Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR22_0192 ze dne 22.02.2022

Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu MČ Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2022"
rozpočet = 1,200.000 Kč
Číslo
projektu

Žadatel

IČO

Název
projektu

Celkové náklady
(v Kč)

Anotace

22-SP-001

01/85 ZO ČSOP
DINOSAURUS

64935507 Putování s
Dinosaury V.

Jedná se o přednášky a prezentace zaměřené na přírodu, krajinu a svět kolem nás. Nejčastější
náplní jsou cestovatelské prezentace od známých i méně známých cestovatelů, na rok 2022
máme přislíbené přednášky od cestovatelů Saši Ryvolové, Evy Matouškové, Jiřího Setničky,
Natálie Ridgillové a Hany Sýkorové. Pomocí jejich prezentací navštívíme Nigerii, Nepálu, Austrálii,
Ekvádor, Skotsko a další. Další částí jsou interaktivní přednášky, kde návštěvníci využívají
mikroskop nebo nově i astro dalekohled. Jedná se o cyklus přednášek "Mikroorganismy v jídle,
aneb víš co jíš?" a o "Vesmír blízko nás".

22-SP-002

AkSen - Aktivní
senior, z.s.

02488531 Z domova do
světa

Projekt je sestaven ze dvou částí:
1. Poznávání architektury, přírodních krás a kultury neznámých krajin prostřednictvím vyprávění,
promítaní videí a fotografií seniorů-cestovatelů pod názvem "cestovatelské čtvrtky". Senioři si
můžou vyzkoušet prezentaci před menším publikem a podělit se nejenom o svoje dojmy, ale
častokrát i o široké védomosti z historie, kultury a přírodovědy
2. Organizace komentovaných vycházek za poznáváním krás známych i méně známych zokoutí
Prahy s odbornou přednáškou zkušených průvodců.

22-SP-003

Alsa, z.s.

01495992 Benefiční
koncert
Společně proti
bezmoci na
podporu
pacientů s ALS

Benefiční koncert na podporu pacientů s ALS se bude konat v říjnu 2022 v Pražské křižovatce.
Tento koncert pravidelně vysílá Česká televize na svém programu ČT art. Cílem koncertu je vybrat
co největší částku právě na pacienty s ALS a informovat širokou veřejnost právě o problematice
této nemoci.
Minulý ročník - https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/14511539225-alsa-koncert-hvezd-protibezmoci/22154215097
Moderovala Daniela Písařovicová a zúčastnili se jej zpěváci - David Kraus, Ondřej G. Brzobohatý,
Lenka Dusilová, Ondřej Ruml a další

22-SP-004

Ars Metropolis
z.s.

22877266 Vybavení pro Dotace bude použita na nákup fotoaparátu, který je k činnosti spolku nezbytný
činnost spolku

22-SP-005

„Asociace pro
mezinárodní
otázky, z. s.”

65999533 Podpora
činnosti spolku
Asociace pro
mezinárodní
otázky (AMO)

Schváleno
(v Kč)

50 000

30 000
honoráře, lektorné, kancelářské
potřeby, náklady na propagaci

27 800

15 800

náklady na propagaci (ostatní
uvedené náklady jsou
neuznatelné) - vyřazen z
formálních důvodů

309 953

56 353

nákup fotoaparátu

50 000

40 000

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za
účelem vzdělávání a výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů, která sídlí na Praze 1. Celoročně
pořádá jednorázové i pravidelné vzdělávácí a osvětové akce o aktuálních otázkách mezinárodních
vztahů (určené např. pro seniory, studenty, širokou i odbornou veřejnost) na území Městské části
Praha 1, v nichž bude pokračovat i roce 2022. Podpora činnosti AMO umožní pokračovat v práci a
připravovat více aktivit pro občany Prahy 1 i v r. 2022 - roce, kdy ČR bude předsedat v Radě EU.

nájem na realizaci projektu,
honoráře, lektorné, produkční
náklady, náklady na propagaci,
spotřeba energie, kanclářské
potřeby

257 600

1

Uznatelné náklady
(poznámka)
nájem na realizaci projektu,
náklady na propagaci, spotřeba
energie, kancelářské potřeby,
tonery do tiskárny, Covid
pomůcky, notebook, drobné
elektro, nábytek

106 500

Zpracovala: Linda Klečková, 15. 2. 2022

Požadovaná
částka (v Kč)

44 100

20 000

Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR22_0192 ze dne 22.02.2022

Číslo
projektu

Žadatel

IČO

Název
projektu

Celkové náklady
(v Kč)

Anotace

22-SP-006

BRUNCVÍK, z. s.

