
Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ20_     ze dne 19. 5. 2020
p

o
ř.

 

č
ís

lo

č
ís

lo
 

ž
á
d

o
s
ti

organizace
název

projektu

celkový

rozpočet 

projektu v Kč

požadovaná 
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1 1.

ŠKOLIČKA -- centrum volného 

času : Ateliér ŠUM z.s.,  V 

Jirchářích 152/14, Nové Město 

(Praha 1), 110 00 Praha, IČ: 

62936026,

Klub pro zanepráždněné

86 000 40 000

výtvarné potřeby, doplňkové 

potřeby pro výtvarné techniky a 

lektorné

Kurzy vedou dospělé návštěvníky k 

výtvarnému tvoření, které se stane koníčkem 

či relaxací. Děti zde tráví smysluplně svůj 

volný čas. 15 000

2 2.

ŠKOLIČKA -- centrum volného 

času : Ateliér ŠUM z.s.,  V 

Jirchářích 152/14, Nové Město 

(Praha 1), 110 00 Praha, IČ: 

62936026,

Výtvarné kurzy

320 000 100 000

výtv. materiál pro kurz šperků, 

materiál pro kurz keramika, 

materiál pro kurz kresba, 

malba, grafika, vazba 

knih,lektorné kancelářské 

potřeby, kopie, elektřina pro 

kurzy keramiky a fusingu

Kurzy vedou dospělé návštěvníky k 

výtvarnému tvoření, které se stane koníčkem 

či relaxací. Děti zde tráví smysluplně svůj 

volný čas.
25 000

3 3.

01/85 ZO ČSOP DINOSAURUS, 

pobočný spolek, K Jasankám 

1189/12b, Stodůlky 155 00, 

Praha 5 IČO:6493507

Oddíl Dinosaurus

228 000 81 000

barvy na stěny, stavebniny , 

dřevěný materiál, regály, 

sportovní vybavení, spojovací 

materiály, stolní hry, kuchyňské 

nádobí, mikroskop, nájemné, 

energie, doprava, vstupné,

Oddíl se zaměřuje na turistiku, na ochranu 

životního prostředí a ekologickou výchovu. 

Hravou formou oddíl učí dětí mít respekt k 

věcem, činnostem i lidem s historií. 30 000

4 4.

KONDOR - skupina Čtrnáctka, 

pobočný spolek, Novomlýnská 

1238/3, Nové Město, 110 00, 

Praha 1, IČO 70105405

Podpora vybavenosti letních 

táborů pro dětí MČ P1

39 000 39 000

lékárna , deky, kotliště, látky na 

týpí

Každotýdenní oddílové schůzky, výpravy do 

přírody a letní tábory, umožňují dětem trávit 

čas smysluplně , rozvíjet své dovednosti, hrát 

netradiční sporty či tvořit vlastní divadelní 

představení, sekundárně pomáhá vytvářet 

klidné prostředí v ulicích MČ Prahy 1

20 000

5 5.

KONDOR - skupina Čtrnáctka, 

pobočný spolek, Novomlýnská 

1238/3, Nové Město, 110 00, 

Praha 1, IČO 70105405

Podpora vybavenosti pro 

činnost dětských oddílů

39 000 39 000

mapy a knihy, výtvarné potřeby, 

celty, tábornický materiál, deky, 

lékárna, plynové vařiče a 

bomby, materiál na výrobu 

mýdel, látky, sportovní 

vybavení, stoly a židle do 

klubovny, nářadí

Každotýdenní oddílové schůzky, výpravy do 

přírody a letní tábory, umožňují dětem trávit 

čas smysluplně , rozvíjet své dovednosti, hrát 

netradiční sporty či tvořit vlastní divadelní 

představení, sekundárně pomáhá vytvářet 

klidné prostředí v ulicích MČ Prahy 1

20 000

 Návrh výběrové komise na přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného  "Dotačního programu na poskytnutí dotací na podporu využití volného 

času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2020" (rozpočet 1 500 000,- Kč)
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FPO: L.J. - Divadlo Minaret IČO 

6777 3869

Herecký kurz Reduta- Divadla 

Minaret

107 500 50 000

pronájem prostoru pro vedení 

kurzu, propagace kurzu, 

provozní výdaje, náklady na 

závěrečné vystoupení, 

lektorské a organizační zajištění 

kurzu

Smyslem zábavně- vzdělávacích kurzů 

herecké výchovy je nabídnout pravidelné 

lekce v centru Prahy, které směřují k 

pozitivnímu rozvíjení mladé generace, snaží 

se se rozvinout herecké schopnosti žáků 

základních škol a upevňovat jejich sociální 

cítění, komunikativní dovednosti, pěstovat 

jejich představivost.

10 000

7 7.

ZŠ Vodičkova, Vodičkova 22, 

110 00, Praha 1 IČ:60436140

Cyklistický zájezd

20 000 20 000

OON lektoři grantu Výlety do přírody se pořádají na více dnů a to 

z toho důvod, že řada dětí nemá možnost 

trávit svůj volný čas mimo město. Také se 

děti při delším pobytu více otevírají a navazují 

hlubší přátelství. Spoluúčast dětí má veliký 

význam pro jejich rozvoj osobnosti. Přínos 

také spočívá především ve smysluplném 

trávení volného času žáků, kteří navštěvují 

školu v centru Prahy.

20 000

8 8.

ZŠ Vodičkova, Vodičkova 22, 

110 00, Praha 1 IČ:60436140

Cesty z města

50 000 50 000

OON lektoři grantu Pravidelné vícedenní výlety do přírody a 

lyžařské zájezdy. Děti se podílejí na přípravě 

programu a zjišťují , že organizace a tvorba 

programu je složitý proces. Výlety do přírody 

se pořádají na více dnů a to z toho důvod, že 

řada dětí nemá možnost trávit svůj volný čas 

mimo město. Také se děti při delším pobytu 

více otevírají a navazují hlubší přátelství.

