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1

Spolek občanů a přátel Malé 

Strany a Hradčan

IČ: 00409278

Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan - podpora činnosti 

- udržování historických a kulturních tradic, pořádání společenských akcí pro 

děti i dospělé na Malé Straně

- celoročně

- Malostranské nám. 27 110 000,00 50 000,00

nájem a služby, spoje, 

poštovné, el. energie

obnova tradičních akcí, i vytváření nových městských zvyklostí, 

setkávání občanů P1, spolupráce s dalšími spolky a sdruženími a 

školami P1, vstup na akce zdarma 50 000,00                 

2

Spolek občanů a přátel Malé 

Strany a Hradčan

IČ: 00409278

Obecní noviny občanů a přátel Malé Strany a Hradčan 2020 - číslo 1

- znovuobnovené vydávání Obecních novin Malé Strany a Hradčan

- celoročně

- Malostranské nám. 27 60 000,00 50 000,00

grafická úprava, sazba, 

korektura, úpravy fota, redakce, 

honoráře na fotografie a 

příspěvky, tisk

informování o akcích konaných na Malé Straně a Hradčanech, a to 

jak připravovaných, tak proběhlých, o záměrech radnice P1 

projednávaných na ZMČ P1 ve vztahu a s dopadem na Malou 

Stranu a Hradčany, zdarma 35 000,00                 

3

Spolek občanů a přátel Malé 

Strany a Hradčan

IČ: 00409278

Obecní noviny občanů a přátel Malé Strany a Hradčan 2020 - číslo 2

- znovuobnovení vydávání Obecních novin Malé Strany a Hradčan

- celoročně

- Malostranské nám. 27 60 000,00 50 000,00

grafická úprava, sazba, 

korektura, úpravy fota, redakce, 

honoráře na fotografie a 

příspěvky, tisk

informování o akcích konaných na Malé Straně a Hradčanech, a to 

jak připravovaných, tak proběhlých, o záměrech radnice P1 

projednávaných na ZMČ P1 ve vztahu a s dopadem na Malou 

Stranu a Hradčany, zdarma 35 000,00                 

4

HaF, z.s.

IČ: 26628295

Činnost HaF studia

- kulturní a rodinné centrum vzniklé v roce 1990, kvalitní program pro trávení 

volného času, umělecké kurzy pro děti, festivaly, výstavy, příměstské tábory, 

víkendové workshopy

- celoročně

- Ostrovní 16 210 000,00 50 000,00

provozní a pedagogický dozor, 

provozní náklady, propagace, 

opravy, kancelářské potřeby, 

materiál

slevy dětem z P1, individuální výuka hudebních nástrojů, pořádání 

divadelních představení, výhody seniorům, pořádání především 

výtvarných soutěží, pořádání akcí a festivalů, víkendové 

workshopy, příměstské tábory herecké a výtvarné 40 000,00                 

5

Prevence dětem, z.s.

IČ: 22610103

Celoroční program "Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku a 

školení první pomoci"

- preventivní, seznamovací a základní přednášky zejména pro děti, ale i jejich 

rodiče, základy poskytování první pomoci

- celoročně

- školící centrum U Milosrdných 14, Kozí 12, MŠ, ZŠ P1 250 500,00 50 000,00

tisk brožur, reflexní pásky a 

visací dětské reflexní prvky, 

energie, pronájem kanceláří a 

skladovacích prostor, výroba 

interaktivních pomůcek

seznámení rodičů s největšími riziky pro dítě, motivace k prevenci 

bezpečnosti v jejich bezprostřední blízkosti, vstup na akce a 

školení zdarma 25 000,00                 

rozpočet = 1,200.000 Kč

Přidělení finančních prostředků "Dotační program na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2020"
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6

Veleobec sdružených obcí 

baráčníků

IČ: 00443654

Veleobec sdružených obcí baráčníků P1

- kulturní, společenská a vzdělávací činnost, udržování, šíření kulturních a 

folklorních tradic

- celoročně

- klub Šatlava 252 400,00 115.000

časopis Český baráčník, 

pořízení halenek, košil, krojů, 

doplňků

udržování a šíření kulturních a folklorních tradic na území P1 spolu 

se starousedlíky, spolupráce s ostatními spolky 50 000,00                 

7

Art Attack, z.s.