27024946 Celoroční
činnost
Bruncvíku v
roce 2022

Spolek Bruncvík působí v Praze 1 od založení (2006) zajišťuje veškeré aktivity chlapeckého sboru
Bruncvík, je zcela závislý na příspěvcích rodičů, dotacích a sponzorských darech. Jako samostatný
subjekt zajišťuje vlastní chod sboru - zázemí zkušebny, lektory, koncerty, mimořádná
soustředění, letní tábor, provoz webu a celkovou prezentaci sboru. Aktivně se zúčastňuje akcí
pořádaných MČP1 i ostatními spolky ( např. Malostranského Masopustu, Spolkového dne,
rozsvěcení stromů apod.) i MHMP. Připravuje volně přístupné semináře "Mami, tati, pojďte
zpívat" a festival Slavící v zahradě.

22-SP-007

Cinemart plus,
s.r.o.

28371267 Kino Evald v
roce 2022

Kino Evald je díky své nabídce i dramaturgii přínosem a zpestřením kulturní nabídky určené
občanům Prahy 1. Díky podpoře Městské části Prahy 1 formou grantu by kino Evald mohlo
pokračovat v dosavadní dramaturgii zaměřené na artovou produkci v roce 2022. Klasické
jednosálové kino Evald je nedílnou součástí kulturního dění na Praze 1, místem setkávání jejích
obyvatel nejen při běžných představeních, ale také na významných filmových akcích (přehlídky a
festivaly), při pravidelných školních projekcích či oblíbených představeních pro seniory a dětské
diváky.

22-SP-008

Českomoravská
unie neslyšících
z.s.

01573284 Spolková
činnost pro
neslyšící a
nedoslýchavé

Projekt je určen neslyšícím a osobám se sluchovým postižením všech věkových kategorií. Cílem
projektu je poskytnout prostory pro spolkovou činnost, kde si mohou neslyšící získávat informace
z oblasti zdravotní, sociální, kulturní, společenské a dalších oblastí a vytvořit jim vhodné zázemí
pro aktivity volného času a spolkové činnosti.
Podpora Klubů a klubových aktivit - Senioři, Turisté, SION - ohluchlí, Rybáři, Jokeři, Jablíčko
dětem, Usher, Automotoklub neslyšících.

22-SP-009

DEAI (Setkání)
z.s.

26675382 Roxy 2022

ROXY 2022 je série koncertů v klubu Roxy dvaceti mezinárodních umělců z alternativní hudební
scény, kteří dosud nehráli v Česku a svým významem, relevancí a kvalitou patří mezi ty
nejprestižnější na světě.

22-SP-010

Dismas, o.p.s.

02480816 Dismas
maminkám II.

Dlouhodobě pracujeme s dětmi a jejich rodiči, poskytujeme prostor pro trávení volného času a
nabízíme vzdělávací aktivity. V rámci projektu chceme naši pomoc zaměřit na dvě základní
oblasti: 1. Volnočasové aktivity pro děti, 2. Tématické workshopy pro rodiče 3. Odborné besedy ve spolupráci s platformou Lékárnice maminky. Besedy jsou zaměřeny na různé druhy potíží,
které maminky běžně řeší se svými dětmi.

Schváleno
(v Kč)

49 000

45 000
technické zařízení (zabezpečení)
akce, pronájem světelného
zařízení - vyřazen z formálních
důvodů

3 425 000

90 000

nájem na realizaci projektu

564 000

50 000

20 000
umělecké honoráře - zahraniční
vystupující - vyřazen z formálních
důvodů

9 045 000

50 000

honoráře, lektorné, spoje,
kancelářské potřeby, spotřeba
energie, nákup materiálu

139 036

2

Uznatelné náklady
(poznámka)
náklady na propagaci včetně
webu, spoje, spotřeba energie,
kancelářské potřeby, nákup
materiálu, servis nástrojů

604 000

Zpracovala: Linda Klečková, 15. 2. 2022

Požadovaná
částka (v Kč)

20 300

20 000
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Číslo
projektu

Žadatel

IČO

Název
projektu

Celkové náklady
(v Kč)

Anotace

22-SP-011

ELSA Praha, z.s.