25 000

9 9.
ZŠ Vodičkova, Vodičkova 22, 

110 00, Praha 1 IČ:60436140

Školní klub

50 000 50 000
OON lektoři grantu Cíl Klubu mladých je prevence sociálně 

patologických jevů a to prostřednictví 

naplnění jejich volného času.
45 000

10 10.

FPO: Ing. Arch. M.J., IČO 

70771766

Lezecká přípravka a boulderový 

kroužek

62 320 20 320

honorář instruktora, vstupné do 

lezeckých center, lezecký 

materiál

Hlavním cílem je utváření pozitivního vztahu 

ke sportu a ke zdravému životnímu stylu, 

informování dětí a i jejich rodičů, že lezení je 

k tomu výborným prostředkem.
10 000

11 11.

Hurá do opery z.s. Legerova 

54/75, Vinohrady, 110 00, Praha 

IČO 22714057

Hurá do opery! Státní opera 

dětem

686 000 71 000

Honoráře umělců a technických 

pracovníků. Dorovnání částky 

vstupného u MŠ a ZŠ z MČ P1, 

předpoklad 6 tříd po cca 25 

žácích, průměr vstupného na 

šk. Rok činí 60 000,-, 35% 

sleva.

Členové profesionálních hudebních těles, 

zpěváci , hudebníci Státní opery. Všechny 

tyto lidi spojuje kladný vztah k dětem a k 

opeře. Chtějí svou lásku k opeře předat 

dětem a vychovat si takto budoucí kolegy 

nebo poučené diváky.

10 000

12 12.

Statek, z.s, Lesnovek 1, 463 48 

Hlavice, spolek IČ:22685227, 

Martin Mikeš, předseda, 

Zážitkový tábor pro mládež 2020

153 200 29 000

doprava, ubytování-pronájem 

tábořiště, materiál a režie

Akce je otevřená mládeži ze sociálně 

slabších rodin, a to bez rozdílu rasy a 

vyznání. Snaží se o integraci  mládeže z 

různých sociálních skupin. Projekt nabízí 

mládeži jak aktivně trávit volný čas v přírodě 

bez vymožeností moderní doby.

20 000
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ČSOP, ZO -Lacerta 01/31 

Anežská 806/5, 110 00, Praha 1, 

IČ:70871990                        

Letní tábor oddílu Lacerta 2020

178 000 30 000

doprava, pronájem pozemku, 

služby, spotřební materiál,  

vybavení

Děti se v oddílu učí formou hry poznávat 

samy sebe, své možnosti nadání. Jsou v 

kontaktu s ostatními dětmi a navzájem se 

dobře znají.  Rozvíjí zde komunikační 

dovednosti, schopnost spolupráce a 

samostatnost. Činnost slouží jako drogová 

prevence, prevence šikany a dalších 

nepříznivých společenských jevů.

30 000

14 14.

ČSOP, ZO -Lacerta 01/31 

Anežská 806/5, 110 00, Praha 1, 

IČ:70871990                        

Klubovna oddílu Lacerta 2020

68 600 30 000

nájemné a služby, plyn, 

elektřina, spotřební materiál ( 

výtvarné potřeby,barvy,drogérie, 

spojovací materiál) vybavení ( 

stoly, židle, police, skříně)

Děti se v oddílu učí formou hry poznávat 

samy sebe, své možnosti nadání. Jsou v 

kontaktu s ostatními dětmi a navzájem se 

dobře znají.  Rozvíjí zde komunikační 

dovednosti, schopnost spolupráce a 

samostatnost. Činnost slouží jako drogová 

prevence, prevence šikany a dalších 

nepříznivých společenských jevů.

15 000

15 15.

ČSOP, ZO -Lacerta 01/31 

Anežská 806/5, 110 00, Praha 1, 

IČ:70871990         

Akce oddílu Lacerta 2020

127 000 30 000

doprava, ubytování, služby, 

spotřební materiál a vybavení

Děti se v oddílu učí formou hry poznávat 

samy sebe, své možnosti nadání. Jsou v 

kontaktu s ostatními dětmi a navzájem se 

dobře znají.  Rozvíjí zde komunikační 

dovednosti, schopnost spolupráce a 

samostatnost. Činnost slouží jako drogová 

prevence, prevence šikany a dalších 

nepříznivých společenských jevů.

15 000

16 16.

Římskokatolická farnost u 

kostela Panny Marie Sněžné 

Praha - Nové město ,Církevní 

právnická osoba - Jungmannovo 

náměstí 753/18, 11000 Praha 

,IČ: 60432420 

Dětský letní stanový tábor

105 700 37 500

pronájem tábořiště a 

táborového vybavení, doprava 

dětí, materiál na hry

Naplnit dětem z MČ Prahy 1 část prázdnin 

plnohodnotný programem v přírodě. Navodit 

sportovního ducha a zdokonalit fyzické 

zdatnosti dětí, Umožnit zapojení dětí ze 

sociálně slabších  rodin do kolektivu. Vytvořit 

příznivé prostředí pro navazování přátelských 

vztahů.

30 000

17 17.

Prevence dětem, z.s., U 

Milosrdných 804/14, Praha 1, IČ: 

22610103

Celoroční kroužek artefiletické 

výtvarné výchovy a umělecké 

grafiky
95 000 50 000

výtvarné potřeby, výtvarný 

materiál, školitel, nájem prostor, 

energie, pitný režim, propagační 

materiál (grafická příprava, 

letáky, plakáty, web)

Kroužek keramiky rozvíjí manuální dovednost 

v oblasti jemní motoriky, koordinaci ruky a 

oka. Formuje estetický vkus, podporuje 

kreativitu, tvořivost (tvůrčí myšlení a 

sebevyjádření) Kroužek zdarma pro rezidenty 

Prahy 1.

