Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ22_0375 ze dne 13.04.2022

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 2022" (rozpočet 1 500 000,- Kč)
Pořadí

Číslo
kód projektu
projektu

Žadatel

IČO

01/85 ZO ČSOP
DINOSAURUS -

1.

1.

2.

Fotbal na Praze 1

Plavání na Praze 1

Spolek Sport4active

3.

3.

4.

ID1065

120 000,00 Kč

03736237

ID 1064

Šikovné děti, z.s.

4.

100 000,00 Kč

03736237

ID 1063

Kutil Junior Pravidelné kroužky
řemesel a kutilství

6194192

Anotace

Položkovitý rozpočet

57 500,00 Kč

3D tiskárna ,filamenty,společenské a
deskové hry , kreativní materiál,
sport,multifunkční stůl, hudební
nástroje,hygienické potřeby a pomůcky,
propagační předměty
,nářadí ,stavební kolečko, hliníkový žebřík
Každý rok připravujeme pro děti nejen z Prahy 1 ,nádobí, nábytek,stany a opravy plachet,
zajímavý program. Program je zaměřen na
kancelářské potřeby, nájemné, energie
ekologickou výchovu, na ochranu životního
prostředí, na šetrné tábornictví a sociální
sdružování. Třikrát týdně se konají pravidelné
schůzky v klubovně v Truhlářské ulici. Jednou
měsíčně vyrážíme do přírody na výpravu, v létě
pak na 14denní letní stanový tábor.

Účetní uzávěrka 2020

Požadovaná částka

✔ Schválená částka ✔

ANO

50 000,00 Kč

30 000

ANO

50 000,00 Kč

30000

ANO

50 000,00 Kč

30000

ANO

33 500,00 Kč

20000

Dětský turisticko-přírodovědný oddíl se
zaměřením na ochranu a obnovu přírody,
krajiny, životního prostředí, ekologickou
výchovu a podporu trvale udržitelného života.
Vše je doprovázeno celoroční tematickou hrou.

166 000,00 Kč

64935507

ID 1052

Celková částka

Oddíl Dinosaurus

Spolek Sport4active

2.

Název

Tuto žádost o grant podává Spolek Sport4active 4x odborní trenéři (DPP),propagace –
na projekt rozvoje fotbalu na území MČ P1, kdy letáky, facebook, web, administrativa
chce navázat na své kurzy z let 2015 až 2021.
(DPP)
Kurz bude probíhat na veřejném hřišti Na
Františku, a to tradičně každý pátek odpoledne
(cca 14-16), v obdobích květen-červen 2022 a
poté září-říjen 2022 celkem se tak uskuteční
zhruba 15 lekcí.

Tuto žádost o grant podává Spolek Sport4active odborní trenéři + pomůcky, pronájem
na projekt plavání pro děti z MČ P1. Pravidelný bazénu, administrativa (DPP)
kurz plavání bude stejně jako v letech 20162021 probíhat v bazénu AXA, Na Poříčí 40,
Praha 1. Akci opět povedou dva zkušení lektoři
plavání (závodní plavkyně a bývalý triatlonista).
Kurz by měl být pro děti z Prahy 1 opět zcela
zdarma.
Stejně jako v minulých letech by spolek chtěl na
jarní kurz (březen + duben) navázat v případě
dostatku finančních prostředků také na podzim
2022 (říjen + listopad).
Podpora polytechnické výchovy a rozvoj
řemeslné zručnosti dětí a mládeže v MČ Praha
1. Dětem se v kroužku otevírá možnost
technického vzdělávání, seznamují se se
skutečným nářadím a různými materiály a
postupně se se všemi učí pracovat. Práce s
nářadím je velmi přínosná pro děti, trénují
zručnost, ale též musí plánovat postup práce,
přemýšlet a hledat logická řešení. To vše
přispívá k rozvoji jak hrubé a jemné motoriky,
tak soustředění a pozornosti, vytrvalosti,
pečlivosti a technického myšlení. Děti mají
dobrý pocit z vlastní práce a jsou vedeny k
tomu, aby rozdělanou činnost dokončily.

nářadí, pracovní stoly, materiál, pomůcky,
příprava ,nájemné, administrativa
,propagace, doprava, pojištění, lektorská
činnost

Pořadí

Číslo
kód projektu
projektu

Žadatel

IČO

5.

Český šermířský klub
Riegel z.s.

6.

7.

Sportovní šerm v
Praze 1 -

8.

Přijďte si s námi
zahrát

9.

CESTY Z MĚSTA

Základní škola
Vodičkova

9.

10.

ID 1074

50 000,00 Kč

60436140

ID 1073

KLUB MLADÝCH

60436140

Anotace
Projekt se skládá ze tří lezeckých kroužků, každý
z nich je zaměřen na jinou věkovou skupinu
dětí. Prvním je lezecká přípravka 9 letých, jedná
se o 8 dětí a 2 instruktory. Druhým je kroužek
13 letých, který má nyní 9 účastníků a 2
instruktory. Letos byl nově otevřen kroužek pro
předskoláky, který má 4 účastníky. Velké děti
lezou 1x týdně 1,5-2hod, malé 1x týdně 1,5hod
a předškoláci 1x týdně 1hod. V teplých měsících
jsou kroužky na venkovní školní stěně
Malostranského gymnázia. V chladných
měsících se kroužek koná převážně v lezeckém
centru Smíchov. Nejmenší navštěvují
lokalblok.Lezecká stěna Malostranské ZŠ,
Josefská 7, Praha 1.Většina našich dětí jsou
žáky a studenty Malostranských škol, několik z
nich jsou obyvateli Prahy 1.

Položkovitý rozpočet
drobný materiál - magnezium,lezecké
pomůcky - sedáky ,lezecké pomůcky lezečky
lezecký pomůcky - lano ,1. instruktor, 2.
instruktor ,instruktor nejmenších
,administrativa, vstupné děti ,vstupné
instruktoři, vstupné nejmenší ,vstupné,
instruktor nejmenších ,vstupné - 2
návštěvy jiné stěny ,nájem škola,
pronájem lan na stěně

Organizace náboru dětí (12-15 let). Rozvíjení a organizace náboru
podpora fyzické a psychické vitality a odolnosti (obdrženo v roce 2021 na položky u dětí v rámci sportovního šermu, jakožto
Trenéři, Organizace, Propagace)
olympijského sportu.Lazarská 15/7, 110 00
Praha 1 – Nové Město. Cílem projektu je
organizace náboru cílové skupiny s přínosem
vytažení dětí od obrazovek počítačů a
mobilních zařízení, propagace sportu na Praze
1 a úzká spolupráce s MČ P1 ve smyslu
propagace a zviditelnení MČ P1 v činnosti
podpory sportu na svém území.