66002460 Podpora
celoroční
činnosti spolku
ELSA Praha

Provozní činnost spolku studentů práv pořádajícímu celou škálu akcí, díky kterým se mohou jejich
účastníci zlepšovat v soft skills a připravit se na pracovní život po škole. Pořádáme akce i pro
cizince (zimní školu práva) a studenty práv z ostatních českých měst (národní konferenci), kteří
pod naší taktovkou objevují právo i Prahu. Díky této síti, je také možno poznat mnoho
inspirativních lidí. Rovněž pořádáme přednášky s učiteli, bývalými studenty a dalšími
nepolitickými osobnostmi. Chod spolku zajišťují studenti volení Valnou hromadou.

22-SP-012

HRADČANSKÉ
VČELY

22818588 celoroční
činnost z.s.
Hradčanské
včely

Hlavní činnost spolku je celoroční činnost spolku v roce 2021, kterou je především včelaření,
propagace ochrany opylovatelů, životního prostředí a udržitelného rozvoje, šířené osvěty
ohledně včelích produktů.

22-SP-013

Chrámový sbor
sv. Ducha, z.s.

61385697 Podpora
celoroční
činnosti
pěveckého
sboru v roce
2021

Podpora celoroční kontinuální činnosti pěveckého sboru při pravidelných zkouškách na
Haštalském náměstí, bohoslužbách v kostele sv. Ducha a dalších kostelech v Praze 1 a koncertech
klasické hudby zejména v kostele sv. Salvátora pořádaných ve spolupráci s dalšími spřátelenými
tělesy rovněž z Prahy 1.

22-SP-014

Junák - český
skaut, Skautský
institut, z. s.

70802327 Skautský
institut na
Staromáku

Skautský institut na Staroměstském náměstí se už sedm let stará o otevřené prostory
historického domu na Staroměstském náměstí. Pořádáme zde desítky vzdělávacích a kulturních
akcí pro veřejnost zdarma. Vytváříme prostor pro setkávání, posilujeme komunitu a nabízíme
příležitosti pro osobní rozvoj a vzdělávání.

22-SP-015

KOMUNITNÍ
CENTRUM
KAMPA spolek

27008355 Provoz
Komunitní centrum Kampa zajišťuje již patnáctým rokem zázemí pro místní spoluobčany, od
Komunitního rodičů s dětmi, přes dospělé po seniory. Naše činnost je rozdělena do dvou budov, v první se
centra Kampa nachází mateřské centrum s veškerým zázemím pro malé děti, komunitní zahrada, sousedská
sauna. V druhém objektu Saly Terreny pak realizujeme kulturní, volnočasové a komunitní aktivity
(filmové projekce, hudební večery, besedy, literární čtení, tvořivé dílny ad.). Díky široké škále
činností se nám daří propojovat rozsáhlé spektrum věkových i sociálních skupin sousedů z Malé
Strany a okolí.

Schváleno
(v Kč)

50 000

nájem na realizaci projektu,
produkční náklady, náklady na
propagaci, spotřeba energie,
kancelářské potřeby, nákup
materiálu

44 400

38 900

35 000
nákup materiálu, honoráře za
korepetici a sbormistrovské
služby

180 000

40 000

30 000
nájem na realizaci projektu,
honoráře, lektorné, produkční
náklady, náklady na propagaci,
nákup materiálu

3 342 960

50 000

40 000
produkční náklady, spotřeba
energie

445 800

3

Uznatelné náklady
(poznámka)
nájem na realizaci projektu,
náklady na propagaci, spotřeba
energie, kancelářské potřeby,
spoje - vyřazen z formálních
důvodů

208 890

Zpracovala: Linda Klečková, 15. 2. 2022

Požadovaná
částka (v Kč)

50 000

50 000
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Číslo
projektu

Žadatel

IČO

Název
projektu

Celkové náklady
(v Kč)

Anotace

22-SP-016

Kondor,
SKUPINA ČTRNÁCTKA

70105405 Zkvalitnění
mimoškolních
programů pro
mládež a
dospělé

Cílem našeho projektu je zkvalitnění námi organizovaných mimoškolních programů pro členy naší
skupiny a obyvatele Prahy 1. Cílem projektu je stmelovat kolektiv našich starších členů a nabízet
jim kvalitní program a volnočasové akce, čímž udržíme jejich zájem o aktivní dobrovolnou činnost
naší organizace. Zabezpečení tohoto cíle je závislé na materiálním zázemí, které máme k
dispozici.
Kvalitní zázemí nám pomůže udržet a rozšířit stávající základnu členů organizace a pomoci jim
aktivně trávit volný čas a rozvíjet se v mnoha tvůrčích a sportovních činnostech i sociálních
dovednostech.