10 000
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Prevence dětem, z.s., U 

Milosrdných 804/14, Praha 1, IČ: 

22610103

Celoroční kroužek keramiky pro 

děti z mateřských škol na Praze 

1

95 000 50 000

 Výtvarné potřeby ( rydla, 

zástěrky, podložky), výtvarný 

materiál ( keramický hlína, 

barvy) školitel, nájem prostor 

Řásnovka 4, Praha 1, energie 

(pec na  výpal v prostorách 

Řásnovka 4, Praha 1, pitný 

režim, propagační materiál, 

(grafická příprava, letáky)

Dětská tvorba přináší radost nejen jim 

samotným ale všem kolem. Keramiky působí 

na děti i terapeuticky- zlepšuje zdravotní stav. 

Práce s hlínou procvičuje motoriku. Děti se 

trpělivě naučí modelovat. Ověří si, že práce s 

keramikou se nedá uspěchat. 5 000

19 19.

Prevence dětem, z.s., U 

Milosrdných 804/14, Praha 1, IČ: 

22610103

Celoroční kurzy první pomoci ve 

školícím centru spolku 

Prevence dětem z. s. 

250 500 50 000

Little Family ( resuscitační 

model), tisk prezentací a 

certifikátů první pomoci. Nájem 

školící místnosti, energie ve 

školícím , sada vakuových dlah 

4Ks.

Prevence dětem má za cíl seznámit děti 

hravou formou s riziky, která na ně číhají 

prakticky všude - doma, na ulici i v dětských 

parcích- Motivovat je k péči o vlastní zdraví, 

vést je k osvojení pravidel, díky nimž lze 

nebezpečným úrazům předcházet. Hlavním 

mottem tohoto programu je ,, Prevencí proti 

úrazům ke zdravému dětství ''

20 000

20 21.

Nadační fond Harmonie 

,nadační fond ,Lázeňská 11/285, 

Praha 1, 110 00 , IČO 28951760

Komorní orchestr Harmonie

139 000 100 000

tisk not, oprava nástrojů a 

nákup příslušenství 

(kalafuny,struny,pavouci, 

smyčce, stojánky) ,nákup a 

úprava not, pronájem zkušebny 

a koncertních prostor na 

vystoupení, honorář dirigent, 

propagace

Aktivitou vylepšujeme vztahy v komunitě, 

obohacujeme komunitu nejen veřejnými 

vystoupeními Hudba je kulturním dědictvím 

Evropy a mimořádným prostředkem 

přispívajícím k všestrannému rozvoji děti. 

Pravidelná volnočasová aktivita je zdarma 

pro děti.

25 000

21 22.

Oliva z.s. - Chmelová 2893/4, 

Záběhlice, 106 00 Praha , IČ: 

26596229

Prázdninový týdenní ateliér pro 

děti z Prahy 1

45 000 20 000

provozní náklady, nájem, výpal 

pece, organizační náklady, 

lektorné, materiálové náklady

Aktivity přinášejí specifickou společenskou a 

spolkovou činnosti pro širokou veřejnost. 

Výstav se zúčastňují v rámci tvůrčích dílen 

děti, studenti i jejich rodiče a pedagogové 

žijící na území Prahy 1, i lidé kteří zde denně 

pracují.

20 000

22 24.

GYMNÁZIUM JANA PALACHA 

PRAHA 1, s.r.o., Pštrossova 

13/203, 110 00, Praha 1, 

IČ:25119702, 

GJP VOICES

100 000 88 800

mzda sbormistr, mzda 

pedagog, přenosné stage 

piano, mikrofony, notové 

stojany,, kombo pro akustické 

kytary, akustická kytara, externí 

odborníci, pronájem 

nahrávacího studia

Záměr je  i do budoucna přivádět mladé lidi k 

hudbě a podporovat je při této činnosti, která 

posiluje jejich kulturní a estetické cítění. 

Prioritou je také vzbuzení zájmu u širšího 

okruhu studentů, zvyšování počtu zájemců- 

muzikantů, s možností založit gymnaziální 

orchestr či kapelu schopnou reprezentace 

MČ Prahy 1.

30 000

23 28.

Post Bellum o.p.s.,  Štěpánská 

704/61, 110 00, Praha 1, IČ: 

2776693

Divadelní kroužky Paměti 

národa
167 760 92 760

pronájem prostor, lektorné, 

umělecká vedoucí

Klíčovým přístupem a snahou divadelních 

lektorů je vést děti a mladé lidi v duchu 

nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a 

svobody.

30 000
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24 30.

Ultra ANT spol. s.r.o. , Týnská 

622/17 170 00,  IČO 25733711

Podpora činnosti horolezeckých 

oddílů dětí a mládeže na lezecké 

stěně ULTRAANT

186 000 77 000

lezecké boty, lezecké chyty, 

lezecké vybavení, dopadiště, 

vybavení pro dětské hry, 

energie ,vodné stočné

Již několik let organizují kroužky pro dětí. 

Ceny kroužků se pohybují nízko. Nabízí 

školám na Praze 1 zpestření tělocviku. 

Lezení na stěně využívají také děti s 

handicapem- konkrétně děti s autismem. V 

této oblasti bychom do budoucna chtěli naši 

nabídku sportovního využití rozšířit.

10 000

25 31.

Muzeum Karla Zemana z.ú. 

Saská 3, 118 00, Praha 1, 

IČ:03440524,        

Pravidelné kroužky animace a 

filmové tvorby v Muzeu Karla 

Zemana 2020

305 600 62 600

náklady na lektory animace, 

pronájem techniky, licence za 

programy pro animaci, náklady 

na spotřební materiál,pronájem 

prostor, technické produkční a 

organizační zajištění, náklady 

na propagaci, zajištění 

slavnostní premiéry

Aktivní zapojení obyvatel MČ P1 do svých 

aktivit. Pro děti připravují program v době, 

kdy jsou rodiče v práci a pomáhají tak 

vytvářet kulturní a vzdělávací prostor v době 

prázdnin nebo po škole. Usilují o rozvíjení 

odkazu Karla Zemana prostřednictvím 

pravidelných  kroužků filmového triku a 

animované tvorby.

20 000

26 32.

Muzeum Karla Zemana z.ú. 