IČ: 07796609

Podpora celoroční spolkové činnosti a spolkových aktivit

- pořádání vernisáží, výstav, literárních kurzů psaní, kreativních kroužků pro 

nejmenší

- celoročně

- Na Poříčí 9 264 000,00 50 000,00 nájem

využití prostor spolku k různým kulturním akcím (výstavy, literární 

čtení) zdarma 0,00

8

Školička - Ateliér ŠUM, z.s.

IČ: 62936026

Provoz ateliérů

- pořádání výtvarných kurzů pro všechny generace

- celoročně

- V Jirchářích 14 239 000,00 50 000,00

telefony, internetová propagace, 

aktualizace a správa webu a 

sociálních sítí, inzerce, domény, 

úklid ateliérů

ateliér dobře dostupný většině obyvatel P1, rozšíření kulturního 

vyžití na P1, sleva na kurzovném 30 000,00                 

9

Žijeme v centru, z.s.

IČ: 02466228

Žijeme v centru 

- pořádání dětských kreativních dílen, setkávání sousedů, literární čtení, 

hudební či sochařský workshop, loutkové divadlo

- celoročně

- V Kolkovně 5 a různá místa Prahy 1 176 000,00 50 000,00

nájem a režie kanceláře, PR, 

sociální sítě, web, pronájem 

stánků pro spolkovou činnost

možnost komunikace a setkávání, společenské kulturní místo s 

hudbou, mladými, vystupujícími studenty, živé malování na ulici, 

open air galerie děl vzniklých pro a na UMTRHu, zábava pro děti, 

hudební a taneční produkce, zdarma 20 000,00

10

Chrámový sbor sv. Ducha, 

z.s.

IČ: 61385697

Podpora celoroční činnosti pěveckého sboru a rozvoj spolupráce s jinými 

hudebními tělesy

- celoročně

- Haštalské nám. 6 183 000,00 40 000,00

náklady na provoz zkušebny - 

otop, sbormistr, korepetice, 

webhosting, ladění nástrojů, 

účetní náklady

spolupráce s hudebními tělesy, organizacemi a spolky z Prahy 1, 

nabídka koncertů kvalitní hudby za přijatelnou cenu 35 000,00                 

11

Spolek přátel Petrské čtvrti

IČ: 22762353

Celoroční podpora rozvoje spolkové činnosti v Petrské čtvrti

- organizování odborných vycházek a vlastních akcí pro všechny generace, 

rozvoj občanské soudržnosti, podpora kvalitního rozvoje Petrské čtvrti, vydání 

Petrských listů 

- celoročně

- Petrská čtvrť, park Lannova 94 000,00 50 000,00

propagace a inzerce, grafické 

práce, internetový portál, 

sociální sítě, honoráře, lektorné, 

provozní výdaje, produkční 

náklady, personální dozor, 

technické a organizační zajištění 

akcí, kancel. potřeby, materiál, 

režijní výdaje, Petrské listy

osvětová činnost, obohacení spolkové činnosti na P1, zvýšení 

informovanosti o dění ve čtvrti, přednášky, vycházky, besedy 

apod., výhry v rámci soutěží, spolupráce s ostatními spolky P1, 

občasník PL a vstup na akce zdarma 50 000,00                 

12

Kozí spolek

IČ: 05754178

Podpora celoroční činnosti

- organizování vlastních akcí pro všechny generace, rozvoj občanské 

soudržnosti, podpora kvalitního rozvoje okolí Kozího plácku

- celoročně

- Kozí plácek, Haštalská 119 990,00 49 300,00

pronájem, režijní náklady, IT 

služby, propagace, tiskové 

materiály, spotřební materiál, 

právní služby, elektřina, 

dekorace, pronájem skladů a 

kanceláří

osvětová činnost, obohacení spolkové činnosti na P1, zvýšení 

informovanosti o dění ve čtvrti, pořádání vlastních akcí, vstup na 

akce zdarma, výhry v rámci soutěží 45 000,00                 
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13