22-SP-017

Kozí spolek

05754178 Kozí Spolek

Kozí polek organizuje společenské akce za účelem rozvoje komunitního života na území MČ Praha
1 a to zejména v okolí Kozího plácku a jeho přilehlé oblasti. Akce se konají v průběhu celého roku,
jako oslava určitého ročního období. Jaro - vítání jara, Léto - jahodové reggae, Podzim - lovecká
sezóna, Zima - adventní zpívání. Každá akce je doplněna o hudební vystoupení, dětskou dílnu,
předvedení tradičních řemesel. Spojujeme i podnikatele z okolí, kteří zde nabízejí své výrobky
zdarma, nebo za symbolické ceny. Akce jsou bez vstupného a vždy se snažíme obdarovat
návštěvníky malým dárkem.

22-SP-018

MEZINÁRODNÍ
SPOLEČNOST
JOSEFA
BOHUSLAVA
FOERSTERA z.s.

27050521 Nedělní
programy o
páté

Koncept činnosti Mezinárodní společnosti J.B. Foerstera pro rok 2022 leží v pravidelnějším
uspořádání aktivity do měsíčního rytmu. Mělo by se jednat o 11 nedělních setkání, ve skutečnosti
celkem 12 programních zastavení ve Vojtěšské čtvrti. Jeden seminář proběhne z důvodu školních
prázdnin a letních dovolených v jednom termínu.

22-SP-019

Obec baráčníků
"Petr Guth"
Hradčany Praha
1

00441104 Celoroční
činnost v
oblasti
folkloristiky

Pořádání reprezentační akce na počest 140-výročí trvání spol. obce Hradčany, příprava a tisk
měsíčníku Český baráčník, posílení zájmu veřejnosti o dobročinnou vlasteneckou aktivitu, oprava
krojů a svérázů, výroba kroje ponocného, úprava skladové místnosti, rozvoj folkloristiky.

22-SP-020

"Oliva" z.s.

26596229 Bez bariér Cílem projektu je vytvoření otevřeného prostoru pro vzájemné setkávání a tvoření. Snažíme se
můžeme tvořit integrovat lidi s handicapem mezi majoritní společnost.
společně 2022 Poukazujeme na to, co nás sbližuje. Společné tvoření může tyto vzájemné rozdíly dané
handicapem překrýt, dá nám na ně nový pohled. Setkáváme se na Konzervatoři J. Deyla
(Maltézské nám. 14) nebo v Galerii Perla (Jánský vršek 15). Pořádáme haptické procházky v
historickém centru Prahy 1. Spolupracujeme se studenty Konzervatoře a Ladičské školy J. Deyla a
dalšími organizacemi sídlícími na Praze 1.

Schváleno
(v Kč)

45 000

35 000
honoráře, lektorné, produkční
náklady, náklady na propagaci,
realizace objektů a instalací,
kancelářské potřeby, nákup
materiálu, pronájem skladu

105 000

50 000

50 000
nájem na realizaci projektu,
technické zařízení (zabezpečení)
akce, pronájem světelného
zařízení, honoráře, lektorné,
náklady na propagaci, ladění a
servis nástroje

89 000

50 000

30 000
honoráře, lektorné, produkční
náklady, náklady na propagaci,
poplatky OSA, Dilia, spoje,
kancelářské potřeby, nákup
materiálu, výroba kroje (šití,
úpravy, návrh)

76 800

47 000

40 000
nájem na realizaci projektu,
produkční náklady, náklady na
propagaci, nákup materiálu

165 000

4

Uznatelné náklady
(poznámka)
deskové hry, lukostřelecké
vybavení, fotoaparát, kytary,
světla, vysílačky

45 000

Zpracovala: Linda Klečková, 15. 2. 2022

Požadovaná
částka (v Kč)

50 000

45 000
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Číslo
projektu

Žadatel

IČO

Název
projektu

Celkové náklady
(v Kč)

Anotace

22-SP-021

Prevence dětem
z.s.