Saská 3, 118 00, Praha 1, 

IČ:03440524,                  

Filmové příměstské tábory v 

Muzeu Karla Zemana 2020

563 400 93 000

Smlouvy-táboroví vedoucí, 

náklady na lektory animace, 

náklady na program mimo 

prostory muzea, spotřební 

materiál, propagace táborů 

včetně grafického zpracování, 

zajištění a dodání obědů, 

skupinové pojištění dětí na 

táborech, pronájem prostor, 

technické, produkční a 

organizační zajištění táborů

Aktivní zapojení obyvatel MČ P1 do svých 

aktivit. Příměstské tábory poskytují dětem  

možnost aktivního a smysluplného trávení 

času v době kdy jsou rodiče v práci. Tento 

čas se stává zdrojem zážitků, které se 

vyrovnají  a často  dokonce předčí některé 

nákladnější způsoby prázdninových aktivit. 30 000

27 33.

Tělocvičná jednota Sokol, 

Praha Staré Město, pobočný 

spolek, 5. května 1044/30, Nusle, 

140 00 Praha, IČ:553905,              

Podpora využití volného času 

dětí a mládeže na území Prahy 1 

a podpora organizace pobytu 

dětí na táborech. 
172 000 50 000

Zimní tábor Jilemnice, Letní 

tábor Mostek,

Cílem projektu je umožnit dětem pohybovou 

aktivitu při pravidelných cvičeních v 

tělocvičnách i v přírodě. Svou činnost 

zaměřují především na věkovou skupinu 

finančně závislou na rodičích. Snaží se 

vytvářet dětem takové podmínky, aby je 

cvičení přitahovalo.

35 000

28 34.

FPO: J.K.                                            

IČ: 11218827                                                               

Festival mladých talentů, 5. 

ročník, Pražský Hrad 2020, 

výstava a koncert

80 000 70 000

nájem  výstavní síně, honorář 

umělcům, technické 

zabezpečení, poštové a telefon, 

reklama letáky a pozvánky, 

zvuk a technické práce

Cílem projektu je upevnit nové místo volného 

času pro děti na Pražské hradě, přivést i 

jejich rodiče a pedagogy , dále  také ukázat 

vysokou úroveň uměleckého školství v České 

republice, ale i zvláště na Praze 1. Umožnit 

dětem nejen návštěvu ale i přímou spojitost s 

uměleckou tvorbou na Pražském hradě.

10 000

29 35.

Sport bez předsudků, spolek,. 

Hevlínská 435/8, 155 21. Praha 5 

- Stodůlky, IČ: 27060225, 

Najdi svůj sport 2020

259 200 50 000

sportovní vybavení projektu, 

pronájmy sportovního zařízení,  

PR akce, PR podpora, 

pronájmy- materiál a technické 

zabezpečení

Aktivní formou  prezentovat dětem a mladé 

generaci, že sportovní a pohybové činnosti 

jsou vhodnou alternativou jejich volného času 

a životního stylu.
30 000
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30 36.

ZŠ J. Gutha -Jarkovského -

Truhlářská 22, Praha 1, 110 00, 

IČ: 60436166

GUT! ve volném čase zpívají

100 000 100 000

pěvecká soustředění, , mzdové 

náklady, pěvecký úbor, desky 

na noty, notový materiál

Cílem projektu GUT! ve volném čase zpívají 

je snížení nákladů na pěvecká soustředění 

jako nejefektivnějšího doplňku sborového 

zpěvu, kroužku který nabízí všem dětem 

základní školy  si společně zazpívat a rozvíjet 

své hudební schopnosti a vyřešit mzdové 

náklady této volnočasové aktivity.

35 000

31 37.

ZŠ nám. Curieových, nám. 

Curieových 2/886, 110 00, Praha 

1, IČ:60436115

Znám své město

122 200 67 200

vstupné do objektu- 04až 

06/2020, vstupné do objektu 09 

až 12/2020, odměna lektora

Cílem projektu je  seznámit děti s prostředím 

centra historického města a propojit 

vzdělávání s volnočasovou aktivitou a 

umožnit jim netradiční formou poznat 

prostředí, v němž se běžně pohybují. Dále též 

představit dětem historické památky 

zajímavou formou a věkově přiměřeným 

způsobem a prohlédnout si různé významné 

objekty s výkladem lektorky.

30 000

32 38.

ZŠ nám. Curieových, nám. 

Curieových 2/886, 110 00, Praha 

1, IČ:60436115

Letní příměstský tábor- Harry 

Potter a kámen mudrců

112 500 30 000

lektorné Tábor umožní dětem  z MČ P1 smysluplně 

strávit týden z letních prázdnin v 

kouzelnickém světě a zažít úžasné 

dobrodružství. Odtrhne děti od počítačů a 

vrátí je ke knihám, rozvine dětskou fantazii a 

nadšení. Zkušené lektorky provedou 

účastníky projektu všemi uměleckými 

disciplínami.

30 000

33 39.

ZŠ nám. Curieových, nám. 

Curieových 2/886, 110 00, Praha 

1, IČ:60436115

Zpívání pro radost -pěvecký 

sbor Cukrátka

25 000 19 500

lektorné, doplnění stejnokrojů 

souboru, pomůcky pro 

vystoupení, nákup autorských 

práv k písním 

Školní pěvecký sbor si klade za cíl rozvíjet 

hudebnosti dětí a pečovat o zdraví jejich 

hlasů. Je velmi vhodnou časovou aktivitou, 

neboť apeluje na citový vývoj a umožňuje 

zažít úspěch i těm dětem, které nejsou vždy 

úspěšné při školním vyučování.

15 000

34 40.

ZŠ nám. Curieových, nám. 

Curieových 2/886, 110 00, Praha 

1, IČ:60436115

Hraní pro radost-školní kapela 

Cukr
54 500 32 000

lektorné Školní kapela Cukr si klade za cíl  rozvíjet 

muzikálnost dětí, jejich dovednosti ve hře na 

hudební nástroj a souhru ve skupině. 15 000

35 41.

ZŠ nám. Curieových, nám. 