50 000,00 Kč

pronájem ostrova včetně dodání židlí a
lavic do hlediště a zázemí pro
účinkující,rozšíření
pódia,ozvučení,pronájem bicí
soupravy,pronájem koncertního
Společně s dětmi vytvoříme jednodenní
klavíru,video dokumentace ,foto
orchestr. Zájemci se mohou registrovat na
dokumentace akce,reklama na sociálních
www.nfharmonie.cz, kde je postupně k
sítích,reklama na plakátovacích
dispozici celý repertoár. Akce je pro všechny
plochách,grafický návrh plakátu akce, tisk
účastníky zdarma. Do jednodenního orchestru plakátů, letáků a programů k akci,zvuková
se může zapojit až 200 dětí a mládeže. Budou pozvánka na akci do rádia,honorář
osloveny všechny základní školy MČ Praha 1
dirigent, lektorů,honorář moderátor
akce,doprava materiálu ,tisk not pro
muzikanty,úprava skladeb pro celý
orchestr,příprava a org.,zajištění akce na
místě, zajištění podkladů pro účetnictví
,květiny pro hlavní účinkující,paušál na
WC pro muzikanty,dezinfekce,respirátory

Účetní uzávěrka 2020

Požadovaná částka

✔ Schválená částka ✔

ANO

29 200,00 Kč

20000

ANO

50 000,00 Kč

10000

ANO

50 000,00 Kč

10000

Nemá povinnost

50 000,00 Kč

30000

Nemá povinnost

50 000,00 Kč

50000

7. ročník open air koncertu na Střeleckém
ostrově Přijďte si s námi zahrát, který se bude
konat v neděli 29.5. od 15:00 hod. Generální
zkouška je ve 12:30.

334 300,00 Kč

28951760

ID 1071

Základní škola
Vodičkova

8.

50 000,00 Kč

03596711

ID 1070

Nadační fond
Harmonie

7.

199 480,00 Kč

08934908

ID 1066

Celková částka

lezeM - lezecký
kroužek

lezeM, z.s.

5.

Název

Námi organizované pobyty nepředstavují
OON - odměny lektorů
klasickou školu v přírodě, ale jde nám o zajištění
kvalitně a smysluplně stráveného volného času
dětí. Tedy především o víkendech a
prázdninách. Naším cílem je udržení a rozšíření
stávajících aktivit, které probíhají při ZŠ
Vodičkova. Hlavním tématem je přiblížení
přírody dětem, poznávání krás naší země a naší
historie.
Klub mladých při ZŠ Vodičkova je zřízen
OON - odměny pro lektory, akce mimo
Městskou částí Praha 1. Klub je určen pro žáky otevírací dobu školního klubu
prvního (5. ročníky) a druhého stupně výše
uvedené školy a jeho hlavním posláním není
pouze předejít sociálně patologickým jevům u
dětí a mládeže, ale také zajištění smysluplného
využití jejich volného času a rozvoje osobnosti.

Pořadí

Číslo
kód projektu
projektu

Žadatel

IČO

Základní škola
Vodičkova

10. 11.

Prázdninový týdenní
výtvarný ateliér pro
děti z Prahy 1

Letní tábory pro děti
a mládež

Najdi svůj sport!
2022

ID 1084

811 000,00 Kč

27060225

ID 1079

Šikovné děti, z.s.

14. 16.

28 500,00 Kč

70105502

ID 1078

SPORT BEZ
PŘEDSUDKů, spolek

13. 14.

45 000,00 Kč

26596229

ID 1077

EUROSOLAR.CZ, z.s.

12. 13.

50 000,00 Kč

60436140

ID 1075

Celková částka

CYKLISTICKÉ VÝLETY

"Oliva" z.s.

11. 12.

Název

Kutil Junior Jednorázové
řemeslné a umělecké
dílny pro děti a
mládež I.
06194192

22 500,00 Kč

Anotace

Položkovitý rozpočet

Projekt je zaměřen na trávení volného času dětí OON - odměny pro lektory
se zaměřením na cyklistiku a další sportovní
aktivity.
Tyto cyklistické výlety pořádáme řadu let a žáci
o ně mají veliký zájem. Velice kladné hodnocení
se nám dostává také od rodičů dětí. Hlavní
náplní je nenáročná cyklistika spojená s
poznáváním krás naší země a naší historie.

Oliva se již řadu let zabývá přípravou a realizací
haptických výstav, tvůrčích dílen pro děti a
studenty s handicapem i bez handicapu. Vytváří
prostor pro vzájemnou inspiraci a dialog. V
posledních osmi letech jsme realizovali s
přispěním městské části ateliér pro děti z Prahy
1. Zaměřujeme se i na děti ze sociálně slabšího
prostředí a děti s handicapem. Proto žádáme
grant, neboť tyto děti mají výrazně zlevněné,
nebo žádné kurzovné.Galerie Perla, Jánský
vršek 15, Praha 1, exteriéry přilehlých
zahrad.Oliva z.s. působí na Praze 1 a pořádá
ateliér pro děti z Prahy 1 v Galerii Perla na
Jánském vršku 15, nebo v zahradách této
městské části. Spolupracujeme též s
Konzervatoří Jana Deyla na Maltézském nám.
14.

Účetní uzávěrka 2020

Požadovaná částka

✔ Schválená částka ✔

Nemá povinnost

50 000,00 Kč

20000

ANO

20 000,00 Kč

20000

ANO

25 000,00 Kč

10000

ANO

50 000,00 Kč

30000

ANO

22 500,00 Kč

10000

provozní náklady, nájem galerie, výpal
pece, organizační náklady, dvě
lektorky,vstupné do galerií a muzeí,
materiálové náklady, výtvarné potřeby,
propagace, tisk pozvánek, grafik.

Provozujeme letní tábory pro děti a mládež již nákup stanovky a materiálu na teepee
desítky let. Tábory jsou přírodní ve stanech.
Letošní rok bychom potřebovali ušít 2-3 nová
teepee a zakoupit k tomuto účel stanovou látku
za velkoobchodní cenu u výrobce. Organizace
má sídlo na Praze 1.
28 dětí a mládeže převážně z Prahy, některé
také z městské části Praha 1, Místo konání:
Josefovo údolí, bývalá osada Stará Stoupa
katastr. území Česká ve u Lesné)
Program je složen ze dvou na sebe navazujících
částí, tréninková a zábavně soutěžní.
Obě části zahrnují jednoduše vedenou a hlavně
zábavnou prezentaci individuálních, ale i
kolektivních sportovních pohybových aktivit od
základních pohybových dovedností, přičemž
mezi nejoblíbenější zde patří běhy na krátké
vzdálenosti.
Prezentujeme individuální a kolektivní sportovní
pohybové aktivity, mezi které spadá řada
základních pohybových aktivit – atletické
dovednosti, koordinační schopnosti, rozvoj
kolektivních her a sportů (bezkontaktní – Touch
rugby, kontaktní ragby, fotbal, basketbal).
Leden - 1 (Malostranská ZŠ, Praha 1) ,Listopad
– 2 (Malostranská ZŠ, Praha 1/ ZŠ Laudova,

nákup sportovního vybavení a
technického materiálu, rozlišovací dresy,
balony, atletické pomůcky, stopky, kužely,
technické zajištění a organizace,školení
personálního zajištění,příprava, vedení
projektu a vlastních akcí, prezentace
projektu - grafické zpracování a tvorba
základního materiálu, prezentace
projektu - PR podpora projektu, doprava
na akce - materiál/ personální
zajištění,pronájem osobního vozu, DPP trenéři,asistenti, rozhodčí,pronájmy
sportovních areálů, zdravotní
zabezpečení, pojištění - účastníků a akce,
odměny účastníkům - ceny, diplomy,
samolepky, drobný materiálí předměty
Prezentace projektu - reklamní podpora
(bannery, rollupy)

Řemeslné a umělecké dílny přibližují dětem
řemeslo a manuální práci. Děti se seznamují s
jednotlivými druhy nářadí a materiálem a
postupně se se všemi učí pracovat. Výstupem
jsou funkční a praktické výrobky pro domácnost
či hračky. Vlastnoručně vyrobené výrobky si po
akci odnesou domů. Práce s nářadím je pro děti
velmi přínosná, trénují zručnost, ale též musí
plánovat postup práce, přemýšlet a hledat
logická řešení. To vše přispívá k rozvoji jak
hrubé a jemné motoriky, tak soustředění a
pozornosti, vytrvalosti, pečlivosti a technického
myšlení.

nářadí, pila, kladivo, vrták, šroubovák,
kleště apod.
Materiál, pomůcky, příprava, Dřevo,
plast, kov, sklo, spojovací materiál apod.,
administrativa, Propagace,reklamní
předměty,letáky, web, doprava,
parkovné, pohonné hmoty, osobní
náklady, lektorská činnost - DPP, faktury,
platby lektorům

Pořadí

Číslo
kód projektu
projektu

Žadatel

IČO

FOTO -POSTŘEHY

FO: Michaela
Antůšková

16. 18.