22610103 Celoroční
provoz Program
„Bezpečnostní
průprava dětí
předškolního
věku“ a školení
první pomoci

22-SP-022

Publicum
commodum o.s.

27039463 Kontinuální
Průběžná edukace historie novodobých dějin 20. století formou kulturně-edukativních spolkových
činnost spolku projektů. Přednášky, akce k významným výročím, jako je připomínka holocastu, Pražské povstání
2022
1945, 21. srpen 1968, 28. říjen1918,
11. listopad, 17. listopad 1939-1989.
Dále příblížení vzniku, pokračování a zániku totatlitních systémů v Československu. Nově by
spolek chtěl v příštím roce v rámci jedné z kulturně-edukativních akcí udělit cenu Jaroslavy
Janderové v rámci uctění její památky jazko zakladatelky spolku a jejího celoživotního boje proti
totalitním režimům.

22-SP-023

Sbor Církve
bratrské v Praze
1

61381853 Cyklus
kulturních a
osvětových
akcí v klubu
Samaří

Cyklus přednášek, divadelních a hudebních představení, promítání dokumentárních filmů s
diskusí, autorských čtení v klubu Samaří v Soukenické ulici v Praze 1 v roce 2022. Jedná se o
prostor pro vzdělávání a diskusi o základních všelidských hodnotách jako jsou svoboda a
demokracie, tolerance k odlišným kulturám a minoritám.
Klub byl založen v listopadu 2011. Program je připravován týmem dobrovolníků. Klub je
navštěvován lidmi všech generací, má tedy potenciál spojovat různé generace a skupiny. V roce
2022 plánujeme cca 18 večerů s návštěvností 20 - 40 osob.

22-SP-024

Sbor
dobrovolných
hasičů PRAHA 1
z.s.

22875409 Spolková
činnost SDH
Praha 1 v roce
2022

Cílem Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 bylo již od počátku vybudování silné komunity občanů
Prahy 1 a těch, kteří jsou s Prahou 1 spjati svou činností, kteří budou schopni a ochotni nasadit
své síly k řešení tak závažných situací, jako byla například povodeň v roce 2002, jakož i komunity,
která přispívá ke spolkovému veřejnému životu na Praze 1.

22-SP-025

Sbor
dobrovolných
hasičů PRAHA 1
z.s.

22875409 Kulturní
činnost SDH
Praha 1 v roce
2022

Kulturně společenské akce pořádané nebo spolupořádané SDH Praha 1 jsou zaměřeny na všechny
věkové skupiny a jsou svým obsahem cílí na občany Prahy 1. V podstatě všechny uvedené akce se
postupně staly tradičním místem pro neformální setkání především občanů Prahy 1 se svými
sousedy, ale i se zástupci radnice městské části Praha 1. Významným cílem SDH Praha 1, je
spoluutváření kulturního a společenského života v Praze 1.

Program je cílený hlavně na děti, ale i na jejich rodiče a skládá se z několika rovin. Preventivní,
seznamovací a základní pro poskytování první pomoci. Zástupci záchranářů navštěvují mateřské a
základní školy, kde během celého dopoledne interaktivní formou seznamují děti s rizikovými
situacemi. Volba tematických okruhů, jimž se program věnuje, vychází z odborných studií a
statistických údajů záchranné služby hlavního města Prahy s akcentem na nejčastější výskyt
úrazů. Školení funguje na území městské části Praha 1 od roku 2012 a to zcela zdarma.
Předškoláci, tzn. děti ve věku od 5 do 7 let.

Schváleno
(v Kč)

50 000

30 000
nájem na realizaci projektu,
technické zařízení (zabezpečení)
akce, pronájem světelného
zařízení, ozvučení, honoráře,
lektorné, produkční náklady,
náklady na propagaci

180 000

39 000

39 000
honoráře, lektorné, náklady na
propagaci

101 000

50 000

40 000
technické zařízení (zabezpečení
akce), pronájem světelného
zařízení, honoráře, lektorné,
produkční náklady, nákup
materiálu

100 000

50 000

50 000
technické zařízení (zabezpečení)
akce, pronájem světelného
zařízení, ozvučení, honoráře,
lektorné, nákup materiálu,
náklady na propagaci - vyřazen z
formálních důvodů