Curieových 2/886, 110 00, Praha 

1, IČ:60436115

Avengers

85 000 65 000

lektorné, přednášky s 

odborníky, exkurze, cestovné, 

rekvizity

Cílem projektu je rozvíjet povědomí o 

aktuální situaci ve světě, prevence 

negativních sociálních jevů a posílení 

vědomí, že i jeden člověk může přispět k 

řešení.

20 000

36 42.

ZŠ nám. Curieových, nám. 

Curieových 2/886, 110 00, Praha 

1, IČ:60436115

Keramická dílna X.

165 000 35 000

materiálové náklady Tvořivě zaměřený kroužek a pro děti je 

důležitý tím, že  díky tvorbě v kroužku mohou 

naplnit  svůj volný čas smysluplnou a 

kreativní prací. Práce v dílně je tak prevencí 

nebezpečných sociálních jevů.

15 000
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37 43.

Divadlo říše loutek z.s. Žatecká 

98/1 , Staré město,110 00 Praha 

IČO 44265433

Dětské studio Říše loutek

60 000 30 000

výroba loutek, výtvarník Cílem je zadat výrobu loutek výtvarníkovi, 

protože chceme děti motivovat ke skutečné 

kvalitní práci s loutkou. Děti vytvoří text 

pohádky, namalují kulisy a nazkoušejí 

pohádku, se kterou bychom jezdili o 

prázdninách na festivaly a také bychom 

pohádku zahráli v rámci výstavy 100 let Říše 

loutek.

20 000

38 44.

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou 

výukou matematiky, Uhelný trh 

4, 110 00, Praha 1 IČ: 60436123

Sport pro všechny

20 000 20 000

odborná sportovní lektorka Tato aktivita podporuje zdraví životní styl 

mladých občanů Prahy 1, protože je 

přístupná i žákům a žákyním ze sociálně 

znevýhodněného prostředí a působí tedy i 

jako preventivní program a posiluje 

kompetence těchto žáků a to nejen v jejich 

obratnosti ale i přístupu jeden k druhému a 

ke svému zdraví a smysluplnému trávení 

volného času-

12 000

39 45.

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou 

výukou matematiky, Uhelný trh 

4, 110 00, Praha 1 IČ: 60436123

Počítače pro prvňáčky

20 000 15 000

plat realizátora Aktivita učí základním dovednostem práce s 

počítačem. Ukazuje dětem, že PC neslouží 

pouze k hraní, ale především pomáhá při 

práci, učení a studiu nejen školních předmětů 

a že je velký pomocník při objevování světa. 

Také nenásilnou formou upozorňuje  na 

zápory práce s počítačem a jak se jim 

vyhnout.

10 000

40 47.

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou 

výukou matematiky, Uhelný trh 

4, 110 00, Praha 1 IČ: 60436123

Pražský chodec

40 000 30  000

plat realizátora Aktivita pomáhá dětem všímat si svého okolí 

poznat historii svého města. Orientovat se v 

Praze v systému její městské dopravy 10 000

41 49.

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou 

výukou matematiky, Uhelný trh 

4, 110 00, Praha 1 IČ: 60436123

T- Camp aikidó dojo Brána 

jazyků

75 000 15 000

ochranné pomůcky, ochranné 

oblečení

Sportovní volnočasová aktivita pro děti a 

mládež zejména z Prahy 1. Oddíl navštěvuje 

hlavně děti ze školy na Uhelném trhu. Jde o 

úpolový sport, děti vede k přirozenému 

respektu k druhým i k sobě samému a 

zlepšuje celkovou zdatnost.

15 000

42 50.

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou 

výukou matematiky, Uhelný trh 

4, 110 00, Praha 1 IČ: 60436123

Florbal

142 000 66 642

sportovní akce, turnaje, 

přátelská utkání, sportovní 

vybavení, materiální vybavení, 

lektorné- dva trenéři  120 hod. á 

350,- Kč

Cílem projektu je zapojit do hry děti různého 

věku i rozdílných  sportovních dovedností. 

Vést děti ke kamarádství a společným 

sportovním prožitkům. Zažít radost ze sportu 

a cílevědomé organizování volného času. 

Dále se zde učí překonat neúspěch a 

zklamání.( nevyhraná utkání atd.)

30 000
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ZŠ Brána jazyků s rozšířenou 

výukou matematiky, Uhelný trh 

4, 110 00, Praha 1 IČ: 60436123

Tělo v pohybu , tanec v srdci

25 000 25 000

hlavní lektorka 3x, pomocná 

lektorka 3x,  umělecké vedení ( 

hudba, střih)

 Projekt má za cíl rozvinout  u žáků znalosti 

společenského chování a etikety a schopnost 

společenského tance prostřednictvím nácviků 

tanečních sestav.  Tento projekt napomáhá 

upevňovat nejen sportovního ducha žáků/ 

žákyň, ale zároveň je učí společenskému 

chování, spolupráci, seberealizaci, 

seberegulaci a socializuje je.

17 000

44 52.

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou 

výukou matematiky, Uhelný trh 

4, 110 00, Praha 1 IČ: 60436123

Výtvarná dílna 2

46 000 37 500

osobní náklady- lektor, osobní 

náklady- celkový servis, 

spotřebovaný materiál,

Cílem projektu je podchycení zájmu dětí o 

kvalitní mimoškolní činnost, o aktivní 

odpočinek, který rozvine jejich vnímavost, 

tvořivost a kreativitu a pomůže zabránit 

trávení volného času dětí na ulici.

7 000

45 53

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou 

výukou matematiky, Uhelný trh 

4, 110 00, Praha 1 IČ: 60436123

Vojtěšská paleta 

30 000 20 000

plat realizátora Cílem je rozvíjet  schopnosti a nadání žáků, 

vytvářet partnerské prostředí pro žáky, jejich 

rodiče a učitelský sbor. 15 000

46 54.