Kutil Junior Jednorázové
řemeslné a umělecké
dílny pro děti a
mládež II.

Podpora celoroční
pravidelné činnosti skautský oddíl
neslyšících Potkani

ID 1089

41 000,00 Kč

62931610

ID 1088

Junák - český skaut,
středisko Arcus
Praha, z. s.

19. 21.

22 500,00 Kč

06194192

ID 1087

Junák - český skaut,
středisko Arcus
Praha, z. s.

18. 20.

230 000,00 Kč

41822056

OD 1086

Šikovné děti, z.s.

17. 19.

245 000,00 Kč

41822056

ID 1085

Celková částka

FOTO - VIDĚNÍ

FO:Michaela
Antůšková

15. 17.

Název

Podpora letního
tábora - skautský
oddíl neslyšících
Potkani
62931610

92 800,00 Kč

Anotace

Položkovitý rozpočet

„Ve hře se dá hodně naučit, co poté bude
použito, když to okolnosti budou vyžadovat.“
(Jan Amos Komenský)
Vnímat místo kde žiji, kam chodím do školy,
kde si hraji a vyrůstám - okolí - jako svůj
výtvarný prostředek . Hledat a utvářet si svůj
vlastní pohled na svět . Objevovat v
jednoduchosti a krásu a tvůrčí potenciál .

spotřební fotografický a kancelářský
materiál a fotografické služby,
provozní náklady fotoateliéru a zapůjčení
fototechniky, lektorné – ohodnocení
lektorů,vstupné –kulturní akce (výstavy) a
historické objekty

Snažit se dívat kolem sebe a mít postřeh pro
neobyčejné zážitky a ty svým fotoaparátem
zdokumentovat. Projekt FOTO-POSTŘEHY je
zaměřen především na rozvoj citlivosti ke
vnímání prostředí, které děti obklopuje,
dynamiky a rytmu každodenního života,
estetického cítění a fantazie, upoutání zájmu a
využití rozumových a technických dovedností
dospívajících dětí s cílem rozšíření nabídky
volnočasových aktivit právě pro tuto věkovou
skupinu mládeže žijící či studující v obvodu
Městské části Prahy 1.

spotřební fotografický a kancelářský
materiál, fotografické služby,provozní
náklady a zapůjčení vybavení
fotoateliéru, lektorné – ohodnocení
lektorů, vstupné – kulturní akce (výstavy)
a historické objekty

Řemeslné a umělecké dílny přibližují dětem
řemeslo a manuální práci. Děti se seznamují s
jednotlivými druhy nářadí a materiálem a
postupně se se všemi učí pracovat. Výstupem
jsou funkční a praktické výrobky pro domácnost
či hračky. Vlastnoručně vyrobené výrobky si po
akci odnesou domů. Práce s nářadím je pro děti
velmi přínosná, trénují zručnost, ale též musí
plánovat postup práce, přemýšlet a hledat
logická řešení. To vše přispívá k rozvoji jak
hrubé a jemné motoriky, tak soustředění a
pozornosti, vytrvalosti, pečlivosti a technického
myšlení.

nářadí, pila, vrták, šroubovák, kleště
apod., materiál, pomůcky + příprava,
dřevo, plast, kov, sklo, spojovací materiál
apod.,administrativa, administrativní a
koordinační činnost, propagace, reklamní
předměty, letáky, web
doprava , parkovné, pohonné hmoty
osobní náklady, lektorská činnost - DPP,
faktury, odměna lektorům

Cílem projektu je podpora celoroční činnosti
skautského oddílu neslyšících. Chceme umožnit
zapojení všech členů do veškeré oddílové
činnosti. Oddíl se pravidelně schází v klubovně
na schůzkách, rozdělených dle věkových
kategorií. Každý měsíc se konají jedna či dvě
víkendové výpravy a v létě oddíl organizuje 14denní tábor. Skrze zaměření na děti se
sluchovým postižením patří mezi nezbytné
výdaje oddílu tlumočení na různých akcích;
tlumočení je zároveň i jeden z největších výdajů
oddílu. Dalšími výdaji je průběžné materiální
zabezpečení činnosti v klubovně a na
výpravách.

tlumočení na střediskových radách,
spotřební a sportovní materiál, spotřební
materiál pro tiskárnu,tlumočení na
zdravotnickém kurzu

Letní tábor je vyvrcholením celoročního
materiály, cestovné, ostatní výdaje,
programu skautského oddílu. Předpokládáme, potraviny, vybavení, rezerva
že účast na táboře bude opět větší než v
minulých letech a rádi bychom udrželi cenu
tábora v přijatelných mezích pro všechny
rodiče. Abychom mohli zlepšit technické a
materiální zabezpečení oddílu, které hradíme z
táborového rozpočtu, tak bychom rádi dotaci
využili na uhrazení cestovních výdajů, nákup
spotřebního materiálu na tábor, materiálu na
opravu tábořiště a táborového vybavení.
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Požadovaná částka

✔ Schválená částka ✔

Nemá povinnost

50 000,00 Kč

30000

Nemá povinnost

50 000,00 Kč

30000

ANO

22 500,00 Kč

10000

ANO

41 000,00 Kč

15000

ANO

28 000,00 Kč

20000

Pořadí

Číslo
kód projektu
projektu

20. 22.

ID 1090

Žadatel

Tělocvičná jednota
Sokol Praha Staré
Město

IČO

00553905

Komorní orchestr
Harmonie

Šikovné děti, z.s.

23. 29.

24. 31.

Kutil Junior Příměstské řemeslné
tábory pro děti a
mládež z MČ Praha 1

66 000,00 Kč

06194192

ID 1102

ID 1104

648 789,00 Kč

28951760

ID 1100

Základní škola Brána
jazyků s rozšířenou
výukou matematiky

90 000,00 Kč

306 000,00 Kč

26628295

ID 1092

Nadační fond
Harmonie

22. 27.

Podpora využití
volného času dětí a
mládeže na území
Prahy 1 a podpora
organizace pobytu
dětí na táborech

Celková částka

Umělecké kurzy a
dílny v HaFstudiu

HAF z.s.

21. 24.

Název

Vojtěšská paleta

60436123

30 000,00 Kč

Anotace

Položkovitý rozpočet

Jsme organizační jednotkou České obce
letní tábor
sokolské. Základní činností naší tělocvičné
jednoty je v případě dětí a mládeže péče o
zdravý vývoj jedinců, jak po stránce tělesné, tak
i duševní.
Obsahem našeho projektu je zajistit dětem
žijícím na území Prahy 1 vhodné podmínky pro
využití jejich volného času.