145 000

5

Uznatelné náklady
(poznámka)
pronájem NP a skladových
prostor, tisk výukových brožur,
reflexní prvky, spotřeba energie,
interaktivní pomůcky, výroba
igelitových tašek

320 500

Zpracovala: Linda Klečková, 15. 2. 2022

Požadovaná
částka (v Kč)

100 000

-

Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR22_0192 ze dne 22.02.2022

Číslo
projektu

Žadatel

IČO

Název
projektu

Celkové náklady
(v Kč)

Anotace

22-SP-026

Sdružení českých
umělců grafiků
HOLLAR

14892537 Výstavní
Výstavní plán Galerie Hollar je složen z 12 výstav od tradičních projektů důležitých pro spolkový
činnost Galerie život a kontinuitu sdružení, přes kurátorské projekty po autorské výstavy. Výstavní plán je
Hollar 2022
sestaven tak, aby nebyla upozadněna žádná z generací autorů ani návštěvníků. V roce 2022
galerie představí současnou Lucemburskou grafiku, studenty Litografické dílny UMPRUM,
fenomén Současné české serigrafie, projekt laureáta Ceny Vladimíra Boudníka prof. Ondřeje
Michálka, výstavu Naděždy Synecké, projekt Mikoláše Axmanna Závislost atd. Věříme v důležitost
mezi autory, teoretiky umění i návštěvníky.

22-SP-027

SDRUŽENÍ
NOVÉHO MĚSTA
PRAŽSKÉHO z.s.

26986647 Podpora
Náš spolek již od roku 2005 vyvíjí dlouhodobé aktivity (kulturní, vzdělávací, informační,
celoroční
koordinační) směřující ke kultivaci a rozvoji Václavského náměstí a jeho okolí jako nejspíš
činnosti spolku nejdůležitějšího veřejného prostoru naší země. Dlouhodobá spolková činnost na Praze 1, zejména
v oblasti Václavského náměstí a ulic 28. října a Na Příkopě a v jejich okolí, zaměřená na podporu
rozvoje občanské společnosti v rámci budování veřejného prostoru, soužití, kultury, osvěty a
informovanosti a vzdělávání občanů Prahy 1. Zapojení občanské společnosti do veřejného života
a aktuálního dění na Praze 1.

22-SP-028

Slovensko-český
klub, z. s.

65398777 Aby si české a Obsahem projektu je v roce 2022 pokračování v pořádání mimoškolních aktivit ve Slovenském
slovenské děti domě v Praze pro české a slovenské děti ze škol v Praze 1 ve věku 6-15 let každý víkend v oblasti
rozuměly
česko-slovenského jazykového kontaktu, divadla, folklóru a výtvarného umění pod vedením
zkušených pedagogů pro každou oblast . Děti se pod kvalifikovaným ped. vedením hravou
formou obeznámí se slovenskými tradicemi, získají kompetence v různých oblastech,
prohlubujících jejich česko-slovenské vztahy.

22-SP-029

"Spolek občanů a 00409278 Podpora
přátel Malé
činnosti Spolku
Strany a
občanů a
Hradčan"
přátel Malé
Strany a
Hradčan

Spolek Občanů a přátel Malé Strany a Hradčan provozuje celoroční činnost, pořádá výstavy,
Malostranský masopust, ˇMalostranské čarodějnice, Dětský den, Malostranský candrbál a
Malostranské Vánoce.
Pro uvedenou činnost potřebuje zázemí a krytí provozních nákladů.

22-SP-030

Spolek přátel
Petrské čtvrti

Cílem spolku je propojit skupiny starousedlíků i přistěhovalých obyvatel a přispívat tak k řešení
občanských, sociálních a kulturních potřeb života Petrské čtvrti k obnovení plnohodnotného
života v centru Prahy. Mezi hlavní cíle spolku patří rozvíjet občanskou soudržnost, podporovat
kvalitní rozvoj území Petrské čtvrti, tvořit prostředí bezpečné z hlediska dopravy, důsledně
chránit všechny městské funkce, zejména trvalé bydlení na území Petrské čtvrti. Spolek od svého
založení organizuje komentované vycházky či vlastní akce, které si zajistily oblibu mezi místními
občany všech generací.