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou 

výukou matematiky, Uhelný trh 

4, 110 00, Praha 1 IČ: 60436123

Atletické závody pro děti škola 

Městské části Prahy 1

20 000 20 000

pronájem hřišť, medaile, ceny 

pro děti

Tato aktivita podporuje zdraví životní styl 

mladých občanů Prahy 1, protože je 

přístupná i žákům a žákyním ze sociálně 

znevýhodněného prostředí a působí tedy i 

jako preventivní program a posiluje 

kompetence těchto žáků a to nejen v jejich 

obratnosti ale i přístupu jeden k druhému a 

ke svému zdraví a smysluplnému trávení 

volného času.

15 000

47 55.

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou 

výukou matematiky, Uhelný trh 

4, 110 00, Praha 1 IČ: 60436123

Herka- kroužek moderních 

deskových her

4 000 4 000

deskové hry, karetní hry Cílem Herky je využívat takové hry, kde o 

svém budoucím tahu můžou rozhodnout děti 

sami,  Samozřejmě v rámci pravidel. Hry jsou 

strategické náročnější na pravidla a 

organizacím ale stále úměrné jejich věku. 

Hrají i kooperativní hry, kde se snaží 

společnými silami porazit hru samotnou.

4 000

48 56.

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou 

výukou matematiky, Uhelný trh 

4, 110 00, Praha 1 IČ: 60436123

Školní klubu Nenuda

85 000 85 000

OON lektoři grantu, akce 

školního klubu (vstupy do 

památkových objektů Prahy, 

výstavy, exkurze, materiál, 

(keramická hlína, glazury.)

Největší prioritou klubu je rozvoj tvořivosti a 

estetického vnímání dětí, rozvoj kulturního 

povědomí, prevence před patologickými 

projevy dětí. 
45 000

49 57.

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou 

výukou matematiky, Uhelný trh 

4, 110 00, Praha 1 IČ: 60436123

Multikulturní dílna tvořivosti

46 000 41 000

odměna lektora výtvarných 

lekcí, odměna lektora 

dramatických lekcí, odměna 

koordinátora za propagaci, 

nákup materiálu, materiál

Cílem projektu je umožnit dětem tvůrčí 

aktivitu, jež výrazně ovlivní prostředí, ve 

kterém tráví velkou část dne a zároveň 

pomocí výzdoby představit kulturu České 

republiky i kultury jiných národností.

10 000
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ZŠ Brána jazyků s rozšířenou 

výukou matematiky, Uhelný trh 

4, 110 00, Praha 1 IČ: 60436123

Keramici, keramičky. 

Keramičata

356 000 46 000

materiál, energie na výpal, 

osobní náklady- výuka, osobní 

náklady-obsluha keramické 

dílny, osobní náklady-obsluha 

pece, osobní náklady- speciální 

lekce, nájem

Nabízí mladým lidem lepší alternativu v 

podobě keramického kroužku, v němž 

mohou aktivně  a kvalitně trávit volný čas. 

Podílením se na tvořivé aktivitě děti bude 

projekt zamezovat jejich trávení volného času 

na ulici.

15 000

51 61.

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou 

výukou matematiky, Uhelný trh 

4, 110 00, Praha 1 IČ: 60436123

Jóga pro děti

20 000 15 000

plat lektora Aktivita podporuje tělesný a duševní rozvoj 

děti mladšího školního věku. Děti pro které je 

složité docházet do kroužků mimo školu 

Navštěvují ho začátečníci i pokročilí.
10 000

52 62.

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou 

výukou matematiky, Uhelný trh 

4, 110 00, Praha 1 IČ: 60436123

Hravá flétnička

20 000 15 000

plat lektora Aktivita podporuje hudební rozvoj dětí 

mladšího školního věku. Děti pro které je 

složité docházet do kroužků mimo školu 

Navštěvují ho začátečníci i pokročilí. Do 

kroužku dochází i děti z nehudebních rodin. 

Často je to pro děti  první bližší setkání se 

hrou na hudební nástroj.

10 000

53 63.

Mateřská škola Masná, Masná 

700/11, 110 00 Praha 1,  IČ: 

70101205

Nadstandartní zájmová činnost 

předškolních děti

180 000 100 000

DPP lektorů Cíle projektu: rozšíření a doplnění zájmových 

aktivit o další zájmové činnosti, přinést 

možnost hlubšího zájmového vyžití tako pro 

děti s mimořádnými schopnostmi nebo pro 

mimořádně nadaném, nabídnout možnost 

hlubší realizace v činnostech v menší 

skupině stejně zaměřených dětí

25 000

54 64.

JUNÁK - český skaut středisko 

Arcus Praha z.s. IČ 62931610                        

Přemyslovská 40, Praha 3                                                                                                      

Letní tábor- skautský oddíl 

neslyšících Potkani

67 000 35 000

doprava, ubytování, drobný 

spotřební materiál

Většina rodin  dnes používá automobil a ani 

děti jejichž rodiny žijí v Praze nemají často 

možnost se dostat do centra města , volně se 

v něm pohybovat a poznávat jeho krásy na 

vlastní kůži.  V oddíle se snaží nejen Prahu 

znát , ale také ji milovat a přistupovat k ní 

odpovědně.

30 000

55 65.

JUNÁK - český skaut středisko 

Arcus Praha z.s. IČ 62931610                        

Přemyslovská 40, Praha 3                                                                                                      

Podpora pravidelné celoroční 

činnosti- skautský oddíl 

neslyšících Potkani

136 800 95 800

tlumočení na dvouhodinových 

střediskových radách střediska 

Arcus se dvěma tlumočníky, 

kteří se střídají, neboť diskuze 

je na tlumočení velmi náročná, 

tlumočení na akreditovaném 

vzdělávacím kurzu pro vedoucí, 

tlumočení víkendových výprav 

se dvěma tlumočníky, drobný 

spotřební materiál, tonery do 

tiskárny, papíry na tisk

Skautský oddíl umožňuje neslyšícím dětem 

zapojit se do celosvětového skautského 

hnutí. Je jediný svého druhu. Děti se zde učí 

pomocí společných , vedoucími pečlivě 

připravených her spolupráci ve věkově 

rozrůzněné skupině, získávají nové znalosti 

uplatnitelné v běžném životě , jsou vedeny k 

samostatnosti  , ke kreativnímu přístupu k 

řešení problémů a v neposlední řadě cvič 

fyzickou zdatnost.

