybovou aktivitu při pravidelných cvičeních v 

tělocvičnách a v přírodě. Snaha vytvářet dětem 

takové podmínky, aby je cvičení přitahovalío. 

Pravoidelného cvičení se účastní cca 45 dětí. ( 

Pravidelné cvičení, celoroční plavání, výlety do 

přírody, vícedenní výlety, zimní tábor - lyžování). 

Oděti se starají zkušení cvičitelé ve svém volném 

čase bez nároku na odměnu.

172 000 50 000

nájemné, zimní tábor 

Jilemnice, letní tábor Mostek, 

výlety

Obsahem projektu je zajistit dětem 

žijícím na území Prahy 1 vhodné 

podmíky ro využití volného času mimo 

školu, celoriční plavání, výlety, pohybové 

aktivity, lyžování, seznamování s 

přírodou, táboření. 

30 000

7.

Spolek Sport4Active,   Jakubská 

676/3, Staré Město, 110 00, Praha 

1, IČ:03736237,spolek,              

Milan Baier, 

milan.baier@sportgames.cz, 

www.sport4active.cz

Milan Baier, milan.baier@sportgames.cz Fotbal na Praze 1 - hlavní činností je propagace 

rozvoje sortovních aktivit, a to zejména tenisu, 

fotbalu, hokeje, atletiky. Aktuální projekt je zaměřen 

na rozvoj fotbalu. Projekt bude stejně jako v roce 

2015 , 2016 a 2017 zaměřen na kategorie mládeže 

(4-14 let) zejména na území MČ Praha 1 (vyloučeny 

nejsou ani děti z jiných pražských obvodů či 

mimopražské). Cílem projektu je zpřístupnění 

sportovní aktivity co největšímu počtu dětí a 

mládeže. Záměrem Spolku sport4active je během 

roku 2018 uspořádat zhruba 15 pravidelných kurzů v 

termínu květen-červen 2018 a následně září-říjen 

2018, pravidelně každý pátek odpoledne na 

venkovním hřišti Na Františku. Stejný kurz probíhal 

již v roce 2015, 2016, 2017 a mezi dětmi a i rodiči byl 

velmi oblíben, úvaha o dvou termínech kurzu 

vzhledem ke vzrůstajícímu počtu členů spolku.

100 000 50 000

4 odborní trenéři, propagace, 

ceny, diplomy, medaile, 

fotograf, video, nákup 

vybavení

Projekt bude zaměřen na široké 

spektrum dětí, kdy je hlavním cílem 

nabídnout sportovní aktivitu i tam, kde 

chybí. Děti jsou rozděleny dle věku a 

svých schopností do dvou skupin, každá 

skupina má svého trenéra. Projekt osloví 

začátečníky i pokročilé. Hlavním cílem je 

zapojit děti a mládež do aktivního pohybu 

a představit tuto činnost jako smysluplné 

a prospěšné využití volného času.

40 000
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8.

Spolek Sport4Active,   Jakubská 

676/3, Staré Město, 110 00, Praha 

1, IČ:03736237,spolek,  Milan 

Baier, milan.baier@sportgames.cz, 

www.sport4active.cz

Milan Baier, milan.baier@sportgames.cz Plavání na Praze 1 - hlavní činností je propagace 

rozvoje sortovních aktivit, a to zejména tenisu, 

fotbalu, hokeje, atletiky. Aktuální projekt je zaměřen 

na rozvoj plavání. Spolek uspořádal pro své členy 

zkušební hodinu plavání v bazénu AXA, v období 

březen-duben plánuje spolek pořádat pravidelný 

plavecký kurz, pátek odpoledne. Děti budou podle 

svých schopností rozděleny do dvou skupin. Po 

absolvování kurzu by se začátečníci neměli bát vody 

a měly by umět plavat a pokročilé děti by měly 

zdokonalit svůj plavecný styl.

100 000 50 000

odborní trenéři, pronájem 

bazénu, ceny, diplomy, 

fotograf, video, zajištění 

plavacích pomůcek 

Projekt bude zaměřen na široké 

spektrum dětí, kdy je hlavním cílem 

nabídnout sportovní aktivitu i tam, kde 

chybí. Rošíření nabídky kurzů, nabídka 

využití sportovních aktivit během celého 

kalendářního roku. Hlavním cílem je 

zapojit děti a mládež (zejména Prahy 1) 

do aktivního pohybu a předtavit tuto 

činnost jako smysluplné a prospěšné 

využití volného času.

50 000

9.

Občanské sdružení OLIVA, 

spolek, Chmelová 2893/4, 

Záběhlice, 106 00, Praha 10, 

Mgr.Pavla Vaňková, 

rachelrut@seznam.cz, 

www.oliva.webzdarma.cz                                                                  

Mgr.Pavla Vaňková, rachelrut@seznam.cz Prázdninový týdenní výtvarný ateliér pro děti z 

Prahy 1 - po stopách Marie Terezie, děti se zde 

seznámí s klasickými i netradičními výtvarnými 

technikami, seznámí se s profesionálními výtvarníky.  

Projekt je zaměřen na věkovou skupinu do 10ti do 

17ti let, ateliér v průměru navštíví 12 dětí denně, 

jedná se o dlouhodobou akci. Termín tábora od 27. 8. 

2018 do 31. 8. 2018

40 000 15 000

provozní náklady, nájem, 

organizační náklady, lektorné 

Dílen se zúčastňují děti žijící na území 

P1 nebo děti, kteří navštěvují ZŠ. 

Spolupráce se školami působícími v P1. 

Rozvinutí představivosti se zapojením co 

nejvíce smyslů. Možnost účasti i pro 

handicapované děti. 15 000

10.

KONDOR - skupina Čtrnáctka, 

Novomlýnská 1238/3, Nové Město, 

110 00, Praha 1, Erik 

Dragomirecký, 

erik@dragomirecky.cz, 

www.ctrnactka.cz 

Erik Dragomirecký, erik@dragomirecky.cz, Podpora vybavenosti pro činnost dětských oddílů 

- každotýdenní oddílové schůzky, výpravy do přírody 

a pořádání letního tábora. Projekt podpoří vybavení a 

materiální zázemí klubovny pro setkání oddílů a 

pomůže při obnově vybavení, které se používá na 

letních táborech.

19 000 19 000

výtvarné potřeby, knihy, 

mapy, tavná pistole, nářadí 

do klubovy

Projekt dlouhodobě podporuje činnost 

organizace, zaměřené na mimoškolní 

práci s dětmi a mládeží. Smysluplné a 

aktivní trávení volného času. Spolupráce 

se ZŠ v MČ P1.  
19 000

11.

KONDOR - skupina Čtrnáctka, 

Novomlýnská 1238/3, Nové Město, 

110 00, Praha 1, Erik 

Dragomirecký, 

erik@dragomirecky.cz, 

www.ctrnactka.cz 

Erik Dragomirecký, erik@dragomirecky.cz, Podpora vybavenosti letních táborů - cílem 

projektu je získání prostředků pro provoz 

organizovaných letních táborůa pro zlepšení 

táborových programů bez navýšení ceny. Pořídit a 

obměnit některé vybavení sloužicí na přípravu 

programů a jako materiální zázenmí pro provoz 

táborů a také přímo jajko výchovné a herní pomůcky 

v přírodě. Tábory jsou završení celoroční činnostui a 

josu zejména pro děti z MČ Praha 1. Kvalitní zázemí 

a programy pomohou udržet a rozšířit stávájí 

základnu dětských členů organizace a pomoci dětem 

aktivně trávit volný čas a rozvíjet se.

17 000 17 000

lékárny, buzoly, fotoaparát, 

nářadí, dřevo 

Projekt umožňuje a podporuje činnost 

organizeace, umožní udržet nízké ceny 

táborů, tak aby byly dostupné co nejvíce 

dětem. Nové vybavení zlepší táborové 

prostředí a zkvalitní a zatraktivní 

připravované programy pro děti. Činnost 

oraganizace primárně umožňuje dětem z 

MČ Prahy 1 trávit svůj čas smysluplně. 17 000

12.

ZŠ Vodičkova, Vodičkova 22, 110 

00, Praha 1, Mgr. Dagmar Zelená, 

IČ:60436140, 

zelena@zsvodikova.cz, 

zsvodickova.cz 

Mgr. Heřman Kempfer, 

herman.kempfer@centrum.cz

Cyklistický zájezd -náplní této akce je cyklistika s 

pobytem v přírodě a poznáváním významných míst a 

krásy přírody v jižních Čechách pro žáky 6. - 9. 

ročníků. Žáci se sami zapojují do přípravy 

jednotlivých výletů, jejich obtížnosti a návštěvy 

zajímavých míst, zapojují se do služby v kuchyni, 

přípravu ohně či servis kol.  5 denní výlet
15 000 15 000

OON - lektoři Smysluplné trávení volného času se 

soustavným pobytem v přírodě, který je 

pro mnohé děti zcela novou skutečností. 