HaF (HaF = Hra a Fantazie) vzniklo jako úplně
první kulturní a rodinné centrum mimo státní
zařízení nejen v Praze, ale v celé republice, v
roce 1990. Posláním je šířit zájem o kulturu a
umění mezi dětmi i dospělými, poskytnout
kvalitní program pro trávení volného času. Činí
tak nepřetržitě dodnes stále v Praze 1,
především pro její občany. . Základním
kamenem činnosti jsou pravidelné kurzy a
kroužky ve všední den, o víkendech pořádáme
nepravidelné dílny - workshopy. Pořádáme
kurzy a dílny pro děti, mládež a dospělé,
kroužky pro předškoláky. Dále výstavy a
koncerty, především žáků.HaFstudio, Praha 1,
Ostrovní 16.Kurzy navštěvují převážně děti i
dospělí z Prahy 1.

nájem na realizaci projektu, honoráře,
lektorné, náklady na propagaci a
organizaci projektu, energie,
úklid,kancelářské potřeby, materiály k
tvorbě

Komorní smyčcový orchestr Harmonie v
současné době působí v SVČ Jednička. Pro děti
je účast v orchestru zdarma, náklady na
kurzovné hradí středisku NF Harmonie. Další
náklady (zejména nástroje, noty, doplatek
honoráře lektora), které jsou se zajištěním
kroužku spojené hradí také NF Harmonie z
dotací, grantů a finančních darů.
Orchestr vystupuje na akcích SVČ Jednička, v
letošním roce plánuje vystoupení v ČMH,
Vrtbovské zahradě a SVČ Jednička. Nabízí
vystoupení ve školách a koncertních místech
MČ Praha 1.

honoráře dirigent a lektoři (housle, viola,
violoncello),propagace
náklady na telefonní a internetové služby,
údržba a opravy nástrojů,nákup a úprava
not,účetní služby,antivirová ochrana
počítačů a IT podpora, platba za
doménu,poštovné, úklid, účetní služby

Děti se na táboře učí polytechnickým
dovednostem hravou formou, pracují s různými
druhy nářadí a materiálu, vyrábí funkční a
praktické výrobky, které v závěru tábora
vystavují a „prodávají“ rodičům na řemeslném
jarmarku, který si sami postaví. Každý den se
děti seznamují s jedním nebo dvěma řemesly a
prakticky si je vyzkouší. Součástí tábora je i
tematický jednodenní výlet (řemeslné dílny
apod.). Celotáborová hra (děti soutěží za
„řemeslné cechy, vyrábí cechovní erby, staví
dílny), sportovní soutěže, kladívková štafeta
apod.

nářadí, pila, vrták, šroubovák, kleště
apod.,materiál, pomůcky +
příprava,dřevo, plast, kov, sklo, spojovací
materiál apod. ,nájemné, platba za
pronájem prostorů,
administrativa,administrativní a
koordinační činnost,propagace, reklamní
předměty, letáky, web, odměny pro
děti,medaile, diplomy apod, doprava,
parkovné, pohonné hmoty,tematický
výlet, návštěva řemeslné dílny, botanické
zahrady, farmy apod. , lektorská
činnost - DPP, faktury , odměna lektorům

Děti se na výtvarném kroužku Vojtěšská paleta plat realizátora
seznamují s výtvarnými technikami jako je
kresba, malba, grafika, koláž.
Tematicky se tvorba dělí do 4 okruhů: LIDÉ,
VĚCI, ZVÍŘATA, KRAJINA.
Programem výtvarného vzdělávání se u dětí
rozvíjí aktivní vztah ke světu, smyslová a
výtvarná citlivost, kultivuje se jejich výtvarných
projev.

Účetní uzávěrka 2020

Požadovaná částka

✔ Schválená částka ✔

ANO

50 000,00 Kč

35000

ANO

50 000,00 Kč

10000

ANO

50 000,00 Kč

30000

ANO

37 250,00 Kč

20000

Nemá povinnost

20 000,00 Kč

20000

Pořadí

Číslo
kód projektu
projektu

Žadatel

Základní škola Brána
jazyků s rozšířenou
výukou matematiky

25. 32.

26. 33.

27. 34.

ID 1107

Základní škola Brána
jazyků s rozšířenou
výukou matematiky

ID 1108

Základní škola Brána
jazyků s rozšířenou
výukou matematiky

Pražský chodec

30. 37.

Skládanky

16 000,00 Kč

60436123

Počítače pro
Prvňáčky

16 000,00 Kč

60436123

ID 1106

Výtvarné kurzy

75 000,00 Kč

62936026

ID 1109

ID 1110

41 000,00 Kč

60436123

ŠKOLIČKA - Ateliér
ŠUM, z.s.

29. 36.

80 000,00 Kč

60436123

ID 1105

Základní škola Brána
jazyků s rozšířenou
výukou matematiky

Celková částka

Kytara pro
začátečníky i
pokročilé

Základní škola Brána
jazyků s rozšířenou
výukou matematiky

28. 35.

Název

IČO

Truhlíci

60436123

40 000,00 Kč

Anotace

Položkovitý rozpočet

Kroužek na naší škole probíhá už desátým
odměna realizátora
rokem. Je zaměřen na výuku hry na kytaru
spolu se zpěvem lidových, populárních a
trampských písní. Děti se v jednotlivých lekcích
učí správnému držení nástroje, orientaci v
akordových značkách, práci se zpěvníkem, hraní
rytmu, vybrnkávání, skupinové hře ad. Během
jednoho roku se šikovné děti naučí přibližně 40
písní. Kroužek navštěvují děti mladšího školního
věku. Je koncipován, na rozdíl od hudebních
škol, jako výuka hudby, kde se spojuje hra na
nástroj a zpěv.

Kroužek probíhá jednou týdně vždy celé
odpoledne (tedy 3 až 4 hodiny). Díky této
časové dotaci mají děti za celý rok možnost
poznat všechna důležitá místa Prahy. Děti se
seznamují s hlavními památkami, navštíví
všechna důležitá pražská muzea a historická
místa. Poznají historické slohy, události a
osobnosti.
Během roku navštíví i aktuální výstavy a akce
pořádané městem.

Požadovaná částka

✔ Schválená částka ✔

Nemá povinnost

50 000,00 Kč

10000

Nemá povinnost

40 000,00 Kč

10000

Nemá povinnost

16 000,00 Kč

10000

Nemá povinnost

12 000,00 Kč

10000

ANO

19 000,00 Kč

19000

Nemá povinnost

40 000,00 Kč

10000

odměna realizátora,vstupy do muzeí

Skládanky je kroužek probíhající na naší škole
odměna realizátora
druhým rokem. Je zaměřený na skládaní
papírových tvarů a origami. Jeho cílem je
rozvíjet u dětí především jemnou motoriku,
pečlivost, šikovnost, představivost a trpělivost.
Kroužek doplňuje školní výuku dětí o "Ruční
práce", předmět, který už v současnosti není v
běžném rozvrhu škol.

Kroužek je zaměřen na výuku práce s
odměna realizátora
počítačem. Děti se v jednotlivých lekcích učí
základním dovednostem práce s PC (poznají
jednotlivé části, naučí se orientovat na
klávesnici a využívat její hlavní funkce, naučí se
pracovat myší) Seznamují se ze základními
programy a aplikacemi (budou pracovat se
textovými dokumenty, kreslícími programy,
úpravou fotografii ad.). Děti se seznamují s
fenoménem internetu, na učí se vyhledávat a
využívat jeho pozitiv. Probereme také i nástrahy
a nebezpečí využívání internetu a především
sociálních sítí. Kroužek navštěvují děti mladšího
školního věku.