01/85 ZO ČSOP 

DINOSAURUS

IČ: 64935507

Putování s Dinosaury III

- série přednášek spojená s promítáním filmů a fotografií na různá témata, 

přiblížení lidem zemí a končin, které jsou mnohdy nedosažitelné nebo vyžadují 

značnou dávku se do nich vydat, besedy s autorem v klubovně Mladých 

ochránců přírody

- celoročně

- Truhlářská 17 101 000,00 49 500,00

kancelářské potřeby, drobný 

materiál, propagační náklady, 

tiskárna, židle, mikroskop, 

nájemné, elektrická energie, 

plyn 

rozšíření omezené nabídky míst, kde se potkávají cestovatelé a 

posluchači, bezbariérová místnost, vzdělávací rovina neboť o 

spoustě zemí kolují zkreslené a mylné informace 30 000,00                 

14

Oliva, z.s.

IČ: 26596229

BEZ BARIÉR - můžeme tvořit společně

- otevřený prostor  pro vzájemnou komunikaci a tvoření, integrace 

handicapovaných lidí

- celoročně

- Konzervatoř J. Deyla

- Ateliér hmatového modelování při Konzervatoři a Ladičské škole J. Deyla, 

Maltézské nám. 140 000,00 50 000,00

výtvarné potřeby pro 

handicapované a výpal pece, 

organizační náklady, informační 

materiály, tisk

vytvoření otevřeného prostoru pro vzájemnou komunikaci a 

společné tvoření, integrování lidí s handicapem, specifická 

společenská a spolková činnost pro širokou veřejnost, dílny pro 

děti, volný vstup 50 000,00                 

15

Bezpečná Zóna, z.s.

IČ: 08200114

Prevence kriminality a bezpečnost v dopravě pro seniory, handicapované 

osoby a jejich asistenty, děti

- pořádání přednášek v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů a v oblasti 

bezpečnosti

- březen - prosinec 2020

- Domy a kluby pro seniory, DDM (na P1 není) 12 000,00 12 000,00 osobní náklady 

rozpoznat blížící se nebezpečí ohrožení, rozpoznat nebezpečnou 

osobu 0,00

16

Sdružení Nového Města 

pražského, z.s.

IČ: 26986647 

Podpora celoroční činnosti

- pořádání diskusí s veřejností, pořádání komentovaných exkurzí, sázení 

květinových záhonů, projekt Obnova laviček, zachování historického rázu a 

významu Václavského náměstí, pořádání konference Přátelské město a 

Tramvaje na Václavské nám., organizování vzdělávacích a odborných akcí, 

projekt Betlémské světlo pro všechny, Václavské Velikonoce, ....

- celoročně

- Václavské náměstí, Nové Město 478 000,00 50 000,00

režijní náklady, nájemné, 

provozní výdaje, PR, správa 

sociálních sítí a webu, sázení 

květin, koordinace odborných 

workshopů a výstav

aktivní přispívání k řešení občanských, sociálních a kulturních 

potřeb života NM, posílení občanských aktivit v rámci budování 

veřejného prostoru, zapojení občanské společnosti do veřejného 

života a aktuálního dění na P1, vstup na akce zdarma 40 000,00                 

17

Slovensko-český klub

IČ: 65398777

Aby si české a slovenské děti (v jubilejním roce) rozuměly

- pořádání každotýdenních mimoškolních aktivit ve Slovenském domě v oblasti 

divadla, literatury, folklóru a výtvarného umění, hravá forma obeznámení se 

slovenskými tradicemi

- březen - prosinec 2020

- Slovenský dům, Soukenická 3 178 000,00 48 000,00

materiálové náklady - divadelní 

kulisy, materiál pro výtvarné 

aktivity, tiskové náklady, provoz 

webu, honoráře, propagace

děti z P1 české i slovenské národnosti se navzájem obohatí, naučí 

se více o kultuře druhého národa, zachování vzájemné 

srozumitelnosti jazyků a blízkosti kultur, atraktivní kroužková 

činnost zdarma 10 000,00

18

Společnost Zdeňka Fibicha, 

z.s.