100 000

-

50 000

50 000
honoráře, lektorné, náklady na
propagaci, kancelářské potřeby,
nákup materiálu

178 000

48 000

10 000
nájem na realizaci projektu,
náklady na propagaci, spoje,
spotřeba energie, kancelářské
potřeby, nákup materiálu

94 000

72 000

50 000
nájem na realizaci projektu,
honoráře, lektorné, náklady na
propagaci, spoje, spotřeba
energie, kancelářské potřeby,
nákup materiálu, Petrské listy

92 500

6

Schváleno
(v Kč)

nájem na realizaci projektu,
náklady na propagaci, provozní
výdaje

483 000

Zpracovala: Linda Klečková, 15. 2. 2022

Uznatelné náklady
(poznámka)
honoráře, lektorné, náklady na
propagaci, spoje, spotřeba
energie - vyřazen z formálních
důvodů

1 528 000

22762353 Celoroční
podpora
spolkové
činnosti v
Petrské čtvrti

Požadovaná
částka (v Kč)

45 000

45 000

Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR22_0192 ze dne 22.02.2022

Číslo
projektu

Žadatel

IČO

Název
projektu

Celkové náklady
(v Kč)

Anotace

22-SP-031

Spolek rodičů a
přátel dětského
pěveckého sboru
Rolnička Praha

00676969 Podpora
činnosti Spolku
RP DPS
Rolnička Praha
po covidu

22-SP-032

SPOLEK
SMÍCHOV

05228778 Před Újezdem Podpora spolčování starousedlíků Male Strany a Smíchova , ale také podpora a přizvání "nových
za Újezdem
členů ... tzn novousedlíků , lidí kteří se na Malou Stranu a Smíchov přistěhovali a často cítí
2022
jakousi odtažitost místních . Činnost spolku se týká také ochrany živ.protsř. , tedy nejen
setkávání , výstavy , společné vycházky , ale také úklid nepořádku .

22-SP-033

Studio
Citadela,z.s.

45770816 Studio K setkání s
rezidenty a
další slavnosti
ve Studiu
Citadela

STUDIO CITADELA realizuje celoročně od r. 1996 kulturní programy a zájmové ateliéry pro širokou
veřejnost vč. handicapovaných spoluobčanů. Nezapomínáme ani na naše sousedy. Dvakrát ročně
pořádáme pro příznivce studia, klienty a sousedskou komunitu „spolkový“ kulturní večer
koncipovaný jako sezónní (letní, zimní) slavnost, tradicí se stala dále slavnost pro rodiče a
nejmenší děti z okolí Mikulášská v Citadele. V roce 2022 chceme spolkovou činnost studia rozšířit
o program tematických společenských sousedských setkání „STUDIO K“.

22-SP-034

Veleobec
sdružených obcí
Baráčníků

00443654 Celoroční
činnost
Veleobce
Baráčníků

Rozšíření spolupráce se spolky na území Prahy 1 (Vltavan, TJ Sokol, Jednota kominíků, Chodské
sdružení, sdružení Navalis, Jihočeské dožínky), podpoření jejich činnosti a naopak získání podpory
při pořádání baráčnických akcí, seznamování s baráčnickými tradicemi i současným přínosem pro
společnost. Udržování krojů, jejich obnova. Podpora spolkového časopisu ,,Český baráčník",
propagačních materiálů.

22-SP-035

YMCA Praha

26529122 Rodinné
Rodinné centrum je otevřeno celoročně, 5 dní v týdnu od pondělí do pátku, víkendové akce
centrum YMCA probíhají několikrát do roka. Rodinné centrum YMCA nabízí otevřený, inspirativní a bezpečný
v Haštalské
prostor a komplexní služby pro všechny generace. Prostřednictvím našich programů, kroužků a
aktivit chceme v centru Prahy podporovat komunitní život, rozvoj občanské a spolkové činnosti,
mezigenerační a multikulturní soužití a vzdělávání.

Spolek rodičů a přátel DPS Rolnička Praha zřizuje významný pražský dětský sbor. Od září 2017 si
pronajímá zkušebnu a kancelář v objektu SMOSK na Senovážném náměstí 23, Praha 1. Zkušebna
je po všech stránkách vyhovující. Po dlouhodobém přerušení činnosti kvůli covidu v r. 2020 a
2021 ale poklesl počet členů tak, že Spolek má problémy s úhradou pronájmu a dalších
základních nákladů. Ani současný stav neumožňuje provést masivní nábor nových dětí ve školách
a školkách. Proto se na překlenutí tohoto období obracíme na MČ Praha 1 se žádostí o podporu.