V tomto projektu jde o materiální zajištění
našeho atelieru. Jde především o výtvarné
potřeby pro všechny naše výtvarné kurzy a
kancelářské potřeby. Výtvarné kurzy pořádáme
pro děti od 3 let, mládež, dospělé - rodiče s
dětmi...na Praze 1 bydlící, či Prahu 1
navštěvující.

Účetní uzávěrka 2020

výtvarný materiál pro kurz keramika,
výtvarný materiál pro kurz vazba knih,
výtvarný materiál pro netradiční techniky,
výtvarný materiál pro kurz kresba, malba
a vitráže, kancelářské potřeby

Truhlíci je nový kroužek pro děti mladšího
odměna realizátora,materiál
školního věku zaměřený na praktické poznávání
rostlin a činností s tím spojených. Cílem je
seznámit děti s péčí o rostliny, poznávání jejich
vývoje a růstu, poznat základní druhy rostlin,
jejich názvy a jejich třídění. Kroužek prakticky
rozšiřuje vědomosti a dovednosti získané při
výuce ve škole a učí péči o rostliny.

Pořadí

Číslo
kód projektu
projektu

Žadatel

IČO

ŠKOLIČKA - Ateliér
ŠUM, z.s.

31. 38.

Poznáváme poutní
místa Čech a Moravy
II.

GUT! ve volném čase
zpívají

ID 1114

50 000,00 Kč

60436166

ID 1113

Výtvarné soustředění
Velký Semerink 2022

FO: ak. soch. Pavel
Humhal

34. 41.

43 900,00 Kč

45246751

ID 1112

Základní škola J.
Gutha-Jarkovského

33. 40.

140 000,00 Kč

62936026

ID 1111

Celková částka

Výtvarné kurzyprovoz

Základní škola sv.
Voršily v Praze

32. 39.

Název

71720022

195 600,00 Kč

Anotace

Položkovitý rozpočet

V tomto projektu jde o zajištění chodu našeho
atelieru. Jde o práce spojené s webem. Jde o
pomoc s úhradou úklidu atelierů po našich
kurzech. Lektorného a úhradu účetnictví,
telefonu a internetu. Výtvarné kurzy pořádáme
pro děti od 3 let, mládež, dospělé - rodiče s
dětmi...na Praze 1 bydlící, či Prahu 1
navštěvující. Lekce v případě potřeby
převádíme do online prostředí.

úklid a činnosti spojené s
desinfekcí,lektorné,provoz ateliéru a
účetnictví,provoz ateliéru,
telefony,internet, desinfekční prostředky,
testy, roušky a potřeby spojené s
covid,web správa, úpravy bezpečnost

Cílem projektu je umožnit dětem ze ZŠ sv.
cestovné - děti + doprovod (2x pedagog.
Voršily během pěti výletů poznávat historii
+ lektor),propagace,lektor (DPP)vstupné poutních míst Čech a Moravy. Hravou a
děti, vstupné - doprovod (2x pedagog.
zážitkovou formou dětem umožnit získat nové doprovod + lektor),pedagog. doprovod
znalosti, rozvíjet vztah ke kulturnímu a
(DPP)
duchovnímu odkazu našich předků. Umožnit
také dětem ze sociálně znevýhodněného
prostředí strávit smysluplně volný čas, být v
kontaktu s ostatními dětmi a rozvíjet
vzájemnou komunikaci, přátelství, sociální
dovednosti. Zajímavou a hravou formou vzbudit
v dětech zájem o historii poutních míst Čech a
Moravy a kořeny naší kultury, získat nejen nové
znalosti, ale i kamarády.Cílovou skupinou
projektu "Poutní místa Čech a Moravy II." jsou
žáci 1. a 2. stupně ZŠ sv. Voršily v Praze. Tábor Klokoty,2. Litoměřice,3. Roudnice nad
Labem,4. Beroun - Tetín. ,5 Praha - Loreta

Celkový cíl projektu je efektivní naplnění
pěvecké soustředění,mzdové
volného času dětí MČ Prahy 1,
náklady,notový materiál,pěvecký úbor +
při kterém by děti měly získávat umělecké
sborové desky
vědomosti, dovednosti, schopnosti a
zkušenosti.
Cílem projektu je zároveň prezentace výsledků
práce souboru GUT! široké veřejnosti MČ Prahy
1.
Cílová skupina: žáci ZŠ J. Gutha-Jarkovského

25. ročník Výtvarného soustředění v ubytovně Výtvarné soustředění Velký Semerink
Oáza v Janově nad Nisou v oblasti Velkého
2022
Semerinku. Výtvarné soustředění je pořádáno
pro cca 30 - 35 žáků výtvarného oboru ZUŠ
Biskupská, Praha 1, jako soustředěná týdenní
práce na výtvarných projektech, které žáci tvoří
pod odborným lektorským vedením. Vedoucí
tábora Pavel Humhal, pedagog ZUŠ. Ze
soustředění vzniká každoročně dokumentární
film.Žáci Výtvarného oboru ZUŠ Biskupská 12,
Praha 1
Počet účastníků: maximálně 35 žáků do 15-ti
let věku, 3 lektoři, 1 zdravotník, 1 vedoucí. V
tomto roce bychom se chtěli vrátit na místo
Školy v přírodě Prahy 1 v Janově nad Nisou.
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Požadovaná částka

✔ Schválená částka ✔

ANO

48 000,00 Kč

11000

Nemá povinnost

23 900,00 Kč

15000

Nemá povinnost

50 000,00 Kč

35000

Nemá povinnost

50 000,00 Kč

20000

Pořadí

Číslo
kód projektu
projektu

Žadatel

IČO

Základní škola Brána
jazyků s rozšířenou
výukou matematiky

35. 42.

Keramici, keramičky,
keramičata

Multikulturní dílna
tvořivosti

ID 1118

46 000,00 Kč

60436123

ID 1117

Základní škola nám.
Curieových

38. 45.

356 000,00 Kč

60436123

ID 1116

Základní škola Brána
jazyků s rozšířenou
výukou matematiky

37. 44.

40 000,00 Kč

60436123

ID 1115

Celková částka

Výtvarná dílna II

Základní škola Brána
jazyků s rozšířenou
výukou matematiky

36. 43.

Název

Keramická dílna XI.

60436115

167 000,00 Kč

Anotace

Položkovitý rozpočet

Projekt Výtvarná dílna II umožňuje dětem tvůrčí
aktivitu, jež výrazně ovlivní prostředí, ve kterém
se učí.
Odpolední výtvarné lekce mají různá témata a
výtvarné techniky. Právě podle nich si děti
mohou zvolit, kterou z nich navštíví.
Projekt nabízí dětem vhodnou alternativu,
jak trávit volný čas. Zároveň formuje i postoj
dětí k prostředí školy a dává jim možnost
aktivně ho ovlivňovat. Vede děti k tomu, aby si
dotvářely a chránily prostředí školy.
Práce dětí se stávají součástí školy, vytvářejí její
estetickou image a kladně motivují i děti, které
se tvůrčího procesu nezúčastnily.

osobní náklady - lektor
osobní náklady - celkový servis
(propagace, nákup materiálu...)
materiál

Keramická dílna školy v Ostrovní ulici si získala
za 11 let své existence velikou oblibu a
umožnila průměrně ročně 70 dětem ze ZŠ v
podobě keramického kroužku kreativní, aktivní
a kvalitní trávení volného času.
Velkým problémem je ale vysoká materiální,
časová a energetická náročnost keramického
kroužku, která tak v porovnání s ostatními
výtvarnými kroužky nepříznivě ovlivňuje cenu
kurzu. Pro mnoho dětí, resp. jejich rodičů, tak
může být keramika finančně velice náročná
nebo i nedostupná.