IČ: 27018962

Tvůrčí dílny melodramu 2020

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

skladatelů, literátů a interpretů obou oborů s odborníky

- březen až prosinec 2020

- České muzeum hudby, Karmelitská 2 52 000,00 50 000,00

příprava a nákup notového a 

textového materiálu, propagace, 

kancelářské potřeby, spoje, 

honoráře lektorům

smysluplné využití volného času dětí a mládeže P1, rozšíření 

zájmů a dovedností mladé generace, občané P1 mají na tvůrčí 

dílny volný přístup 40 000,00                 
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19

Hradčanské včely, z.s.

IČ: 22818588

Celoroční činnost spolku Hradčanské včely

- jednorázové vzdělávací a zážitkové projekty, přednášky pro veřejnost

- celoročně

- Seminářská, Lobkovická a Loretánská zahrada, Petřínské sady, knihovna Na 

Pohořelci, Plynárenský domeček 62 900,00 52 900,00

správa webových stránek, 

energie, služby, režie, 

propagace, doména web, 

včelařské potřeby

vzdělání v oblasti včelařství, zdraví, biologie, ochrany přírody, 

podpora tvůrčího přístupu, terapie, výchova, přednášky, exkurze, 

výroba medu, ochutnávky medu zdarma 40 000,00                 

20

Sbor Církve bratrské v 

Praze 1

IČ: 61381853

Cyklus kulturních a osvětových akcí v klubu Samaří

- cyklus přednášek, divadelních a hudebních představení, promítání 

dokum.filmů s diskusí, autorská čtení, výstavy

- celoročně

- klub Samaří, Soukenická 15 70 000,00 40 000,00

honoráře účinkujících, 

propagace

posílení spolkové kulturně a osvětově orientované činnosti, 

bezbariérový vstup, vstupné dobrovolné, spolupráce na 

přednáškách s kavárnou Fofr Café 35 000,00                 

21

YMCA Praha

IČ: 26529122

Rodinné centrum YMCA v Haštalské 

- program zahrnuje otevřenou hernu, školičku Sovičku, společenské, 

vzdělávací, sportovní a kreativní programy pro celé rodiny, pořádání 

jednorázových akcí a rekreací pro celé rodiny

- celoročně

- Haštalská 21 504 709,00 50 000,00

nájemné a služby spojené s 

nájmem, elektřina, plyn, 

spotřební a výtvarný materiál, 

hračky, herní prvky, náklady 

spojů, drobné vybavení, 

ekonomické a právní služby, 

ostatní služby - lektorné, 

vzdělávání zaměstnanců, 

aktivní, zajímavé a obohacující trávení volného času; celodenní 

program; rozvoj soužití a vytváření vztahů napříč generacemi, 

podpora osvěty a vzdělávaní, široká programová nabídka, příznivé 

vstupné 50 000,00                 

22

GEMINI, z.s.

IČ: 41188594

Celoroční podpora spolku GEMINI, z.s.

- dva smíšené oddíly s různorodou věkovou skupinou ve věku 6-11 a 12-18 let, 

zájem o všestranný rozvoj mladého člověka a jeho výchovu, stmelování a 

rozvoj mezilidských vztahů v rámci kolektivu, víkendové výpravy

- celoročně

- Kosárkovo nábřeží 2 295 000,00 35 000,00

obnova inventáře do interiéru 

klubovny, drobné opravy 

klubovny, propagační materiály 

a grafické práce

alternativa dětských kroužků, neboť děti se nemusejí specializovat 

pouze na jednu činnost či sport, děti si lépe uvědomí, v čem 

vynikají a mohou se zdokonalovat v těchto dovednost, smíšené 

oddíly 15 000,00                 

23

ŽIVOT 90, z.ú.