Žáci se tohoto projektu účastní od 

samého začátku, tedy od přípravy po 

realizaci. Spoluúčast má velký význam k 

rozvoji osobnosti. Vedení žáků k 

samostatnosti a zodpovědnosti. 

15 000
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13.

ZŠ Vodičkova, Vodičkova 22, 110 

00, Praha 1, Mgr. Dagmar Zelená, 

IČ:60436140, 

zelena@zsvodikova.cz, 

zsvodickova.cz 

Mgr. Heřman Kempfer, 

herman.kempfer@centrum.cz

Školní klub - nabídka volnočasových aktivit a 

smysluplné naplnění volného času. Rozvoj tvořivosti 

a tělesné stránky dětí. Žáci si denní program 

vytvářejí sami, nebo se mohou zúčastnit akcí 

pořádaných vychovateli, jako jsou např. sportovní 

turnaje, turnaje ve stolních a jiných zábavných hrách, 

soutěže v tvořivých činnostech, vědomostní soutěže, 

diskotéky aj. Dále probíhají akce mimo prostory KM - 

např. návštěva výstav, kulturních a společenských 

akcí, sportovních závodů, plaveckého bazénu apod. 

Nabídka zájmových kurzů. V klubu se děti připravují 

na vyučování a pod vedením vychovatelů probíhá i 

doučování.

964 576 50 000

platy, odvody, provoz klubu Klub je jeden z nejvýznamnějších 

nástrojů primární prevence. Formou 

široké nabídky volnočasových aktivit jsou 

děti pod stálým dohledem zkušených 

pedagogů. Děti mají možnost smysluplně 

využívat svůj volný čas. Pedagogové 

vedou žáky k otevřené diskuzi o 

problematických tématech, která se jich 

týkají, a pozitivní motivací ovlivňují vývoj 

jejich osobnosti.

50 000

14.

ZŠ Vodičkova, Vodičkova 22, 110 

00, Praha 1, Mgr. Dagmar Zelená, 

IČ:60436140, 

zelena@zsvodikova.cz, 

zsvodickova.cz 

Mgr. Heřman Kempfer, 

herman.kempfer@centrum.cz

Cesty z města - náplň je tvořena víkendovými 

turisticko-poznávacími akcemi. V průběhu školního 

roku je pořádána řada jednodenních a vícedenních 

akcí. Nabídka aktivit pro děti jako jsou např. 

cykloturistické výlety, výlety po Českém ráji, in-line 

bruslení, návštěva aquaparků, ZOO apod. Snaha 

lektorů rozšířit a obohatit nabídku akcí. O tyto akce je 

stále velký zájem ze strany žáků a jsou velmi kladně 

hodnoceny i ze strany rodičů.

105 000 50 000

OON - lektoři - výlety Poskytnutí možnosti trávit volný čas v 

přírodě a mimo Prahu. Podpora tělesné 

stránky dětí, utváření zdravého životního 

stylu, vedení dětí k vnímavému přístupu 

k přírodě a přírodnímu a kulturnímu 

dědictví. Spolupráce s dětmi při 

samotném plánování, společná tvorba 

programu. 

20 000

15.

TJ SOKOL KAMPA, Újezd 450/40, 

Malá Strana,118 01, Praha 1, IČ: 

00409537, spolek, Vladimír Dostál, 

starosta TJ, vdostal@sokol.eu, 

www.trampolinypraha.cz 

Pavlína Saudková, 

pavlina.saudkova@gmail.com

Příměstký tábor Hopík 2018 - DVA TURNUSY, 

cílem je nabídnout dětem prožít týden prázdnin 

aktivně, zajímavě a v pohybu. Tábor Hopík proběhl v 

předchozích ročnících (2014,2015,2016,2017). Těší 

se stále většímu zájmu. Tábor bude probíhat v areálu 

Tyršova domu a jeho okolív termínech 9.7.2018 - 

13.7.2018 a 16.7.2018 - 20.7.2018 denně od 8:00 - 

17.00. Obědy budou zajištěny v blízké restauraci. 

Cena cca 350Kč,-/den. Hlavní náplní tábora bude 

pohyb, sportovní hry pod vedením zkušených a 

kvalifikovaných trenérů. ( Skákání na trampolíne, 

celotáborová hra, soutěže, odpolední vycházky po 

památkách Prahy 1.

191 500 41 000

nájemné, náklady na trenéry, 

náklady na vedoucí osoby  

Program por děti v průběhu prázdnin, 

který je tématicky spjat s kulturou a 

historií Prahy 1, podpora organizace 

sportovních a volnočasových aktivit pro 

děti a mládež na Praze 1, rozšíření 

povědomí o sportovištích a kulturních 

památkách na Praze 1 mezi dětmi i 

ostatních částí Prahy, Čech i Slovenska. 20 000

16.

ZŠ JG Jarkovského, Truhlářská 22, 

Praha 1 , IČ:60436166, Jitka 

Kendíková, info@truhla.cz, NOVÝ 

ŽADATEL

Mgr. Jana Ferstlová, 

ferstlovajana@seznam.cz

Zpíváme pro radost - pěvecký sbor základní školy 

byl založen v roce 1996, v roce 2017 byl slavnostně 

pojmenován GUT. Pro žáky druhého stupně, zkoušky 

pěveckého sboru probíhají 1x týdně. Pěvecký sbor 

pořádá koncerty pro veřejnost. 
50 000 50 000

podzimní týdenní 

soustředění, zimní víkendové 

soustředění, mzdové 

náklady, originální part 

školního muzikálu

Skupina dětí se naučí efektivně trávvit 

svůj volný čas, získává zkušenosti v 

umělecké oblasti, spolupracuje s 

hudebními profesionály. 35 000

17.

Divadlo říše loutek z.s., Žatecká 

98, Praha 1,IČ:44265433, Ing. Žofie 

Janatová, zofie@centrum.cz                

NOVÝ ŽADATEL

Eva Ovečková, provoz@riseloutek.cz Dětské studio Říše loutek- je kroužek pro školní 

děti od 1. - 9. třídy, navštěvují ho děti se zájmem o 

loutkové divadlo. Děti si píší scénář pod dohledem , 

následuje výroba loutek a dekorací, děti vše tvoří 

sami. Učíme je, jakým způsobem pohádka vzniká. 

31 000 15 000

činnost dětského studia, 

materiál na tvorbu loutek

děti rozvíjí umění tvorby nejen loutek ale 

i veškeré činnosti, které s divadlem 

souvisí. Kroužek je bezplatný, dostupný 

všem. 10 000
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18.

GYMNÁZIUM JANA PALACHA 

PRAHA 1, s.r.o., Pštrossova 

13/203, 110 00, Praha 1, 

IČ:25119702, Mgr. Michal Musil, 

info@gjp1.cz, www.gjp1.cz

Mgr. Michal Müller, muller@gjp1.cz Sportovní kroužek při GJP - projekt je určen pro 

všechny žáky gymnázia (15-20let) Žáci by měli 

možnost aktivně trávit volný čas s cílem výchovy ke 

zdraví, osobní a duševní hygieně. Smyslem projektu 

je v návaznosti na přírodovědné a společenskovědní 

vzdělávání a s využitím specifických informací o 

zdraví směřovat především k poznávání rizikového a 

nerizikového chování.Obsahem sportovních aktivit je 

nabídnout volnočasové aktivity,vytváření pozitivního 

sociálního klimatu školy, zvýšení úrovně 

individuálních dovedností atd.

69 660 40 000

mzdové náklady na vedoucí 

kroužku (2x), pronájmy, 

služby (sportoviště), ceny, 

materiálové zabezpečení

Jedná se o dlohodobou aktivitu. 

Vytvářením pozitivního sociálního 

klimatu ve škole, ke kterému vede i 

program na podporu zdraví se podporuje 

jednak aktivní spolupráce mezi dětmi, 

učiteli, rodiči, ale vytváří se i vhodné 

podmínky pro veškerou výuku a učení a 

také odpovědnost za své zdraví, zlepšují 

se vztahy mezi vrstevníky, školou a 

společenstvím obce.

10 000

19.

GYMNÁZIUM JANA PALACHA 

PRAHA 1, s.r.o., Pštrossova 

13/203, 110 00, Praha 1, 

IČ:25119702, Mgr. Michal Musil, 

info@gjp1.cz, www.gjp1.cz

Mgr. Michal Müller, muller@gjp1.cz Volnočasové aktivity při GJP - projekt je určen pro 

všechny žáky gymnázia (15-20let) Žáci by měli 

možnost aktivně trávit volný čas s cílem výchovy ke 

zdraví, osobní a duševní hygieně. Smyslem projektu 

je v návaznosti na přírodovědné a společenskovědní 

vzdělávání a s využitím specifických informací o 

zdraví směřovat především k poznávání rizikového a 

nerizikového chování.Obsahem sportovních aktivit je 

nabídnout volnočasové aktivity,vytváření pozitivníého 

sociálního klimatu školy, zvýšení úrovně 

individuálních dovedností atd.

110 000 50 000

vedoucí sport. kroužku, 

asistent kroužku, pronájmy, 

služby, asistent pro studenty 

Jedná se o dlohodobou aktivitu. 