Schváleno
(v Kč)

50 000

30 000
nájem na realizaci projektu,
honoráře, lektorné, náklady na
propagaci, kancelářské potřeby,
nákup materiálu

71 000

12 000

11 000
nájem na realizaci projektu,
technické zařízení (zabezpečení)
akce, pronájem světelného
zařízení, ozvučení, honoráře,
lektorné, produkční náklady,
náklady na propagaci, spoje,
spotřeba energie, nákup
materiálu

177 000

75 000

30 000
ozvučení, náklady na propagaci,
kancelářské potřeby

190 000

50 000

40 000
nájem na realizaci projektu,
spoje, spotřeba energie,
kancelářské potřeby, nákup
materiálu, drobný majetek
(žebřík na běh a skákání)

541 140

7

Uznatelné náklady
(poznámka)
nájem na realizaci projektu

1 404 592

Zpracovala: Linda Klečková, 15. 2. 2022

Požadovaná
částka (v Kč)

50 000

50 000

Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR22_0192 ze dne 22.02.2022

Číslo
projektu

Žadatel

IČO

Název
projektu

Celkové náklady
(v Kč)

Anotace

22-SP-036

Znakovárna, z. s.

06450113 Znakovárna
2022

Znakovárna vznikla jako reakce na nedostatek možnost setkávání sluchově postižených naživo a
komunikovat znakovým jazykem na témata, která je zajímají, vzdělávat a rozvíjet sami sebe
formou vzdělávacích seminářů, interaktivních přednášek, projekcí, diskusí na různá témata a
mnoha dalších komunitních činností. Pořádány jsou přednášky celoročně jednou za 14 dní ,v
době pandemie online jednou týdně, ale záleží na časových možnostech. Vše probíhá na
dobrovolnické úrovni. Je samozřejmě otevřena i slyšícím zájemcům o jazyk a kulturu neslyšících,
případně vyvrácení nebo potvrzení mýtů a předsudků.

22-SP-037

ŽIJEME V
CENTRU z.s.

02466228 Žijeme v
centru komunitní
život

Zijeme v centru Spolek je zaměřen na zlepšení komunitního života převážně na Praze 1. Vytváří
kulturní a společenské akce, prodejní UMtrh s uměleckým nábojem, místem setkání a relaxu pro
Pražany . Další jeho aktivitou je nově vytvořený program OPERUm s akcentem na klasickou operní
scénu a přiblížení klasické hudby běžnému návštěvníkovi, pozorovatlei. Dalším přínosem budou
jednotlivé komunitní akce vždy věnované tématice /Jarmark, Vánoce, Vítání Jara...atd/

22-SP-038

ŽIVOT 90, z.ú.

00571709 Senioři
seniorům v
ŽIVOTě 90

Projekt pomáhá řešit problém ztráty životního programu po odchodu do důchodu - vytváří
prostor pro seberealizaci aktivních seniorů. Ti se současně stávají součástí komunity, která je
dokáže podržet v situaci, kdy sami potřebují pomoc. Projektové aktivity tvoří 2 programy: Vedení
volnočasových aktivit v rámci Centra aktivních seniorů – dobrovolníci připravují vycházky či
výlety, vedou vzdělávací kurzy (např. jazyky, práce na PC), připravují přednášky na témata své
profese apod.
Přátelské návštěvy u osamělých a imobilních seniorů – dobrovolník navštěvuje „svého“seniora
pravidelně v jeho domově

71 000

-

50 000

30 000
náklady na propagaci, spoje,
spotřeba energie, kancelářské
potřeby, nákup materiálu,
kulturní program

616 116
25 776 587

8

Schváleno
(v Kč)

nájem na realizaci projektu,
technické zařízení (zabezpečení)
akce, pronájem světelného
zařízení, pronájem stánků,
náklady na propagaci

219 000

Zpracovala: Linda Klečková, 15. 2. 2022

Uznatelné náklady
(poznámka)
náklady na propagaci,
kancelářské potřeby, nákup
materiálu, servis nástrojů,
tlumočník - vyřazen z formálních
důvodů

104 000

TOTAL

Požadovaná
částka (v Kč)

45 000
1 943 453

45 000
1 040 000