IČ: 00571709

Senioři seniorům v ŽIVOTě 90

- podpora svépomocných neprofesionálních uměleckých aktivit - pěvecký sbor 

Seniorky, Heligonkáři, Malá taneční setkání, divadelní soubor Nestárnoucí 

hvězdy 

- celoročně

- Dům Portus, Karoliny Světlé 18 526 116,00 47 000,00

koordinátor dobrovolníků a 

svépomocných aktivit, 

propagace svépomocných 

aktivit

blízkost dostupnosti aktivit Domu Portus, spjatost s místním 

prostředím, účast na setkání Heligonkářů, sboru seniorek a 

pravidelných malých tanečních, vlastivědné vycházky, vybrané 

přednášky zdarma 40 000,00                 

24

KOMUNITNÍ CENTRUM 

KAMPA spolek

IČ: 27008355

Salla Terrena 

- nabídka různorodých aktivit, tvořivých dílen, filmových projekcí, sousedských 

setkání s muzikou, besed a přednášek

- celoročně

- U Sovových mlýnů 5 350 000,00 50 000,00

provozní náklady - elektřina, 

plyn, organizační zajištění 

provozu

nabídka prostoru pro volnočasové aktivity občanů, zajímavý 

kulturní a společenský program zdarma pro občany P1 v krásném 

prostředí, vstup zdarma 50 000,00                 

25

KOMUNITNÍ CENTRUM 

KAMPA spolek

IČ: 27008355

Provoz mateřského centra

- nabídka přátelského zázemí pro rodiče s dětmi formou herny

- celoročně

- U Sovových mlýnů 3 349 000,00 50 000,00

vodné, stočné, propagace, 

personální a organizační 

zajištění provozu, služby, 

elektřina

otevřená herna, která již 14-tým rokem nabízí pro rodiče s dětmi 

zajímavé kurzy, pestrou škálu programu, kurzy pro nejmenší 50 000,00                 
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26

Sbor dobrovolných hasičů 

PRAHA 1, z.s.

IČ: 22875409

Zajištění občanské a spolkové činnosti SDH Praha 1 v roce 2020

- spolupráce na tradičních akcích Prahy 1 (Masopust, Vánoce, Uctění památky 

hasičů, Den dětí na Žofíně, aj.), pořádání jednorázových akcí

- zajištění provozu základny Novomlýnská a technického vybavení SDH P1

- celoročně 150 000,00 50 000,00

výprava a technické zajištění 

akcí, provozní náklady a služby 

základny SDH P1 Novomlýnská, 

provozní náklady vozidla SDH 

P1, náklady na nákup dalšího 

potřebného vybavení

všechny akce jsou zaměřeny na občany P1 napříč věkovými 

kategoriemi, vybudování silné komunity občanů P1, řešení a 

pomoc při závažných živelních situacích, vstup na akce zdarma 50 000,00                 

27

Českomoravská unie 

neslyšících, z.s.

IČ: 01573284

Spolková činnost pro neslyšící a nedoslýchavé

- poskytování informací neslyšícím, podpora aktivit volného času pro neslyšící, 

zajištění prostor pro klubovou a zájmovou činnost i pro nedoslýchavé - klub 

rybářů, šipek, turistů, seinorů, atd.

- celoročně

- Dlouhá 37 548 300,00 50 000,00 nájemné

nabídka zázemí a prostor, základní nabídka vzdělávacích kurzů, 

informace z oblasti kulturní, zdravotní, sociální i společenské, 

možnost scházet se s přáteli v klubu Rybářů, Turistů, Seniorů, 

Šipek, atd., uspokojení společenských potřeb neslyšících občanů 

P1 15 000,00                 

28

Malostranské noviny, z.s.

IČ: 22820892

Provozní náklady spolku a podpora činnosti

- zajištění provozu spolku, který vydává Malostranské, Staroměstské, 

Novoměstské noviny, které podporují různé charitativní projekty a spolupracují 

s místními spolky

- celoročně 100 000,00 50 000,00

kancelářské potřeby, poštovné, 

administrativní a produkční 

práce, grafické práce a 

fotopráce, provoz a údržba web, 

domény

podpora čtenářů v umělecké tvorbě - uveřejňování jejich básní, 

fejetonů, glos, fotografií, podpora podnikání díky inzerci, rozvíjení 

lokálního života, vydávání novin zdarma 20 000,00

29

Studio Oáza, kulturní 

centrum pro lidi s 

mentálním postižením

IČ: 45248290

Podpora spolkové činnosti Studia Oáza

- pořádání pravidelných zájmových aktivit - realizace představení a výstav pro 

cca 72 osob s mentálním postižením od 6 let výše

- veřejně přístupné akce

- celoročně

- Říční 6, Divadlo Na Prádle - Besední, KC Kampa, Divadlo ABC - Vodičkova 574 000,00 50 000,00