Vytvářením pozitivního sociálního 

klimatu ve škole, ke kterému vede i 

program na podporu zdraví se podporuje 

jednak aktivní spolupráce mezi dětmi, 

učiteli, rodiči, ale vytváří se i vhodné 

podmínky pro veškerou výuku a učení a 

také odpovědnost za své zdraví, zlepšují 

se vztahy mezi vrstevníky, školou a 

společenstvím obce.

10 000

20.

GYMNÁZIUM JANA PALACHA 

PRAHA 1, s.r.o., Pštrossova 

13/203, 110 00, Praha 1, 

IČ:25119702,                           Mgr. 

Michal Musil, info@gjp1.cz, 

www.gjp1.cz

Mgr. Eliška Bendová, bendova@gjp1.cz GJP VOICES - hudební kroužek. Jedná se o 

studenty napříč ročníky, nejvíce jsou zastoupeny 

první a druhý. Cílem je přivést k hudbě mladé 

muzikanty, kteří mají zájem o zpěv i hru na hudební 

nástroje a žáky, kteří doposud neměli možnost si tyto 

činnosti osvojit. Hlavním cílem je i do budoucna 

přivádět mmladé lidi k hudbě a podporovat je při této 

činnosti, která podporuje jejich kulturní a estetické 

cítění.

37 828 37 828

honořář sbormistra, cestovní 

a provozní náklady, hudební 

nástroje perkuse, metličky na 

bicí, ozvučovací systém, 

provozní náklady na 

vystoupení ve Všetatech, 

hudení nástroje Orffova 

instrumentáře, ukulele s 

příšlušenstvím

V prní řadě je to estetický přínost, 

studenti se setkávají s krásou artificiální 

a kvalitní nonartificiální hudby, Tyto 

kroužky kompenzují jednostrannou 

studijní zátěž. Věkoná rozmanitost 

studentů zajišťuje lepší seznámení. 20 000

21.

Statek, z.s, Lesnovek 1, 463 48 

Hlavice, spolek IČ:22685227, Martin 

Mikeš, předseda, 

statek@statek.org, 

www.statek.org

Martin Mikeš, předseda, statek@statek.org Za horizont ! - zážitkový tábor pro mládež - 

uskuteční se na louce u Sirotčího rybníka v 

Albrechticích u Drahonic v jižních Čechách. 

Čtrnáctidenní pobyt v podsadových stanech bez 

vymožeností dnešní doby zajistíí co neužší kontakt s 

přírodou. Fyzickou zdatnost účastníků prověří 

rozmanité sportovní a koncdiční hry. Cílem projektu 

je poznání sebe sama, překonání vlastních možností, 

získání důvěry v sebe sama a aktivní zapojení se do 

kolektivu.

119 450 34 000

Doprava, ubytování, materiál 

a režie.

Akce je otevření mládeži ze sociálně 

slabších rodin bez rozdílu rasy a vyznání. 

Snaha o integraci mládeže z různých 

sociálních skupin, projekt nabízí mládeži 

možnost aktivně trávit čas v přírodě, 

aktivní odpočinek v přírodě.
15 000
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22.

JUNÁK - svaz skautů a skautek 

ČR, středisko Arcus Praha  

Krkonošská 13, 120 00, Praha 2                                 

Michala K. Rocmanová                                                           

e-mail: michala.k.ro      

cmanova@gmail.com                              

www.skautipraha2.cz           2017 

nežádali na tuto akci                                                                            

Nikola Novotná, nicoool777@gmail.com Podpora pravidelné celoroční činnosti- skautský 

oddíl neslyšících Potkani - možnosti využití 

volného času dětí se sluchovým postižením, oddíl 

poskytuje deětem ideální prostředí, kde jsou 

naplněny jejich komunikační i sociální potřeby, aniž 

by byl zásadně omezen skautský program. Část dětí 

žije v Praze na internátě, pohybují se tak v stále 

uzavřeném prostředí. Zázemí oddílu tvoří klubovna v 

Nerudově ulici 33, tato skutečnost poskytuje 

jedinečnou možnost pomocí her a zážitkových metod 

naučit naše členy znát a vážit si Prahym její historie a 

opamátek.

61 300 40 300

ubytování, tlumočnické 

služby, disk a tonery, 

spotřební materiál, HDD na 

úschovu fotek 

neslyšící děti, pokud spíše ovládají 

znakový jazyk, budou moci plnohodnotně 

komunikovat se slyšícími pomocí 

tlumočníků, a po výměně pár znaků si 

mohou zkusit komunikovat mezi sebou. 

Slyšící si vyzkouší, jak komunikvat s 

neslyšicími. 

20 000

23.

JUNÁK - svaz skautů a skautek 

ČR, středisko Arcus Praha  

Krkonošská 13, 120 00, Praha 2                                 

Michala K. Rocmanová                                                           

e-mail: michala.k.ro        

cmanova@gmail.com                              

www.skautipraha2.cz                                                                              

Nikola Novotná, nicoool777@gmail.com Letní tábor skautský oddíl Potkani - letos po 4 

letech samostatný tábor ve kterém se chceme 

intenzivně všnovat našim členům, jejich znalostem, 

schopnostem a zážitkům přímo jim na míru.Tábura 

by se měly účastnit všechny děti bez ohledu na 

finanční situaci rodičů , prohloubit svá přátelství.

68 500 50 000

doprava, ubytování, 

spotřební materiál, potraviny 

tlumočení 

příspěvek umožní dětem přijatelnou cenu 

letního tábora, sníží poplatek dětem, 

které by jinak na tábor nemohly jet.

15 000

24.

Český svaz ochránců přírody                 

K Jasánkám 1189, Praha 5                       

Ing. Erik Geuss                                   

e-mail: erik.geuss@volny.cz    

NOVÝ ŽADATEL                          

Ing. Kateřina 

paličková,palickovakatka@gmail.com

Oddíl Dinosaurus - dětský turistický oddíl zaměřený 

na ochranu přírody, ekologickou výchovu , vše je 

doprávázeno celoroční tematickou hrou. Oddíl se 

schází dvakrát týdně v klubovně v Truhlářské ulici, v 

létě se jezdí na letní tábor.
46 000 35 000

barvy, materiál, stanová 

podsada, stolní hry, tvořivý 

materiál, úložné boxy, 

sportovní vybavení, 

spojovací materiál

Oddíl se zaměřuje na turistiku, ochranu 

životního přostředí, ekologickou výchovu. 

Oddíl si zakládá na své tradici a učí děti 

mít respekt k věcem, činnostem i lidem s 

historií. Z každého setkání je proveden 

záznam do kroniky, který píšou děti sami. 25 000

25.

ZŠ nám. Curieových, nám. 

Curieových 2/886, 110 00, Praha 1, 

IČ:60436115, Mgr. Tereza 

Martínková, ředitelka školy, 

info@zscurie.cz, www.zscurie.cz

Petra Lstibůrková, 

petra.lstiburkova@gmail.com

Keramická dílna VIII. - projekt nabízí žákům jednou 

týdně dvouhodinový blok keramické tvorby, dílna je 

zaměřena na žáky ve věkové kategorii od 7 do 15 let. 

Žáci jsou rozděleni do několika skupin, v minulých 

letech se do projektu zapojilo velké množství dětí. 

Obsahem projektu je seznámení žáků s novým 

řemeslem rozvíjejícím kreativitu a fanztazii.

167 000 45 000

materiálové náklady a jiné 

náklady 

Kroužek dává příležistost pocítit radost z 

vlastní tvorby a zhotovit vlastníma 

rukama hodnotnou věc trvalého 

charakteru. Dobrý pocit z dokončené 

práce pomáhá budovat zdravé 

sebevědomí a inspiruje ke kvalitnímu 

trávení volného času.

15 000

26.

ZŠ nám. Curieových, nám. 

Curieových 2/886, 110 00, Praha 1, 

IČ:60436115, Mgr. Tereza 

Martínková, ředitelka školy, 

info@zscurie.cz, www.zscurie.cz

Bc. Daniel Flek, dflek@seznam.cz Řezbářský koružek - cílem koružku je osvojit si 

pracovní dovednosti týkající se bezpečného a 

úsporného zacházení s nástroji, udržovat pořádek a 

přehled na pracovišti a zejména cvičit se v 

dovednosti soustředění, která je pro bezpečnou práci 

s nástroji nezbytná. Společně žáci zažívají 

dobrodružství tvorby. dokončené dílo přináší dětem a 

rodičům velkou radost.

40 000 20 000

mzda lektora, dláta, svěrky, 

barvy, štětce, brusné papíry, 

další ruční nářadí

Kroužek dává příležistost pocítit radost z 

vlastní tvorby a zhotovit vlastníma 

rukama hodnotnou věc trvalého 

charakteru. Dobrý pocit z dokončené 

práce pomáhá budovat zdravé 

sebevědomí a inspiruje ke kvalitnímu 

trávení volného času.

20 000
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27.

ZŠ nám. Curieových, nám. 