materiál
energie na výpal
osobní náklady - výuka
osobní náklady - obsluha keramické dílny
osobní náklady - obsluha pece
osobní náklady - speciální lekce
nájem

Multikulturní dílna probíhá od roku 2010. Je
motivována snahou zkvalitnit průběh
celoškolních akcí, dosáhnout propojení mezi
předměty, potřebou zútulnit prostředí školy v
tematické návaznosti na celoškolní akce a na
zaměření školy na výuku jazyků a časté
mezinárodní výměnné pobyty dětí a návštěvy ze
zahraničí. Cílem projektu je umožnit dětem
tvůrčí aktivitu a zároveň pomocí výzdoby
představit kulturu České republiky i kultury
jiných národností. Umožňuje dětem realizovat
se i v oborech jako moderování, herectví,
tanec, hudební projev, práce s AV technikou,
návrhářství.

odměna lektora výtvarných lekcí
odměna lektora dramatických lekcí
Koordinátor, propagace, nákup
materiálu...
Materiál

Projekt navazuje na tvořivě zaměřené projekty
Keramická dílna I. - X. , které na Základní škole
Curieových probíhají již od roku 2010. V
minulých letech se do projektu zapojilo velké
množství dětí a mládeže a proto i v roce 2022
pokračujeme v navazujícím projektu Keramická
dílna XI.. Cílem projektu Keramická dílna XI. je
nabídnout zajímavou volnočasovou aktivitu,
která děti baví, rozvíjí jejich kreativitu, fantazii,
vnímavost a výtvarný talent. Během hodin
strávených v keramickém kroužku žáci
přirozeně navazují nové přátelské vztahy a učí
se pracovat ve skupině.

náklady na keramický materiál pomůcky pro práci s keramikou,
keramická hlína,
glazury, engoby licí břečky,
efektové glazury, skleněné floty,
nástroje pro keramickou práci
odměna vyučujícím
odměna pro lektora

Účetní uzávěrka 2020

Požadovaná částka

✔ Schválená částka ✔

Nemá povinnost

35 000,00 Kč

10000

Nemá povinnost

46 000,00 Kč

10000

Nemá povinnost

41 000,00 Kč

10000

Nemá povinnost

37 000,00 Kč

10000

Pořadí

Číslo
kód projektu
projektu

Žadatel

IČO

Malostranská
základní škola

39. 46.

Výtvarný ateliér pro
děti

42. 51.

Divadelní kroužky
Paměti národa 2022

Malostranská
základní škola

Sbor Josef 2022

ID 1125

Znám své město II

60436115

Anotace

Položkovitý rozpočet

Projekt besed se spisovateli má na naší
5x samostatná beseda - honorář pro
Malostranské základní škole již šestiletou
spisovatele
tradici. Je vynikajícím doplňkem a oživením
hodin literatury a semináře tvůrčího psaní.
Motivuje studenty k četbě i vlastní tvorbě,
rozšiřuje a upevňuje znalosti o současné české
literatuře. Podporuje dětské čtenářství, rozvoj
čtenářských návyků a popularizuje návštěvu
knihovny. Mezi naše hosty již patřili např. Dita
Táborská, Olga Černá, Vojtěch Matocha, Josef
Formánek, Irena Dousková, Radek Malý, Radka
Denemarková, Petra Braunová nebo Lucie
Lomová.

Výtvarný ateliér Tibet Open House v
nájemné- Školská 28,DPP Chungpo
komunitním centru Školská 28, Praha 1 je určen ,tsering, spotřební materiál, zajištění
pro všechny děti 1.stupně základních škol, které koordinace, propagace a administrativa
žijí na Praze 1, a které chtějí rozvíjet svůj vlastní
umělecký projev. Našim cílem je podpořit
pozitivní přístup dětí k umění a další zájem o něj
coby nedílnou součást vyjádření lidské
společnosti. Děti se pod vedením tibetského
umělce Chungpo Tseringa seznámí s různými
výtvarnými technikami a vytvoří umělecké dílo,
které děti představí na vernisážích a
benefičních akcích v Tibet Open House, které
pravidelně pořádáme jako podpora
komunitního setkávání.Komunitní centrum
Tibet Open House, Školská 28, Praha
1.Přednostně děti prvního stupně základních
škol s trvalým pobytem na Praze 1, případně
navštěvující základní školu na Praze 1, které
mají zájem o výtvarný kroužek nebo děti
rodičů, kteří na Praze 1 pracují.

Divadelní kroužky Paměti národa jsou jedním z
edukativních projektů organizace Post Bellum.
V rámci kroužků se děti a mladí lidé učí
pracovat s reálnými zdroji, společně tvoří a
vyprávějí příběhy, které zachycují důležité
momenty moderní historie naší země. Divadelní
kroužky nabízí mládeži prostor pro svobodu
slova, podporují kreativitu a vedou k reflexi
nedávné historie. Na pozadí konkrétního
příběhu či přímou interakcí s pamětníkem děti
porozumí historickému kontextu 20. století a
seznámí se z podstatou totalitních
režimů.Divadelní kroužek Paměti národa se na
Praze 1 koná v Divadle v Dlouhé.

vedení projektu (12 měsíců), koordinace
projektu (12 měsíců), lektorka (30
setkání), produkce veřejného vystoupení,
pronájem prostor (Dlouhá, Fidlovačka,
Palmovka, Kaštan), reklama soc. sítě

Pěvecký sbor Josef pokračuje ve své činnosti,
rozvoj uměleckých dovedností, soudržnosti,
smyslu pro práci a povinnost

Michaela Ditrichová Bednářová OON
doplnění sborového oblečení

50 000,00 Kč

60436093

Základní škola nám.
Curieových

43. 52.

185 630,00 Kč

26548526

ID 1123

ID 1124

78 789,00 Kč

49627201

ID 1122

POST BELLUM, z. ú.

41. 50.

15 000,00 Kč

60436093

ID 1119

Celková částka

Aktivity školní
knihovny - besedy se
současnými
spisovateli 2022

Linhartova nadace

40. 49.

Název

109 000,00 Kč

Projekt přístupnou a hravou formou seznámí
děti s historií prostředí, ve kterém se běžně
pohybují. Zaměřuje se na návštěvy významných
objektů a různých kulturních akcí pořádaných v
historické části města. Děti si osvojí vztah k
ochraně kulturního dědictví

vstupné do objektů, podpůrný materiál,
publikace, kancelářské potřeby
odměny pro účastníky - diplomy,
medaile, pamětní listy, odměny pro
lektora a ostatní spolutvůrce her a
průvodcovských služeb

Účetní uzávěrka 2020

Požadovaná částka

✔ Schválená částka ✔

Nemá povinnost

15 000,00 Kč

15000

ANO

49 989,00 Kč

10000

ANO

50 000,00 Kč

30000

Nemá povinnost

50 000,00 Kč

35000

Nemá povinnost

50 000,00 Kč

25000

Pořadí

Číslo
kód projektu
projektu

Žadatel

IČO

Základní škola nám.
Curieových

44. 53.

Letní filmové
příměstské tábory v
Muzeu Karla Zemana
2022

01/31 ZO ČSOP
Lacerta

47. 56.

Akce oddílu Lacerta
2022

ID 1132

92 000,00 Kč

70871990

ID 1131

01/31 ZO ČSOP
Lacerta

48. 57.