propagace, fotodokumentace, 

tisk informačních materiálů, 

správa webových stránek, 

obnova vybavení prostor, 

pořízení kancelářské techniky, 

antivirové programy

možnost lidí s mentálním postižením ukázat své schopnosti, zažít 

pocit úspěchu, pravidelné pořádání veřejných vystoupení a 

vernisáží, zapojení studentů a dospělých do dobrovolné práce v 

kroužcích 50 000,00                 

30

KTC, z.s.

IČ: 07880804

Křesťanské terapeutické centrum

- podpora, metodické vedení a poskytování zázemí terapeutům při práci s 

klienty vyhledávajícími profesionální psychologickou pomoc v různých složitých 

životních situacích

- celoročně

- Soukenická 15 45 000,00 14 000,00

honoráře účinkujících, 

propagace, administrativa, 

spoje, tonery bezplatná účast na pořádaných akcích 10 000,00                 

31

Znakovárna, z.s.

IČ: 06450113

Znakovárna

- místo setkávání pro neslyšící, možnost komunikovat znakovým jazykem z očí 

do očí o různých společenských i odborných tématech

- celoročně

- Senovážné nám. 23 59 000,00 59 000,00

nájemné, tlumočník znakového 

jazyka, kancelářské potřeby

přednášky na témata výchova neslyšícího a nedoslýchavého 

dítěte, vzdělávací kurzy, festival, možnost seznámit se s 

problematikou sluchového postižení, kulturou neslyšících, boření 

mýtů a předsedků, vše tlumočeno do znakového jazyka 15 000,00                 

32

Mezinárodní společnost 

Josefa Bohuslava 

Foerstera, z.s.

IČ: 27050521

Putování za geniem loci Prahy 1 - Vojtěšská čtvrť

- 3 procházky po stopách významných osobností kulturního a vědeckého 

života, mecenášů umění z Prahy 1 nejen pro dospělé, ale i pro nejmenší

- březen - prosinec 2020

- kostel sv. Vojtěcha, Pštrossova 14 62 348,00 50 000,00

pronájem prostor, kancelářské 

potřeby a poštovné, propagace 

a inzerce, výroba a tisk 

materiálu pro přednáškovou a 

průvodcovskou činnost, 

honoráře

vhled do nově zpracované genealogie rodu Försterů, 

zprostředkování osobního setkání s potomkem tohoto rodu, 

představení obrazového díla spjatého s kostelem sv. Vojtěcha, 

shlédnutí obrazového kompletu 15 000,00                 
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33

Obec baráčníků "Petr Guth" 

Hradčany

IČ: 00441104

Celoroční činnost

- kulturní, společenská a vzdělávací činnost

- celoročně

- Praha 1 34 400,00 30 000,00 kroj dráb, spol. akce ???

udržování a šíření kulturních a folklorních tradic na území P1 spolu 

se starousedlíky, spolupráce s ostatními spolky, vstup na akce 

zdarma 30 000,00                 

34

Nadace ARTEVIDE

IČ: 27891372

Mezi světlem a tmou

- uspořádání interaktivních výstav a workshopů s nevidomými umělci

- celoročně

- Karmelitská 2 528 000,00 80 000,00 materiál

přiblížit svět nevidomých a slabozrakých na akcích Prahy 1 

občanům Prahy 1 a ostatním 20 000,00                 

35

Pro-PLAKÁT, z.s.

IČ: 22817522

Výstavy výtvarného filmového plakátu v roce 2020

- výstava kurátorského výběru výtvarného (především filmového a divadelního) 

plakátu z období československé filmové školy, zejména práce Karla Vaci

- celoročně

- foyer kina Světozor, Vodičkova 41 182 150,00 50 000,00

propagace, grafické práce, tisk 

katalogů, obnova rámů

výstavy plakátů probíhají nepřetržitě, možnost seznámit se s 

daným odvětvím, sebevzdělávání, živý výstavní prostor zdarma 0,00

36

Asociace pro mezinárodní 

otázky, z.s.