Curieových 2/886, 110 00, Praha 1, 

IČ:60436115, Mgr. Tereza 

Martínková, ředitelka školy, 

info@zscurie.cz, www.zscurie.cz

Bc. Ivo Vrba, ivo.vrba@zscurie.cz Zpívání pro radost - pěvecký sbor CUKRÁTKA - 

cílem projektu je smysluplné využití volného času 

žáků a pokračování ve spolupráci se Staromětskou 

radnicí při vítání občánků Prahy 1. Dále vytvoření 

pozitivních prožitků dětí. Obsahem je všestranný 

hudební rozvoj, Pěvecký sbor má dlouholetou tradici. 

Cílem je kultivace dětské osobnosti, práce v 

kolektivu. Projekt se stále rozrůstá.

22 000 15 500

lektorné, nákup nového 

materálu a obnova oblečení

Školni sbor si klade za úkol rozvíjet 

hudebnost dětí a pečovat o zdraví jejich 

hlasů. Je velmi vhodnou aktivitou, neboť 

apeluje na citový vývoj a umožňuje zažít 

úspěch i dětem, kteří nejsou vždy 

úspěšné při školním vyučování. 15 000

28.

Židovská obec v Praze                                     

Maiselova 18, 110 00, Praha 1                 

PhDr. Jan Munk                                                    

e-mail: zop-granty@kehilaprag.cz                                      

www.kehilaprag.cz 

Ing. Jana Wichsová, socialni@kehilaprag.cz Letní aktivity pro děti - prostřednictvím her a 

prožitků se děti seznamují s kulturními kořeny, 

legendami, zvyky, tradicemi mnoha staletí. 

Celotáborová hra s židovskou tématikou, zábavné 

aktivity, bohatý šabatový program, výtvarné a 

dramatické dílny, táborové dovednosti, výlety a 

mnoho dalšího.

571 000 25 000

košér potraviny, výlety a 

vstupné, pomůcky a 

spotřební materiál, výtvarný 

materiál

letní pobyty budou probíhat u Malé Skály 

v Českém ráji, příměstské tábory budou 

v Praze 1.projekt je zaměřen především 

na děti a jejich trávení volného času. 

15 000

29.

Sport bez předsudků, o.s. Na 

Hvížďalce 1206/19a, 155 00 Praha 5 

- Stodůlky, IČ: 27060225, Karel 

Ševčík, sevcik.k.@seznam.cz, 

www.sportbezpredsudku.cz

Karel Ševčík, sevcik.k.@seznam.cz Sport - Praha bez předsudků 2018 - sportovně 

společenský projekt prevence kriminality a 

patologických jevů. Hlavními cíly jsou: ukazovat 

dětem a mladé generaci, že sport a pohyb můžou být 

vhodnou součástí životního stylu, prezentace sportu 

jako vhodné alternativy trávení volného času. 

Vedlejší cíle: pravidelná a organizovaná činnost dětí 

a mládeže ve věku 7 - 15 let působící na vlastní 

individuální rozvoj a pozitivní vztah k životu. 

209 100 50 000

sportovní vybavení, PR 

podpora, odměny účastníků, 

pronájmy, pronájmy 

technických zabezp.

Alternativa pozitivní osobnosti, které 

často, dobrovolně a nezištně pracují ve 

sportovních či společenských oddílech či 

klubech. Pozitivní osobnosti dokážou 

mladou generaci zaujmout. Snaha zapojit 

co nejvíce dětí a mládeže ze sociálně 

slabšího prostředí do pravidelného a 

organizovaného společenského a 

sportovního života. 

20 000

30.

Michaela Antůšková, Karlova 

146/23, 110 00, Praha 1 

IČ:41822056, Michaela Antůšková, 

info@antuskova.cz, 

www.antuskova.cz 

 Michaela Antůšková, info@antuskova.cz Světlo ve fotografii - projekt je zaměřen na 

představení a výuku umění tvorby klasické fotografie, 

na rozvoj estetického cítění a fantazie, upoutání 

zájmu a využití rozumových a technických 

dovedností dospívajících dětí s cílem rozšíření 

nabídky volnočasových aktivit pro veškerou skupinu 

mládežě žijící či studující na Praze 1

199 000 50 000

fotografický a kancelářský 

materiál, provozní náklady 

fotoateliéru, mzdové náklady 

lektorů, vstupné , pořádání 

workshopu

Rozšíření nabídky volnočasových aktivit 

pro děti a mládež v obvodu MČ P1 

prostřednictvím zachování cenové 

úrovně kurzovného. Spojení aktivit 

venkovního pohybu dětí při focení na 

vycházkách ulicemi staré Prahy a 

soustředěné práce ve fotoateliéru.

30 000

31.

Michaela Antůšková, Karlova 

146/23, 110 00, Praha 1 

IČ:41822056, Michaela Antůšková, 

info@antuskova.cz, 

www.antuskova.cz 

 Michaela Antůšková, info@antuskova.cz Foto - objevy - v projektu je kladen důraz na rozvoj 

sociálního ctění dětí a integrace dětí pocházejících z 

problematického sociálního prostředí ekonomicky 

slabých rodin, dětí se zdravotními obtížemi, které 

mají omezené možnosti věnovat se jiným sportovním 

či pohybově náročnějším aktivitám. Děti se učí 

pochopit navzájem své odlišné specifické potřeby, 

ohleduplnost a ochotu nezištně pomáhat slabším a 

potřebným, nebát se upozornit na šikanu a 

problémy..

224 000 50 000

Spotřební fotografický a 

kancelářský materiál, 

provozní náklady, pořádání 

výstav a workshopů, mzdové 

náklady, náklady na vstupné 

do historických a kulturních 

objektů

Rozšíření nabídky volnočasových aktivit 

pro děti a mládež v obvodu MČ P1 

prostřednictvím zachování cenové 

úrovně kurzovného. Prevence 

negativních vlivů, spojení aktivit 

venkovního pohybu dětí při focení na 

vycházkách 30 000
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32.

YMCA Praha, Na Poříčí 12, Praha 

1, IČ: 26529122, Edita Taida 

Djakoualnová, 

sekretariat@praha.ymca.cz, 

www.rodinne-centrum-ymca.cz

Edita Taida Djakoualnová, 

sekretariat@praha.ymca.cz

Kroužky pro děti v Rodinním centru YMCA- 

obsahem projektu jsou dva kroužky pro děti, které 

probíhají v Rodinném centru- kroužek keramiky a 

kurz rozvoje jazykových schopností dle Elkonina. 

Kurz keramiky, kurz rozvoje jazykových schopností 

dle Elkonina.

47 980 14 480

mzda, DPP, nájem, provoz, 

spotřeba, úklid, spotřební 

materiál

Nabídka možnosti smysluplného trávení 

volnéhop času, rozvíjení kreativity dětí, 

učení práce v různorodém kolektivu.

14 000

33.

Malostranská základní škola                  

Josefská 7, 118 00, Praha 1                          

Mgr. Tomáš Ledvinka                                        

e-mail: 

reditelstvi@malostranskazs.cz                            

www.malostranskazs.cz 

Marcela Šťavíková, 

stavikova.marcela@malgym.cz

Aktivity školní knihovny - Noc s Andersenem, 

Besedy se současnými českými spisovateli - 

celostátní akce, kterou každoročně vyhlašuje Klub 

dětských knihoven SKIP a koná se v knihovnách, 

školách, DDM a dalších místech, jedná se o 

jednorázovou akci, která se koná vždy kolem 2. 

dubna (výročí narození H.CH.Andersena, aktivity 

budou úzce spjaty s literatutrou, proběhne sdílené 

čtení - představování oblíbených knich samotnými 

studenty

18 250 18 250

organizace, dpp, finanční 

odměna pro hosta, zapůjčení 

kostýmů, rekvizity, materiál, 

honoráře pro spisovatele

Základním cílem pro je podpora 

dětského čtenářství, rozvoj čtenářství, 

rozvoj čtenářských návyků i u ne-

čtenářů, zvýšení zájmu o literaturu, kniky 

a návyku navštěvovat knihovnu 

pravidelně. Sekundárním cílem je rozvoj 

čtenářské gramotnosti, zlepšení 

vyjadřovacích schopnopstí v MJ.
10 000

34.

Malostranská základní škola                  

Josefská 7, 118 00, Praha 1                          

Mgr. Tomáš Ledvinka                                        

e-mail: 

reditelstvi@malostranskazs.cz                            

www.malostranskazs.cz 

Mgr. Michaela Ditrichová Bednářová, 

ditrichova.michaela@malostranskazs.cz

Pěvecký sbor Josef osmým rokem - pokračování 

úspěšného sboru Malostranské ZŠ. Hudební činnost 

má smysl především při soustavné, dlouhodobé 

práci. Sbor vystupuje na všech společenských a 

kulturních akcích školy, na akcích MČ Praha 1, 

účastní se celostátní soutěže školních pěveckých 

sborů.

30 000 30 000

OON vedení sboru Pěvecký sbor vystupuje na akcích MČ 

Praha 1. Sbor sdružuje děti v jejich 

volném čase ke společné umělecké 

činnosti. Sbor rozvíjí toleranci, 

pracovitost a empatii. 30 000

35.

