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p
o

ř.
 

č
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organizace osoba odpovědná za projekt
název a popis

projektu

celkový

rozpočet 

projektu v Kč

požadovaná 

částka  v Kč

využití 

fin. prostředků
význam a přínos návrh komise 

odůvodnění 

nepřidělení 

finančních 

prostředků

1.

GJN, Hellichova 3, Praha 

1, Mgr. Michal Bílý, IČ: 

70872767, 

michal.bily@email.cz, 

www.gjn.cz                                 

NOVÝ ŽADATEL                           

Mgr. Michal Bílý, Hellichova 3, Praha 1 Volný čas 2018 - naplnění 

volného času studentů 

sportovními aktivitami v 

týdenních a víkendových 

programech. Pro děti od 14-ti do 

19- ti let

217 080 50 000

materiálové náklady, ubytování, 

doprava

prostřednictvím aktivit se 

podílet na formování způsobu 

života mladé generace, 

vytvořit návyk k užitečnému 

trávení volného času a 

nabídnout zajímavý a zdravý 

životní styl 0

nesplnění zásad 

dotačního programu 

2.

Mladí diplomaté,z.s. Na 

Roudné 443/18, Plzeň, 

IČ : 04757157, Jan 

Hronek 

,hronek@mladidiplomate

.com    NOVÝ ŽADATEL

 Jan Hronek hronek@mladidiplomate.com Evropský summit mladých 

diplomatů-Praha - studentský 

vzdělávací projekt, vzdělávání 

studentské i širší veřejnosti v 

otázkách Evropské unie a aktivní 

zapojení studentů středních a 

vysokých škol z městské části 

Praha 1.
179 354 50 000

informační materiály, služby, 

mzdové náklady, doprava, drobný 

materiál, foto a video 

dokumentace

povědomí o reálném 

fungování EU u české 

studentské a širší veřejnosti, 

MČ Praha 1 bude udělen 

statut partnera projektu, 

0

nesplnění zásad 

dotačního programu 

3.

ZŠ Brána jazyků s 

rozšířenou výukou 

matematiky, Uhelný trh 

4, 110 00, Praha 1, Mgr. 

Petr Tlustý, 

info@branajazyku.cz, 

www.branajazyku.cz 

Mgr. Petr Šunda     petr.sund@gmail.com Populární kytara - kroužek 

probíhá 9. rokem, výuka kytary 

se zpěvem různých písní. 

4 000 4 000

2 ks kytary podpora hudebního rozvoje 

dětí 

0

nesplnění zásad 

dotačního programu 

4.

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

Co umí hlína - kroužek pro žáky 

I. stupně, který seznámí děti s 

prací v keramické dílně. Děti se 

postupně seznámí s různými 

technikami práce s hlínou a 

osvojí si různé způsoby zdobení 

výrobků. Děti se tak učí 

trpělivosti.
85 500 49 500

OON - lektor, obsluha pece, 

celkový servis, speciální pomůcky 

Vhodná alternativa jak trávit 

volný čas, aby se z dětí 

nestali uživatelé drog. 

Podílení se na tvořivé aktivitě 

zamezuje trávení volného 

času v ulicích.

0

nesplnění zásad 

dotačního programu 

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