IČ: 65999533

Zájmové přednášky o aktuálních tématech mezinárodních vztahů pro 

seniory

- zájmové vzdělávací kurzy k osvětě a vzdělávaní dospělých, zejména seniorů 

o mezinárodním dění - vyvrácení dezinformací

- celoročně

- Žitná 27, Středisko sociální péče P1 430 000,00 30 000,00

pronájem kanceláře, telefon, 

internet, energie, kancelářské 

potřeby, PR, reklama, tisk a 

pronájem tiskárny

osvětová série zájmových vzdělávacích přednášek o aktuálních 

tématech mezinárodních vztahů pro seniory P1 za pomoci 

analytika na dané téma 10 000,00                 

37

SPOLEK SMÍCHOV

IČ: 05228778

Před Újezdem za Újezdem

- podpora spolčování starousedlíků a novousedlíků Malé Strany a Smíchova, 

cca 25 setkání ročně, 3-4 výstavy

- celoročně

- Malá Strana a Smíchov 57 000,00 10 000,00

pronájem prostor, kancelářské 

potřeby, tisk, literatura, spoje, 

internet, poštovné, ochranné 

pomůcky

rozšíření spektra aktivit pro trávení volného času, podpora 

spolkové činnosti a navází spolupráce s jinými spolky, podpora 

zájmu o životní prostředí 10 000,00                 

38

Kondor, SKUPINA- 

ČTRNÁCTKA

IČ: 70105405

Zkvalitnění mimoškolních programů pro mládež a dospělé

- v organizaci působí 5 dětských oddílů a 4 kluby mládeže a dospělých, kvalitní 

program mimoškolních programů, zájem o aktivní dobrovolnou činnost, 

stmelování kolektivu, prevence patologických jevů

- celoročně

- Novomlýnská 3 31 000,00 31 000,00

deskové hry, lukostřelecké 

vybavení, autodráha, fotoaparát, 

lining pro stan týpí, osvětlovací 

technika, osady

cílovou skupinou je mládež od 15 let a dospělí, možnost vyzkoušet 

si netradiční sporty, tvořit vlastní divadelní představení, hrát 

nejrůznější společenské hry, společně cestovat a poznávat svou 

vlast, seznamovat se s životy vzdálených kultur 30 000,00                 

39

BRUNCVÍK, z.s.

Na Poříčí 1042/16, P1

IČ: 27024946

Celoroční činnost Chlapeckého sboru Bruncvík

- komplexní hudební i osobnostní výchova chlapců ve věku 4-18 let, výchovné 

koncerty, spojení chlapeckého živelného zpěvu s profesionálními hudebníky

- celoročně

- zkušebna sboru Na Poříčí 16 674 430,00 49 600,00

provozní náklady, náklady na 

propagaci, ostatní náklady

aktivní setkávání s hudbou a osobnostní rozvoj, nové tvořivé dílny 

pro rodiče s dětmi, výchovné koncerty, veřejná vystoupení pro 

občany P1 zdarma 40 000,00
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40

Dokumenty, mládež & 

společnost, z.s.

IČ: 27042553

Celoroční činnost spolku

- projekce a besedy s pamětníky, přednášky ve školách, školských zařízeních, 

DPS dokumentárních cyklů "Dcery 50. let", "Děti 50. let", "Zmizelí sousedé", 

"Potomci těch druhých"

- únor - prosinec 2019

- Havelská 3, ZŠ, DPS, knihovny P1 282 000,00 50 000,00

honoráře pro pamětníky a 

lektory, produkční a asistenční 

práce, pronájem sálu, pronájem 

prostor, výroba a tisk materiálů, 

nájem kanceláře, kancelářské a 

drobné potřeby, grafické práce

pedagogové ZŠ a SŠ obdrží zdarma výukové materiály, rozvoj 

občanské společnosti, propojení mladé s nejstarší generace, 

informovanost a osvěta občanů P1, možnost zúčastnit se 

pravidelných filmových kroužků a práce s nejmodernější 

audiovizuální technikou, mediální výstupy 20 000,00                 

TOTAL 8 895 243,00         1 777 300,00                   1 200 000,00         
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