Malostranská základní škola                  

Josefská 7, 118 00, Praha 1                          

Mgr. Tomáš Ledvinka                                        

e-mail: 

reditelstvi@malostranskazs.cz                            

www.malostranskazs.cz 

PhDr. Jana Vaňková PhD, janav@visual.cz Malostraňák - klub při škole - klub je primárně 

koncipován jako příležitost k rozvíjení specifických 

potřeb žáků s vývojovými poruchami učení. Klub 

funguje jako přirozené shromažďovací místo pro 

všechny žáky a studenty školy, kteří ho mohou 

navštívit ve chvílích "oken" v rozvrhu. Klub je 

příspěvkem pro zapojení do mimoškolních 

volnočasových aktivit.

188 105 50 000

lektorné - semináře, 

workshopy, otevřený klub

Nabídka dobrovolného zařízení pro 

mimoškolní volnočasové aktivity 

klubového typu pro žáky II. stupně 

Malostranské ZŠ. Snaha nabídnout 

žákům seberealizační servis v 

bezpečném - chráněném místě. 

Bezplatný vstup je přístupný i pro žáky 

ze sociálně a kulturně handicapovaného 

prostředí.

35 000

36.

Malostranská základní škola                  

Josefská 7, 118 00, Praha 1                          

Mgr. Tomáš Ledvinka                                        

e-mail: 

reditelstvi@malostranskazs.cz                            

www.malostranskazs.cz 

Šárka Piskačová, DiS, 

piskacovas@seznam.cz

Keramika - žáci se v rámci kroužku seznámí s 

nejrůznějšími druhy výroby keramiky jako je lití, 

formování, točení na hrnčířském kruhu, modelování 

formou skulptury i plastiky. Seznámí se s 

retušováním keramiky a její opravy a lepení, různé 

techniky zdobení. Součástí kroužku je 

zprostředkování návštěvy keramiků s ateliéry.

45 500 31 100

výtvarné potřeby, pomůcky 

pro modelování a výrobu 

keramiky, hrnčířské 

pomůcky, modelářské 

vybavení, dekorativní 

materiál, odměna lektora 

Kroužek otevřený přímo v ZŠ. Práce s 

keramickou hlínou má terapeutické a 

relaxační účinky, je vhodná pro děti s 

SPU a ADHD. Během postupů výroby se 

dětem zlepšuje jemná motorika, estetické 

cítění, cit pro tvar a barvu.
10 000
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37.

Malostranská základní škola                  

Josefská 7, 118 00, Praha 1                          

Mgr. Tomáš Ledvinka                                        

e-mail: 

reditelstvi@malostranskazs.cz                            

www.malostranskazs.cz 

Mgr. Antonín Blomann, 

blomann.antonin@malostranskazs.cz

Šachový kroužek - projekt vznikl z iniciativy dvou 

studentů, kteří hrají šachy již delší dobu a chtěli 

zorganizovat školní soutěž v šachu. Následně jim byl 

poskytnul prostor pro pravidelné scházení a stal se z 

toho pravidelný kroužek, součástí je postupný 

trénink, rozbory jednotlivých partií, výuka zahájení, 

strategie oběti figury za účelem zisku a koncovky. 

Zázemí poskytl klub Malostraňák, kde je možné 

konat pravidelná setkání a případně nechat hráče 

hrát i po konci výukového času s dozorem.

19 400 19 400

DPP Antonín Blomann, 

šachovnice - plátno, sada 

šachových figur, šachové 

hodiny, šachová literatura

obsahem projektu je zajistit dětem žijícím 

na území Prahy 1 vhodné podmíky ro 

využití volného času mimo školu, 

celoriční plavání, výlety, pohybové 

aktivity, lyžování, seznamování s 

přírodou, táboření. 

15 000

38.

Malostranská základní škola                  

Josefská 7, 118 00, Praha 1                          

Mgr. Tomáš Ledvinka                                        

e-mail: 

reditelstvi@malostranskazs.cz                            

www.malostranskazs.cz 

Mgr. Antonín Blomann, 

blomann.antonin@malostranskazs.cz

Horolezecký kroužek - projekt navazuje na předešlé 

roky kroužku, který zaznamenal velký rozmach. 

Seznámení nových členů s lezením, rozšiřující výuka 

na umělé stěně pro pokročilé žáky Malostranské ZŠ 

v jarních, letních a podzimních měsících na lezecké 

stěně v prostorách školy (při nepřízni počasí 

návštěva lezeckých center v okolí školy). Cílem 

výuky je zvládnutí základních lezeckých dovedností a 

techniky lezení a zdokonalování techniky a kondice 

členů.

47 300 27 300

DPP lektor, vstupné do 

horolezeckého centra, 

horolezecký materiál, 

přepravní a skladovací 

materiál 

Rozšíření obzorů volnočasových aktivit. 

Svou podstatou utužuje zdraví, vede ke 

zpevnění svalstva. Aktivita vyžadující 

týmovou spolupráci, upevnění kolektivu. 

Zpřístupnění tohoto sportu všem, bez 

rozdílu, výrazně napomůže socializaci a 

zmírní vliv rozdílného vnímání ostatních. 20 000

39.

ČSOP Origanon                                  

Novomlýnská 1237/2, 110 00,                                                 

Praha 1                                                                

Mgr.Anna Kučerová                                                   

e-mail: info@origanon.cz                                        

www.origanon.cz                                     

Mgr. Markéta Macholdová, 

marketa@origanon.cz

Akce oddílu Origanon mimo Prahu - pořádání 

víkendových akcí, podzimního tábora a 1 vícedenní 

akce pro starší členy. Tematicky přírodovědně i 

sportovně zaměřené výpravy. Děti se naučí 

zodpovědnosti, samostatnosti a toleranci. Učí se jak 

získanou přírodovědnou teorii uplatnit prakticky.

160 000 50 000

jízdné, ubytování, spotřební 

materiál,  služby fotopráce

Pořádáním pravidelných víkendových 

akcí je sdružován kolektiv. Příjemně 

strávené dny v přírodě v zajímavých 

lokalitách. Smysluplné využití volného 

času pražských dětí. 20 000

40.

ČSOP Origanon                                  

Novomlýnská 1237/2, 110 00,                                                 

Praha 1                                                                

Mgr. Anna Kučerová                                                   

e-mail: info@origanon.cz                                        

www.origanon.cz                                     

Mgr. Markéta Macholdová, 

marketa@origanon.cz

Letní stanový tábor oddílu Origanon - třítýdenní 

stanový tábor pro děti od 6 - 15 let. Na chodu tábora 

se podílí každý účastník, děti se učí samostatnosti, 

odpovědnosti a spolupráci. Díky barvitému programu 

si vyzkouší mnoho netradičních aktivit a mají 

možnost zdokonalit své schopnosti. 198 000 50 000

jízdné, spotřební materiál, 

sportovní náčiní, ostatní 

služby,  plachta na kuchyň, 

dříví, celty, stany, kamna, 

velký kotlík s trojnožkou

Vyvrcholení celoroční činnosti oddílu. 

Smysluplné využití letních prázdnin 

pražských dětí strávených v přírodě 

mimo civilizaci umožňuje dětem lépe se 

poznat. Rozvíjení  různých manuálních i 

organizačních schopností. Pobyt na 

čerstvém vzduchu má kladný vliv na 

zdraví dětí. 

20 000

41.

ČSOP Origanon                                  

Novomlýnská 1237/2, 110 00,                                                 

Praha 1                                                                

Mgr.Anna Kučerová                                                   

e-mail: info@origanon.cz                                        

www.origanon.cz                                     

Mgr. Markéta Macholdová, 

marketa@origanon.cz

Volnočasové aktivity oddílu Origanon v Praze - 

pořádání 3x týdně dvouhodinových schůzek v 

klubovně. Děti se na schůzkách učí různým 

dovednostem a spolupráci, poznávají Staré Město a 

domů odchází dostatečně vyblbnuté. 140 000 50 000

služby, elektřina, plyn, 

internet, psací a výtvarné 

potřeby, sportovní 

potřeby,aku vrtačka, 

hygienické a čistící 

prostředy, drobné rekvizity, 

výbava lékárny, knihy, mapy, 

tisk, fotopráce

Stabilní zázemí pro děti P1. Pravidelnou 

činností je sdružován kolektiv cca 45 

dětí. Smysluplné a aktivní trávení 

volného času v klubovně.

20 000
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42.

Mateřská škola Masná, Masná 

700/11, 110 00 Praha 1, Bc. Jana 

Hegerová,  IČ: 70101205, 

skolka@msmasna.cz, 

www.msmasna.cz

Bc. Jana Hegerová, skolka@msmasna.cz Keramika s angličtinou pro děti s OMJ a jejich 

rodinné příslušníky- projekt podporuje komunikaci 

dětí, které mluví odlišným mateřským jazykem. Dětí 

s OMJ je v Praze 1 mnoho a je problém se s nimi 

domluvit. Děti se rychle učí, jejich zapojení je rychlé.
45 000 45 000

lektorné Podporuje rychlé učení Čj a podporuje 

rychlý přechod do ZŠ, umožňuje 

pedagogům prakticky využít své další 

kvality při práci s dětmi, doplňuje 

vzdělávání čj cizince pro děti 

předškolního věku, nahrazuje zájmové 

vzdělávání na místo DDM.