142 400,00 Kč

Klubovna oddílu
Lacerta 2022

70871990

45 000,00 Kč

Položkovitý rozpočet

Dětský muzikál je název příměstského tábora v lektorné, pronájem prostor,
němž děti připraví muzikálové představení dle Strava, výtvarný materiál, rekvizity,
výběru (Lotrando a Zubejda) od začátku do
kostýmy, noty, hudební nástroje
konce. Navrhnou scénu, kostýmy, zahrají si
divadlo a s využitím členů školního hudebního
souboru Cukr vznikne plnohodnotné závěrečné
představení pro rodiče účastníků tábora.

Prázdninové příměstské tábory jsou doplněním
volnočasových aktivit pro obyvatele Prahy 1.
Účast dětí na příměstských táborech pomáhá
jednak rodičům vyplnit dobu, kdy nemohou se
svými dětmi trávit čas z důvodu zaměstnání,
jednak poskytují dětem nevšední zážitky v
kruhu vrstevníků plné zábavných činností,
tvořivosti, fantazie a objevování.

Víkendové
workshopy
animované a filmové
tvorby 2022

03440524

ID 1130

Anotace

594 000,00 Kč

03440524

ID 1127

Muzeum Karla
Zemana z.ú.

46. 55.

57 500,00 Kč

60436115

ID 1126

Celková částka

Dětský muzikál II

Muzeum Karla
Zemana z.ú.

45. 54.

Název

Muzeum Karla Zemana se už svého založení
věnuje kromě šíření a zachování odkazu tohoto
režiséra, i vzdělávání na poli filmové a
animované tvorby. V rámci projektu chceme
nabídnout tři druhy intenzivních víkendových
workshopů pro děti od 10 do 18 let. Workshopy
provedou účastníky různými typy a způsoby
animace a filmové tvorby a seznámí se s
jednotlivými programy, které jsou v současné
době pro animaci nezbytné.
Podrobnější informace o plánovaných
workshopech jsou uvedeny v přiloženém
souboru.

smlouvy - táboroví vedoucí, náklady na
lektory animace a trikové tvorby,
postprodukce vide, náklady na program
mimo prostory muzea, náklady na
lektorku ozvučení a ruchařku, spotřební
materiál na výtvarné dílny, propagace
táborů včetně grafického zpracování a
tisku propagačních materiálů,
zajištění a dodání obědů, svačin a pitného
režimu pro děti, skupinové pojištění dětí
na táborech, pronájem prostor pro
konání táborů včetně energií a služeb,
technické, produkční a organizační
zajištění táborů

náklady na honoráře lektorů víkendových
wokshopů, spotřební materiál pro
workshopy, technické a produkční
zajištění workshopů, náklady na
propagaci a inzerci víkendových
workshopů
Pronájem prostor pro konání workshopů
včetně služeb a energií, zajištění
drobného občerstvení pro účastníky
celovíkendového workshopu

Každý měsíc vyjíždíme z Prahy na třídenní
Ubytování
výpravu, nejlépe někam do přírody. Cílem
Doprava
projektu Akce oddílu Lacerta mimo Prahu 2021 Spotřební materiál a vybavení
je pokrytí finančních nákladů na tyto akce.
Jedná se především o stále vyšší náklady na
dopravu, ubytování a spotřební materiál.
Dalšími náklady jsou služby, zde většinou tisk a
kopírování materiálů potřebných jak k
programu samotných akcí, tak k veškeré
administrativě. V neposlední řadě také tisk
fotografií z akcí.

Význam projektu je spjat s celkovou činností
Provozní náklady
našeho oddílu. Děti se v něm učí pečovat o
Opravy klubovny
životní prostředí, setkávají se zde s mnoha
dětmi různých sociálních a věkových skupin (1.
až 9. třída ZŠ). Tím se učí komunikaci, toleranci
a jiným sociálním dovednostem. Dalším
významným faktorem naší činnosti je
smysluplné využití volného času dětí.
Naše činnost nejvíce zasahuje Prahu 1, neboť se
v ní děti pohybují (máme zde klubovnu). Zhruba
třetina členů na Praze 1 bydlí.

Účetní uzávěrka 2020

Požadovaná částka

✔ Schválená částka ✔

Nemá povinnost

27 500,00 Kč

25000

ANO

50 000,00 Kč

35000

ANO

50 000,00 Kč

25000

ANO

15 000,00 Kč

15000

ANO

20 000,00 Kč

20000

Pořadí

Číslo
kód projektu
projektu

Žadatel

IČO

Malostranská
základní škola

49. 58.

51. 61.

Letní tábor oddílu
Lacerta 2022

Základní škola Brána
jazyků s rozšířenou
výukou matematiky

Herka - kroužek
moderních
deskových her

ID 1135

8 000,00 Kč

60436123

Český svaz ochránců
přírody Origanon

52. 62.

201 000,00 Kč

70871990

ID 1133

ID 1134

199 995,00 Kč

60436093

ID 1128

Celková částka

Malostraňák klub při
škole 2022

01/31 ZO ČSOP
Lacerta

50. 60.

Název

Akce oddílu
Origanon mimo
Prahu

22843825

104 000,00 Kč

Anotace

Položkovitý rozpočet

Projekt Malostraňák klub při škole se zabývá
poskytováním každodenního bezpečného
prostoru pro seberealizaci a seberozvoj
studentů a žáků Malostranské základní školy a
naplňuje několik nenaplněných potřeb žáků a
studentů plynoucích z jejich věku a polohy školy
Projekt Malostráňák stojí na hodnotách jako :
individuální přístup, jedinečnost, personalizace,
svoboda, rozvoj, volnost, skupina a
společenství, pomoc a podpora, odpovědnost
Přináší možnost zájmové mimoškolní činnosti
ve volném čase v pravidelném čase a na
pravidelném místě pro jinak neorganizovanou
mládež.
více v příloze Anotace

čtvrtletní platby :úklid, elektřina, odvoz,
odpadků, voda
čtvrtletní platby : nájemné
telefon/ pevná linka; internetové
připojení
výtvarné potřeby, kreativní pomůcky pro
práci podklubů a realizačních týmů
úklid
opravy, údržba
vedení mimoškolní činnosti a dozoru v
klubu Malostraňák
příprava a realizace programu klubu při
škole Malostrańákk
lektorné - konzultace, semináře,
workshop, animace volného času /200
hodin za rok

Cílem našich táborů je umožnit dětem z Prahy doprava, dřevo, služby,spotřební
strávit dva až tři týdny s partou dobrých
materiál, vybavení
kamarádů v kolektivu, o který se celoročně
stará skupina sehraných mladých vedoucích.
Děti táboří v přírodě, kde mají zdánlivě pouze
to, co si samy na místě obstarají. Na letním
táboře je třeba zajistit úhradu velkého množství
rozličných výdajů. Cílem projektu je pokrytí
nákladů na materiál (stanové plachty, výtvarné
a řemeslnické potřeby), služby atp.
Dalším cílem je ponechání účastnického
poplatku na rozumné výši, aby se tábora mohli
zúčastnit i děti ze sociálně slabších rodin.

Tento kroužek probíhá úspěšně na naší škole
nákup deskových her
Brána jazyků již 11 let. V tomto kroužku se děti
seznamují s moderními deskovými a karetními
hrami, ve kterých náhoda hraje co nejmenší roli
a rozhodující je zvolená strategie a přemýšlení u
hry. Samozřejmě využíváme i takové hry, které
nás zabaví po náročném vyučování svými
jednoduššími pravidly a u kterých není prioritou
zvítězit, ale zasmát se a pobavit se.