30 000
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Český svaz ochránců přírody 

Origanon                                  

,pobočný spolek, Novomlýnská 

1237/2 Nové Město,110 00, 

Praha IČO 22843825                                                                                                   

Volnočasové aktivity oddílu 

Origanon v Praze

184 000 49 000

internet, psací a výtvarné 

potřeby, hygienické a čistící 

prostředky, výbava lékárny, 

sportovní potřeby, knihy, mapy 

a deskové hry, tisk fotopráce

Význam projektu souvisí s celkovou činností 

oddílu. Pravidelnou činností je sdružován 

kolektiv asi 60  dětí ve věku základní školy. 

Třikrát týdně pro ně tým vedoucích a rádců 

(15-18 let) připravuje dvouhodinový barvitý 

program. Děti se učí různým dovednostem a 

spolupráci, poznávají Staré město, provozují 

výtvarnou a sportovní činnosti, učí se 

zábavným způsobem přírodovědné poznatky.

30 000

57 69.

Český svaz ochránců přírody 

Origanon                                  

,pobočný spolek, Novomlýnská 

1237/2 Nové Město,110 00, 

Praha IČO 22843825                                                                                                   

Akce oddílu Origanon mimo 

Prahu

150 000 42 000

Jízdné, ubytování, spotřební 

materiál (psací a výtvarné 

potřeby, hygienické potřeby, 

rekvizity, služby ( tisk, 

kopírování, fotopráce)

Význam projektu souvisí s celkovou činností 

oddílu. Pravidelnou činností je sdružován 

kolektiv asi 60  dětí ve věku základní školy. 

Jednou měsíčně je pro ně připravován 

třídenní program složený z her, pomocí 

kterých se děti rozvíjí v mnoha oblastech ( 

sociální, schopnosti, praktické dovednosti, či 

přírodovědné znalosti.

20 000

58 70.

Český svaz ochránců přírody 

Origanon                                  

,pobočný spolek, Novomlýnská 

1237/2 Nové Město,110 00, 

Praha IČO 22843825                                                                                                   

Letní tábor oddílu Origanon

196 000 43 000

jízdné , spotřební materiál 

(výtvarné a psací potřeby) 

materiál (plachty, celty, nářadí 

,dřevo) sportovní náčiní, ostatní 

služby( dovoz dřeva a 

materiálu)

Význam projektu také úze souvisí s celkovou 

činností oddílu. Letní tábor, je v podstatě 

nejdůležitější akcí, všechny děti po celý rok 

vzpomínají na ten uplynulý a těší se na 

následující. Relativně dlouhá doba ( 3 týdny) 

strávená v přírodě mimo civilizaci umožňuje 

dětem lépe se poznat.

30 000

59 71.

Malostranská základní škola 

Josefská 7, 118 00, Praha 1 , 

IČO: 60436093                                                     

Horolezecký kroužek

59 300 35 300

DPP Antonín Blomann (80 x 

350 ,-) , vstupné do lezeckých 

center, horolezecký materiál

Základní cíle jsou přiblížit tento sport co 

nejširšímu počtu dětí, Kromě horolezení se 

pro ozvláštnění hodin věnujeme i 

Slackliningu- chůze po 2,5 cm širokém 

popruhu. Cílem výuky je zvládnutí základních 

lezeckých dovedností ( uzlování, jištění) a 

techniky lezení na umělé lezecké stěně. Jde 

o získání rovnováhy posílení posturálního 

svalstva a zlepšení koordinace a motoriky.

22 000

60 72.

Malostranská základní škola 

Josefská 7, 118 00, Praha 1 , 

IČO: 60436093                                                     

Sbor Josef- jedenáctý rok

45 500 45 500

OON, vedení sboru Michaela 

Ditrichová Bednářová

Žáci se v hudební činnosti skvěle rozvíjejí. 

Cílem našeho projektu je jejich další 

kontinuální kultivace. Hudební činnosti má 

smysl především při soustavné a dlouhodobé 

práci. Ale je třeba zmínit, že i žáci, kteří 

navštěvují pěvecký sbor jen po nějakou dobu, 

se inspirují hudebností, přátelskou 

atmosférou a chutí tvořit společné projekty.

32 000
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61 73.

Malostranská základní škola 

Josefská 7, 118 00, Praha 1 , 

IČO: 60436093                                                     

Malostraňák, klub při škole

158 430 98 000

357 hodin seminářů-

workshopů/otevřený klub, práce 

podklubů- řízené a spontánní 

aktivity, animační a 

coachingové aktivity/ 

lektorné...280kč /hod.

Ideálním cílem klubu je přispět k tvorbě 

kritérií zdravého životního stylu frekventantů. 

Dílčími cíli klubu je vést mladé lidi k 

positivnímu vztahu k sobě, svému životu a 

okolí, kultivovat jejich postoje a názory, 

podpořit sociální dovednosti, komunikovat 

vést dialog, rozvíjet vztah ke kulturnímu a 

duchovnímu odkazu minula, podpořit jejich 

zdravé sebevědomí, sebevzdělání, prohloubit 

mediální a počítačovou gramotnost jazykové 

a řečnické dovednosti, ekologické a estetické 

cítění a podpořit fyzickou kondici.

37 000

62 74.

Malostranská základní škola 

Josefská 7, 118 00, Praha 1 , 

IČO: 60436093                                                     

Šachový kroužek

29 300 22 900

DPP Antonín Blomann (60, 

250,--), šachová literatura, 

šachové vybavení

Cílem projektu je vychování a vedení skupiny 

šachistů na slušné úrovni tak, aby mohli 

obstát i na meziškolních soutěžích, ale i 

popularizace šachů jako takových. Kvalitní 

výuku zajišťuje výborný šachista a učitelů 

šachů, který vede výcvik na vysoké úrovni.