20 000

43.

Mateřská škola Masná, Masná 

700/11, 110 00 Praha 1, Bc. Jana 

Hegerová,  IČ: 70101205, 

skolka@msmasna.cz, 

www.msmasna.cz

Bc. Jana Hegerová, skolka@msmasna.cz Nadstandartní aktivitity pro děti zapsané k 

pravidelné docházce do MŠ Masná a pro jejich 

rodinné příslušníky - projekt podporuje realizování 

nadstardartních aktivit pro děti zapsané k docházce 

do MŠ Masná a pro jejich rodinné příslušníky, děti 

jsou zapsány rodiči do koružků: Grafomotorika, 

Hrátky na interaaktivní tabuli, Zpívánky, Logopedické 

hrátky, Pohybové hry, Rukodělné dílny pro rodiče s 

dětmi. Lektorky jsou profesionální učitelky MŠ, dále 

průběžně vzdělávané v rámci DVPP, kroužky jsou 

poskytované zdarma. Program je vypracován podle 

bakalářské práce. 

49 000 49 000

lektorné Rozšíření zájmových aktivit, realizování 

v činnnostech, které je zajímaují, zažívají 

úspěch, radost, individuální péče, rozvoj 

inteligencí (jazykové, hudební, logicko-

matematické, prostorové, personální…)

15 000

44.

Prevence dětem, z.s., U 

Milosrdných 804/14, Praha 1, Bc. 

Martin Štolc , 

stolc@prevencedetem.cz , 

www.prevencedetem.cz

Zuzana Nešporová, 

keramika.rasnovka@centrum.cz

Celoroční výtvarný kroužek - děti MŠ z Prahy 1 

mají možnost smyslupně využivat volný čas. 

Spolupráce se školami působícími na Praze 1. 

Rozvinutí představivosti se zapojením co nejvíce 

smyslů. Možnost účasti pro handicapované děti. Děti 

se seznámí s klasickými i netradičními výtvarnými 

technikami. Kroužejk bude určen pro děti od 6 do 11 

let. Seznámí se s rukodělnými a výtvarnými 

technikami.

95000 50 000

Výtvarné potřeby, výukový 

materiál a školitel, nájem 

prostor, energie, 

Možnost smysluplně využívat volný čas, 

pedagogové vedou žáky k otevřené 

diskuzui o ttématech, která se jich týkají, 

pozitivní motivaci., seznámení s 

rozmanitou škálou výtvarných a 

rukodělných technik. 5 000

45.

Prevence dětem, z.s., U 

Milosrdných 804/14, Praha 1, Bc. 

Martin Štolc , 

stolc@prevencedetem.cz 

www.prevencedetem.cz

Mgr. Lucia Studená, 

studena@prevencedetem.cz

Celoroční koužek artefiletické výtvarné výchovy a 

umělecké grafiky - kroužky jsou pro děti 

předškolního věku a prvního st. ZŠ ve kterých s děti 

seznámí s rukodělnými a výtvarnými technikami 95000 50 000

výtvarné potřeby, materiál, 

školitel, nájemné, energie, 

propagace

cílem je aby dílo bylo tvořeno ve skupině,  

dětí se učí vzájemnému respektu

5 000

46.

Galerie J. Kalousek                                               

Hradčanské náměstí 12, 118 00, 

Praha 1                                                                

Josef Kalousek                                       

e-mail: 

svetlana_kalouskova@email.cz                                                      

Mgr. Světlana Kalousková, 

svetlana_kalouskova@email.cz                                                      

Festival mladých talentů, Pražský Hrad 2018, 

Výstava k výroční 100 let Československa - 

aktivita pro žáky II. stupně ZŠ spojená s uměleckou 

činností. Projekt je založený na přenesení harmonie 

přírody a člověka do jeho života. Pro žáky bude 

organizována vstupní beseda o tomto tématu, poté 

bude vyhlášena soutěž o nejlepší umělecké 

ztvárnění přírodní tématiky, a to výtvarní formou. 

Všechny práce budou vystaveny v galerii a 

hodnoceny umělci. Vítězové budou mít možnost 

navštívit Pražský hrad a zahrady zevnitř.

55 000 45 000

nájem výstavní síně, 

honoráře umělcům a 

přednášejícím, technické 

zabezpečení, poštovné a 

telefon, reklama, letáky, 

pozvánky 

Na tomto projektu se budou podílet žáci, 

učitelé a rodiče z Prahy 1. Je to 

vzájemná spolupráce školy, galerie i 

města. Obohacení dětí o nové zážitky, 

motivace dětí k další práci s výtvarnými 

porstředky, dosažení harmonie v přírodě 

města, pozitivní naladění v rušném 

městě. 10 000
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47.

HEJ RUP o.s.,Truhlářská 22, 110 

00, Praha 1, IČ:67982000, 

Mgr.Lenka Pajkrtová, 

pajkrtova@seznam.cz

Mgr. Petr Pajkrt, pajkrtova@seznam.cz Výchova ke zdravému životnímu stylu je nejlepší 

prevencí proti negativním jevům - zabezpečení 

podmínek pro naplnění volného času formou 

pohybových aktivit. Cílem je uspokojit co nejvíce 

zájemců bez ohledu na talent. Výchova ke zdravému 

životnímu stylu. Zaměřeno pro žáky základní školy a 

Gymnázia ZŠ J.G.-Jarkovského. Projekt byl zahájen 

již v roce 1996. Součásti činnosti jsou jednorázové 

akce jako Akademie, turnaje, víkendové akce, včetně 

výletů se sportovním, ale i poznávacím zaměřením. 

110 000 50 000

odměny vedoucím, pronájem 

tělocvičny, nákup materiál

Dílen se zúčastňují děti žijící na území 

P1 nebo děti, které navštěvují ZŠ. 

Spolupráce se školami působícími v P1. 

Rozvinutí představivosti se zapojením co 

nejvíce smyslů. Možnost účasti i pro 

handicapované děti.

35 000

48.

Post Bellum o.p.s.,  Štěpánská 

704/61, 110 00, Praha 1, 

IČ:60436115, Mikuláš Kroupa, 

info@postbellum.cz                IČ : 

26548526                              NOVÝ 

ŽADATEL

Magdalena Benešová, 

magdalena.benesova@postbellum.cz

Příběhy našich sousedů - žáci během 6 měsíců 

vyzpovídají pamětníka ze svého okolí , natočí jeho 

vzpomínky, digitalizují fotografie, prozkoumají archivy 

, vytvoří dokument o životě pamětníka formou  

reportáže či dokumentu. 125 060 50 000

OON lektorné, provozní 

náklady, korektury, editace, 

prezentace, propagace, 

květiny

žáci získají vhled do moderních 

evropslých dějin, naučí se pracovat s 

modernimi technologiemi, osvojí si 

dovednost hledání, analyzování, práce v 

týmu, rozvoj prezentačních dovedností 30 000

49.

Muzeum Karla Zemana z.ú. Saská 

3, 118 00, Praha 1, IČ:03440524, 

Marcel Kral, 

info@muzeumkarlazemana.cz, 

www.muzeumkarlazemana.cz                    

Lenka Lukáčková, 

info@muzeumkarlazemana.cz

Kroužky animované tvorby a filmového triku 2018 

- pravidelné kroužky jsou doplněním volnočasových 

aktivit pro obyvatele Prahy 1. Činnost rozvíjí tvořivost 

a fantazii dětí a přináší hodnotnou alternativu trávení 

volného času. Kroužek animace umožňuje nejmladší 

generaci aktivní vstup do uměleckého odvětví 

animovaného filmu. Animovaná tvorba rozvíjí řadu 

schopností. Muzeum Karla Zemana usiluje o 

trozvíjení odkazu významného fimlového tvůrce. 

Cílovou skupinou jsou děti školního věku a mládež 

ve věku 9 - 15 let z celé Prahy.

305 000 45 000

lektorné, pronájem techniky, 

náklady na spotřební 

materiál, pronájem prostor 

konání kroužků, technické, 

produkční a organizační 

zajištění, náklady na 

propagaci

Pravidelné kroužky filmového triku a 

animované tvorby učí děti schopnosti 

dívat se kolem sebe jinýma očima, 

vnímat jednání lidí, pracovat individuálně 

i v týmu, vyjadřovat prostředníctvím 

tvorby své emoce..

17 000

50.