15 000

63 75.

Malostranská základní škola 

Josefská 7, 118 00, Praha 1 , 

IČO: 60436093                                                     

Aktivity školní knihovny- Noc s 

Andersenem, Besedy se 

současnými českými spisovateli

22 250 22 250

Organizace a příprava akce 

Linda Boháčková DPP (3x250,-

) Finanční odměna pro hosty 

během noci s Andersenem ( 

herci, spisovatelé) zapůjčení 

kostýmů, drobné rekvizity, 

honorář pro spisovatele. 5 x 

samostatná beseda

Základním cílem projektu je podpora 

dětského čtenářství,  rozvoj čtenářských 

návyků i u dosavadních nečtenářů, zvýšení 

zájmu dětí o četbu knih a podpora návyku 

navštěvovat pravidelně knihovnu. Dalšími cíli 

jsou rozvoj čtenářské gramotnosti, zlepšení 

vyjadřovacích dovedností v mateřské jazyce, 

rozšíření všeobecného rozhledu a podpora 

pozitivních vzorů.

15 000

64 76.

FPO: M.A.,IČO 41822056 FOTO- OČI

301 000 100 000

Spotřební fotografický a 

kancelářský materiál, provozní 

náklady fotoateliéru ( nájem , 

energie, poplatky, internet) 

Pořádání výstav a workshopů) 

Lektorce -ohodnocení lektorů (2 

x 120 h., 2 lektoři á 200,- 

Kč/hod.), vstupné

Prioritou fotografického klubu a tohoto 

projektu je nabídnout dětem smysluplnou 

náplň pro využití jejich volného času a 

působit tak hravou a nenásilnou formou na 

které stránky jejich osobnosti, které mohou v 

budoucnu hrát roli při setkání s negativním 

jednáním a vlivy.

35 000

65 77.

FPO: M.A.,IČO 41822056 Foto- objekty

270 000 95 000

spotřební fotografický a 

kancelářský materiál, provozní 

náklady fotoateliéru ( nájem , 

energie, poplatky, internet) 

Pořádání výstav a workshopů) 

Lektorné -ohodnocení lektorů (2 

x 120 h., 2 lektoři á 100,- 

Kč/hod.), vstupné

Prioritou klubu a tohoto projektu je zaujmout 

a nabídnout teenagerům smysluplnou náplň 

pro využití jejich volného času, prostor pro 

vyjádření a formování vlastních postojů ke 

společnosti, možnost učit se toleranci a 

vzájemnému dialogu. 35 000
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66 78.

Spolek Sport4Active,   

Jakubská 676/3, Staré Město, 

110 00, Praha 1, 

IČ:03736237,spolek,              

Fotbal na Praze 1

150 000 100 000

4 x odborní trenéři ( á 1000) , 

propagace, ceny, diplomy, 

medaile, administrativa ( DPP)

Cílem projektu je zpřístupnění sportovní 

aktivity co největšímu počtu dětí a mládeže.
20 000

67 79.

Spolek Sport4Active,   

Jakubská 676/3, Staré Město, 

110 00, Praha 1, 

IČ:03736237,spolek,              

Plavání na Praze 1

150 000 100 000

odborní trenéři, pronájem 

bazénu. Administrativa ( DPP)

Cílem projektu je zpřístupnění sportovní 

aktivity co největšímu počtu dětí a mládeže.
20 000

68 81.

JUNÁK - český skaut středisko 

Arcus Praha z.s. IČ 62931610                        

Přemyslovská 40, Praha 3                                                                                                      

170. skautský oddíl Ze- Hnje- 

She-Kha -činnost

57 000 25 000

doprava- výpravy mimo Prahu, 

ubytování na výpravách, 

vstupné, 

Skautská klubovna se nachází  v centru Malé 

Strany, v Nerudové ulici č. 33, a je těžištěm 

naší činnosti. Schází se tam pravidelně na 

schůzkách a dalších akcí. N Na území Prahy 

1 je několik škol a na Malou stranu se opět 

začínají stěhovat rodin a dětmi. Zejména pro 

děti, které  na Malé Straně, Újezdě a 

Hradčanech bydlí nebo chodí do školy, 

možnosti využití volného času chybí- jsme 

jediným dětských oddílem s všeobecným 

zaměřením, působícím v oblasti Malé Strany 

a Hradčan

19 000

69 82.

JUNÁK - český skaut středisko 

Arcus Praha z.s. IČ 62931610                        

Přemyslovská 40, Praha 3                                                                                                      

170. skautský oddíl Ze- Hnje- 

She-Kha -tábor

35 000 25 000

sekačka, křovinořez, nářadí, 

spoj, materiál, dřevo,2 velké 

stany, šeltr, zubřík). Materiál na 

rukodělky

Letní tábory jsou největším přínosem pro děti 

Prahy a to z několika důvodů: Zaprvé jsou 

děti více než dva týdny mimo Prahu, čili 

dýchají čistý vzduch v přírodě Pošumaví, dětí 

jsou každodenně celý den  a celou noc 24 

hodin v přírodě, mladší děti se učí 

samostatnosti, seznamují se s nářadím, 

rozvíjejí jemnou motoriku

25 000

70 83.

Bez komunistů.cz, spolek, 

Xaveriova 1599/94, Smíchov, 

150 00, Praha IČO 2014297

Po stopách totalitní minulosti s 

nejmladší generací

280 000 90 000

náklady na lektory, výtvarníky, 

průvodce, náklady na tisk, 

propagaci, informační materiály

Aktivity přinášejí specifickou vzdělávací, 

kulturně osvětovou, společenskou, a 

spolkovou činnost pro širokou veřejnost, a v 

tomto výchovně vzdělávacím projektu 

speciálně pro děti a mládež. Nabízí se jim 

možnost  nových volnočasových aktivit, které 

v sobě spojují zábavu se vzděláváním,

40 000

1 500 000
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