Muzeum Karla Zemana z.ú. Saská 

3, 118 00, Praha 1, IČ:03440524, , 

Marcel Kral 

info@muzeumkarlazemana.cz, 

www.muzeumkarlazemana.cz                    

Lenka Lukáčková, 

info@muzeumkarlazemana.cz

Filmové příměstké tábory 2018 - program je 

komponovám, jako souvislá týdenní hra, výsledkem 

budou dva společné animované filmy.předokládaná 

návštěvnost 126 dětí, tábor probíhá v muzeu Karla 

zemana.
470 000 50 000

lektorné, DPP, náklady na 

animace, trikové tvrorby, 

spotřební materiál, 

propagace, technické a 

produkční zajištění

Umožnit dětem proniknout do světa 

fantazie. Nabídnout muzeum Karla 

Zemana jako nový přístav pro rozvoj 

kreativity a trávení volného času na P1. 15 000

51.

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou 

výukou matematiky, Uhelný trh 4, 

110 00, Praha 1, Mgr. Petr Tlustý, 

info@branajazyku.cz, 

www.branajazyku.cz 

Tomáš Hammerschmied, 

t.hammer@tiscali.cz

Florbal - kroužek pro všechny žáky, rozdělené do 

skupin dle věku. Kroužek je realizován třemi 

hodinami týdně. Trénink je rozdělen do 3 částí (1. 

rozcvičení a protažení, 2. praktická i teoretická 

výuka, 3. vlastní hra). Cílem je uspořádání 

úspěšného vlastní florbalového turnaje mezi družstvy 

ZŠ.

138 500 50 000

sportovní akce a přátelská 

utkání, sportovní vybavení, 

materiální vybavení, 

víkendové soustředění, 

odměna lektora a asistenta, 

účast v soutěži, lektorné 2 

trenéři

Zvýšení sportovní a dovednostní 

zdatnosti dětí a mládeže. Smysluplné 

využití volného času, prohloubení 

trvalých hodnot přátelství, hry fairplay, 

pochopení úspěšné kolektivní 

spolupráce. Reprezentace školy i Prahy 

1. 

20 000
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52.

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou 

výukou matematiky, Uhelný trh 4, 

110 00, Praha 1, Mgr. Petr Tlustý, 

info@branajazyku.cz, 

www.branajazyku.cz 

Ivana Famněrová, Veronika Jedličková, 

veronika.jedlickova@branajazyku.cz

Tělo v pohybu, tanec v srdci - jedná se o taneční 

přípravu a nácvik tanečních sestav na společenský 

večer již 33 let, který vyvrcholí vystoupením žáků 6. 

a 9. tříd. Každá lekce začíná jako každá sportovní 

aktivita, rozcvičkou a končí relaxačním uvolňováním 

a protahováním. Jednotlivě taneční sestavy jsou 

pospojovány do harmonického celku, který je 

prezentován na kulturních akcích školy. Výuka 

převážně klasického, ale i moderního tance. 

25 000 25 000

2x odměna lektorky, 4x 

odměna pomocné lektorky, 

materiální náklady, umělecké 

vedení, 

Rozvoj znalostí společenského chování 

a etikety, spolupráce, seberealizace, 

seberegulace. Upevňování sportovního 

ducha.

10 000

53.

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou 

výukou matematiky, Uhelný trh 4, 

110 00, Praha 1, Mgr. Petr Tlustý, 

info@branajazyku.cz, 

www.branajazyku.cz 

Mgr. Radek Alferi, radek.alferi@gmail.com HERKA- kroužek deskových her

4 000 4 000

deskové karetní hry děti se seznámí s moderními deskovámi 

hrami, prioritou je zasmát se a pobavit

4 000

54.

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou 

výukou matematiky, Uhelný trh 4, 

110 00, Praha 1, Mgr. Petr Tlustý, 

info@branajazyku.cz, 

www.branajazyku.cz 

Dagmar Begnerowá, 

dagmar.begnerowa@branajazyku.cz

SPORTUJI, SPORTUJEŠ, SPORTUJEME! - tato 

aktivita porbíhá úspěšně již 25 let, cílem je zdokonalit 

dovednosti žáků při míčových hrách, jako je 

přehazovaná, volejbal, florbal, fotbal. Obsahem lekcí 

je rozcvička a řádné protažení na konci lekce. Tato 

aktivita se bude konat 2x týdně.
20 000 20 000

lektorné Velkým přínosem je smysluplné 

trávenení volného času mládeže a dětí z 

MČ P1, pravidelnost pohybové aktivity, 

sportovní chování, pomopc druhému 

závodníkovi, pozitivní působení na své 

okolí.
10 000

55.

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou 

výukou matematiky, Uhelný trh 4, 

110 00, Praha 1, Mgr. Petr Tlustý, 

info@branajazyku.cz, 

www.branajazyku.cz 

Mgr. Eva Lukášová, 

lukasova.eva@centrum.cz

Keramici, keramičky, keramičata - cílem projektu je 

zmírnění finanční náročnosti keramických kroužků a 

umožnit dětem tvořit práce zajímavější a kvalitnější, 

např. použití glazury, engoby, pastely, apod. 356 000 46 000

OON na spec. Lekce, OON 

obsl. Keram. Dílny, materiál

Alternativa jak aktivně a kvalitně trávit 

volný čas. Tvořivá aktivita dětí zamezí 

trávení volného času na ulici.
10 000

56.

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou 

výukou matematiky, Uhelný trh 4, 

110 00, Praha 1, Mgr. Petr Tlustý, 

info@branajazyku.cz, 

www.branajazyku.cz 

Mgr. Eva Lukášová, 

lukasova.eva@centrum.cz

Multikulturní dílna tvořivosti - projekt je tvořen do 

lekcí výtvarných technik a dramatických prezentací 

výtvarných prací formou vernisáže. Dílny jsou 

motivovány potřebou zútulnit prostředí školy v 

tématické návaznosti na zaměření školy. Projekt 

žákům nabízí realizovat se v oborech, ke kterým se v 

běžném životě nedostaly (moderování, herectví, 

tanec, hudební projev, práce s AV technikou, 

návrhářství) 

38 750 33 750

odměna lektora výtvarných 

lekcí, odměna lektora 

dramatických lekcí, odměna 

koordinátora za propagaci a 

nákup materiálu, ekonom 

projektu, materiál 

Tvořivé a smysluplné trávení volného 

času žáků s uměleckou realizací dětí. 

Prezentace výsledků dílen se sjednocují 

do celoškolní akce, které se účastní 

rodiče a pozvaní hosté z řad veřejnosti.  

5 000

57.

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou 

výukou matematiky, Uhelný trh 4, 

110 00, Praha 1, Mgr. Petr Tlustý, 

info@branajazyku.cz, 

www.branajazyku.cz 

Mgr. Eva Lukášová, 

lukasova.eva@centrum.cz

Výtvarná dílna II - odpolední čtyřhodinové lekce na 

různá témata a výtvarné techniky pro žáky 6. - 9. tříd. 

Děti pracují samostatně i ve skupinách. Kroužek 

navazuje na chuť poznávat tradiční i netradiční 

výtvarné techniky.

42 500 37 500

OON lektor, OON celkový 

servis, ekonomické vedení 

projektu, spotřebovaný 

materiál 

Vhodná alternativa trávení volného času 

nabízející obohacující prožitek, zároveň 

formuje postoj dětí k prostředí, ve kterém 

tráví hodně času. 5 000

58.

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou 

výukou matematiky, Uhelný trh 4, 

110 00, Praha 1, Mgr. Petr Tlustý, 

info@branajazyku.cz, 

www.branajazyku.cz 

Kateřina Strnadlová, 

katerina.strnadlova@branajazyku.cz

Vojtěšská paleta - seznámení dětí s výtvarnými 

technikami jako je kresba, malba, grafika, koláž a 

trojrozměrné zpracování námětu. Tematicky se 

tvorba dělí do čtyř okruhů: LIDÉ, VĚCI, ZVÍŘATA, 

KRAJINA. Výuka probíhá v budově Vojtěšská každý 

týden dvě hodiny.
30 000 20 000

odměna realizátora (DPP), Cílem kroužku je děti naučit využívat svůj 

volný čas, uspokojovat a kultivovat 

významné lidské potřeby, rozvíjet 

specifické schopnosti dětí. Zájmová 

činnost je prevence závažných 

výchovných problémů. 
10 000
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59.

Tanec Praha z.ú. Husitská 

899/24a, 130 00, Praha 3, Mgr. 

Yvona Kreuzmannová, 

IČ:44268211 

office@tanecpraha.eu, 

www.tanecpraha.cz

Martina Filinová, 

martina.filinova@tanecpraha.eu

Tanec školám na Praze 1 navazuje na dlouholetou 

praxi Tance Praha s komunitní prací umělců na 

školách. Jedná se především o bloky výuky kreativní 

pohybové výchovy na ZŠ. Tanec školám dává dětem 

návod jak tvořivě vnímat svět. Tento celoroční 

projekt je nabídkou alternativně - vzdělávacího 

programu, jehož cílem je rozšířit možnosti aktivního 

pohybu dětí, podpořit pohybové schopnosti a dávat 

příležitost pro tvořivé a osobité sebevyjádření. 

Taneční a pohybová výchova podporuje rozvoj 

kreativity dětí a mladých lidí prostřednictvím tance, 

který vychází z přirozeného pohybu.

365 000 45 000

honoráře, materiál, provozní 

náklady

Projekt přinese dětem na ZŠ nám. 

Curieových více pohybu a možností 

rozvoje kreativity. Jde o inovativní 

program, jehož cílem je zprostředkovat 

kreativní pohybovou výuku co nejvíce 

dětem, výrazně napomáhá k jejich 

všestrannému osobnostnímu i fyzickému 

rozvoji, zlepšuje sociální schopnosti. 10 000

60.

01/31 ZO ČSOP Lacerta, Anežská 

806/5, 110 00, Praha 1, 

IČ:70871990, Ondřej Skořepa, 

oddillacerta@seznam.cz, 

www.csoplacerta.cz                            

 Ondřej Skořepa, oddillacerta@seznam.cz Klubovna oddílu Lacerta - cílem projektu je finanční 

zajištění základního chodu a provozu klubovny a 

akcí, které se v klubovně konají. V klubovně 

pravidelně probíhají schůzky dvakrát týdně, 

přírodovědné schůzky několikrát do roka, klubovnové 

soboty, porady vedoucích, nepravidelné vzdělávací 

semináře.

45 000 23 000

elektřina, plyn, nájemné, 

internet, služby, spotřební 

materiál

Děti se formou hry učí poznávat samy 

sebe, své možnosti a nadání. Jsou v 

kontaktu s ostatními dětmi. Pobyt v 

kolektivu a společné řešení problémů ve 

formě her, drogová prevence, méně 

internetu či televize, prevence šikany.
15 000

61.

01/31 ZO ČSOP Lacerta, Anežská 

806/5, 110 00, Praha 1, 

IČ:70871990, Ondřej Skořepa, 

oddillacerta@seznam.cz, 

www.csoplacerta.cz                            

 Ondřej Skořepa, oddillacerta@seznam.cz Letní tábor oddílu Lacerta 2018 - tábora se letos 

zúčastní asi 25 dětí z Prahy vě věku 7-16 let. Vedení 

tábora zajistí 6 vedoucích. Po celou dobu tábora jsou 

děti ubytované ve stanech s podsadou, které si s 

pomocí vedoucích postaví. Hlavní náplní tábora je 

barvitý program, Program nenásilnou a hravou 

formou podporuje jejich znalosti, dovednosti, 

schopnosti komunikace a spolupráce.

162 500 22 000

nájemné,  služby, spotřební 

materiál, doprava

Děti se formou hry učí poznávat samy 

sebe, své možnosti a nadání. Jsou v 

kontaktu s ostatními dětmi. Pobyt v 

kolektivu a společné řešení problémů ve 

formě her, drogová prevence, méně 

internetu či televize, prevence šikany. 15 000

62.

01/31 ZO ČSOP Lacerta, Anežská 

806/5, 110 00, Praha 1, 

IČ:70871990, Ondřej Skořepa, 

oddillacerta@seznam.cz, 

www.csoplacerta.cz                            

 Ondřej Skořepa, oddillacerta@seznam.cz Výpravy oddílu Lacerta  2018 - barvitý program pro 

děti, možnost účastnit se mnohých aktivit. Z 

pravidelných akcí jsou to běžné schůzky, pořádané 

dvěma vedoucími dva dny v týdnu. Další aktivitou 

jsou přírodovědné schůzky pořádané jednou 

měsíčně v kluboně.Každý měsíc se koná výjezd 

mimo Prahuna třídenní výpravu. v létě se pořádá 

třítýdenní tábor. Dětem je tím dopřáván pohyb na 

čerstvém vzduchu.

124 000 25 000

doprava, ubytování, služby, 

spotřební materiál

Děti se formou hry učí poznávat samy 

sebe, své možnosti a nadání. Jsou v 

kontaktu s ostatními dětmi. Pobyt v 

kolektivu a společné řešení problémů ve 

formě her, drogová prevence, méně 

internetu či televize, prevence šikany. 15 000
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63.

JUNÁK - český skaut středisko 

Arcus Praha z.s. IČ 62931610                        

Přemyslovská 40, Praha 3                               

Michala Rocmanová                                                           

e-mail: arcus@skautipraha2.cz                                       

www.skautipraha2.cz                                                                              

Michala Rocmanová                                                           

e-mail: arcus@skautipraha2.cz

170. skautský oddíl Ze-Hnje-She-Kha - tábor 2018 - 

oddíl osalvil v loňském roce 35 let svého trvání. 

Těžištěm činnosti a cílem je více než dvoutýdenní 

tábor, který se jíž tradičně několik let koná v červenci 

v jižních Čechách. Letní Letní tábory jsou pro děti 

přínosné tím, že josu děti více než dva týdny mimo 

Prahu, děti jsou 24 hodin denně v přírodě, rozvíjejí 

svou fantazii, učí se samostatnosti, samy si staví 

stany, soutěží, sportují a zavodí.
29 000 19 000

2x tee-pee 170. skautský oddíl Ze-Hnje-She-Kha - 

tábor 2018 - oddíl oslavil v loňském roce 

35 let svého trvání. Těžištěm činnosti a 

cílem je více než dvoutýdenní tábor, 

který se jíž tradičně několik let koná v 

červenci v jižních Čechách. Letní Letní 

tábory jsou pro děti přínosné tím, že josu 

děti více než dva týdny mimo Prahu, děti 

jsou 24 hodin denně v přírodě, rozvíjejí 

svou fantazii, učí se samostatnosti, samy 

si staví stany, soutěží, sportují a zavodí.

19 000

64.

JUNÁK - český skaut středisko 

Arcus Praha z.s. IČ 62931610                        

Přemyslovská 40, Praha 3                               

Michala Rocmanová                                                           

e-mail: arcus@skautipraha2.cz                                       

www.skautipraha2.cz                                                                              

Michala Rocmanová                                                           

e-mail: arcus@skautipraha2.cz

Podpora pravidelné činnosti - skautský oddíl Ze-

Hnje-She-Kha - pravidelné oddílové schůzky v 

klubovně v Nerudově ulici, sportovní aktivity, 

návštěvy kulturních zařízení, víkendové výpravy do 

okolí Prahy, pořádání letního tábora. Nabídka 

pestrého programu v souladu s posláním Junáka - 

komplexní rozvoj osobnosti dětí a jejich schopností. 

Cílem projektu je zlepšení podmínek činnosti, 

rozšíření oddílu a poskytnutí většímu počtu dětí 

vhodnou formu využití volného času.

43 000 19 000

doprava, vstupné, ubytování, 

spotřební materiál

děti poznávají hezká místa v naší vlasti, 

seznamují se s rostlinami, zvířátky, 

památkami z naší historie 

15 000

65.

ADONAI FOR PEOPLE o.p.s.-

Kodicilova 6/258, 108 00 Praha 10 

IČ 02659506,                       Mgr. 

Zuzana Dražilová, 

zuzana702@gmail.com         NOVÝ 

ŽADATEL

Mgr. Zuzana Dražilová, 

zuzana702@gmail.com

Dobrodružství za kamerou- letní příměstský tábor 

pro děti ve věku 12-15 let pro děti z Prahy 1. Tábor je 

dvanáctidenní a bude s ekonat ve dnech 19.-31. 

srpna 2018. Tábor bude rozdělen do dvou bloků, je 

možné dítě přihlásit na jeden blok nebo oba bloky. 

Konání projektu v tyršově domě, lokální natáčení  

Petřínské sady a jejich okolí 

253 000 50 000

produkční práce, pronájem,  

výroba propagačních 

materiálů, drobné předměty, 

telefon, internet, poštovné, 

smlouvy o dílo

efektivní a smysluplné trávení volného 

času během konce letních prázdnin, 

oživení a obohacení aktivit pro děti, 

lektory budou profesionální 

dokumentaristé z řad kamaramanů, 

režisérů, 
5 000

66.

Bez komunistů.cz, Xavierova 1599, 

Praha 5. 150 00, Ing. Petr Marek, 

předseda spolku,               IČ: 

02014297,                          

info@bez-komunitů, www.bez-

komunistu.cz

Ing. Petr Marek, předseda spolku,  

info@bez-komunitů

Po stopách totalitní minulosti s nejmladší 

generací - názornou formou představuje téma 

existence a historie totalitních režimů, vyrovnávání 

se s toutou minulostí, preventivní varování před 

možným budoucím politickým a ideologickým 

extremismem. Stopy totalitní minulosti jako kulturní a 

osvětový projekt otevirají prostor pro výchovu, 

vzdělávání a kulturní povědomí dětí, žáků, studentů a 

mládeže pro zamyšlení. 

150 000 45 000

Náklady na výtvarný 

materiál, náklady na tisk, 

propagace, informační 

materiály,náklady na 

výtvarníky,-lektorné, 

organizační náklady.

Specifická společenská, kulturbě 

osvětová a spolková činnost pro širokou 

veřejnost, na společenských aktivitách 

se podílí ZŠ Brána jazyků, Museum 

Kampa, MHMP, UK.

35 000

CELKEM

8 489 859 2 427 908 1 200 000
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