Dětský oddíl Origanon pořádá nejen pravidelné
schůzky v klubovně a letní tábor, ale i víkendové
akce. Kromě her zde společně zažijí často
mnoho nového, a to je pro kolektiv důležitým
stmelujícím prvkem. Děti se na akcích učí
zodpovědnosti, samostatnosti a toleranci. Také
se zde snažíme děti naučit, jak získanou
přírodovědnou teorii uplatnit prakticky. Výpravy
jsou tematické (zasazené do celkového ročního
programu), přírodovědně i sportovně
zaměřené. Účastní se jich vždy přibližně 25 - 35
dětí. Akce realizujeme na zajímavých místech
po celé republice.

Účetní uzávěrka 2020

Požadovaná částka

✔ Schválená částka ✔

Nemá povinnost

50 000,00 Kč

35000

ANO

30 000,00 Kč

30000

Nemá povinnost

8 000,00 Kč

8000

ANO

45 000,00 Kč

20000

jízdné, ubytování, spotřební materiál
(psací a výtvarné potřeby, hygiena,
sportovní vybavení, rekvizity, stolní hry)
Služby (tisk, kopírování, fotopráce)

Pořadí

Číslo
kód projektu
projektu

Žadatel

IČO

Český svaz ochránců
přírody Origanon

53. 63.

Volnočasové aktivity
oddílu Origanon v
Praze

Šachový klub 2022

57. 67.

Horokroužek 2022

Základní umělecká
škola, Praha 1,
Biskupská 12

Hudebně dramatická
dílna

85 500,00 Kč

60460041

ID 1140

ID 1141

60 000,00 Kč

60436093

ID 1139

Základní škola nám.
Curieových

58. 68.

42 000,00 Kč

60436093

ID 1138

Malostranská
základní škola

56. 66.

144 000,00 Kč

22843825

ID 1137

Malostranská
základní škola

55. 65.

198 000,00 Kč

22843825

ID 1136

Celková částka

Letní stanový tábor
oddílu Origanon

Český svaz ochránců
přírody Origanon

54. 64.

Název

CUKR - školní
hudební soubor

60436115

65 000,00 Kč

Anotace

Položkovitý rozpočet

Oddíl Origanon pořádá během letních prázdnin
třítýdenní stanový tábor. Tábora se zúčastní cca
30 dětí z oddílu ve věku 6 – 15 let, 7 rádců (15 –
18 let) a 8 dospělých vedoucích. Na táboře
budeme bydlet ve stanech s podsadou, vařit si
budeme v polní kuchyni. Na chodu tábora se
bude podílet svými silami každý účastník –
vařením, mytím nádobí, uklízením a přípravou
dřeva. Během těchto činností i v průběhu
celého tábora se děti naučí být samostatné a
zodpovědné. Tematický program připravují
nejen vedoucí, ale i rádcové, kteří se
plnohodnotně podílejí i na organizaci
táborového dne.

jízdné, potraviny, spotřební materiál
(psací a výtvarné potřeby, hygiena,
sportovní vybavení, rekvizity, stolní hry),
materiál (plachty, nářadí, dřevo, nádobí,
kotlina na ohřev vody, celty, stany, kamna
aj.),sportovní náčiní (míče, frisbee,
sedáky, úvazky, lana aj.), ostatní služby
(dovoz dřeva a materiálu, kopírování,
fotopráce aj.)

Dětský přírodovědný oddíl Origanon by po 12
letech fungování rád navázal na svou dosavadní
činnost a přispěl tak k nabídce volnočasových
aktivit na Praze 1.
V listopadu 2011 získal Origanon od Městské
části Praha 1 k pronájmu prostory pro činnost.
Kromě víkendových výprav a letního tábora tak
pořádá třikrát týdně dvouhodinové schůzky ve
vlastní klubovně. Schůzky navštěvuje zhruba 45
dětí ve věku základní školy.
Klubovna byla na podzim roku 2013
zrekonstruována a na počátku roku 2014
slavnostně otevřena. Od té doby o prostory
pečujeme a společnými silami je zútulňujeme a
udržujeme.

nájemné a služby,elektřina, plyn,
internet,psací a výtvarné potřeby,
hygienické a čistící prostředky, výbava ,
lékárny,sportovní potřeby, knihy, mapy a
deskové hry,tisk a fotopráce

Od roku 2016, kdy vznikl, funguje šachový klub, OON, šachový materiál - literatura
který vede děti k logickému myšlení, promýšlení šachový materiál (šachovnice, figury,
strategie a zlepšení ve hře samotné. Od roku
hodiny, doplňkový materiál)
2017 se díky šachovému klubu naše škola
účastní školních šachových přeborů.

Kroužek, který pravidelně jednou týdně učí děti OON, vstupné do sportovních center,
základům sportu lezení na umělé horolezecké horolezecký materiál a materiál na správu
stěně. Horolezecký kroužek na naší škole
horolezecké stěny
funguje již od roku 2010 a z mnoha našich
účastníků jsou dodnes nadšení lezci.
Věnujeme se disciplínám lezení s jištěním a
blouderingu.

Pobytová hudebně dramatická dílna v Kostelci
nad Černými lesy zaměřená na tvorbu divadelní
inscenace Advent. Dílna je určená pro děti a
mládež, která se systematicky zabývá hrou na
hudební nástroje a hraním divadla.
Účastníci i prezentace výsledku dílny je vázána k
Praze 1.Školní lesní podnik v Kostelci nad
Černými lesy.33 dětí systematicky se
zabývajících hrou na hudební nástroje a
hraním divadla, které žijí, případně studují na
Praze 1.

ubytování,pronájem společenské
místnosti,vstupy na volnočasové aktivity,
honoráře, doprava, výtvarný materiál,
Stravování

Školní kapela a pěvecký sbor umožňuje dětem
smysluplné trávení volného času, vede je ke
kultivaci hlasového projevu, seznamuje je s
hudbou všech žánrů, hudební naukou, učí
sólový i sborový zpěv a hru na hudební
nástroje. Stmeluje kolektiv napříč třídami , učí
vzájemné spolupráci, prohlubuje individuální
talent a tvořivost.

lektorné, nákup nástrojů a pomůcek,
zpěvníky, noty, autorská práva, stejnokroj
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Požadovaná částka

✔ Schválená částka ✔

ANO

48 000,00 Kč

32000

ANO

49 000,00 Kč

20000

Nemá povinnost

38 000,00 Kč

15000

Nemá povinnost

50 000,00 Kč

25000

Nemá povinnost

42 500,00 Kč

10000

Nemá povinnost

50 000,00 Kč

15000

Pořadí

Číslo
kód projektu
projektu

Žadatel

Základní škola nám.
Curieových

59. 69.

60. 71.

Základní škola Brána
jazyků s rozšířenou
výukou matematiky

Fotografický kurz GJP
2022

ID 1149

91 985,00 Kč

Otevřený ateliér v
galerii Perla pro děti
z Prahy 1

"Oliva" z.s.

63. 76.

66 000,00 Kč

25119702

ID 1148

26596229

Položkovitý rozpočet

Projekt přístupnou a hravou formou provede
lektorné, grafické vybavení, náklady na
děti tvorbou časopisu. A to jak po stránce
tisk
literární, tak technické - grafické. Seznámí
autory se základními principy tvůrčího psaní,
tvorby počítačové grafiky a klasické ilustrace.
Budoucí redakce spolupracuje na vzniku
časopisu od začátku do konce - návrhy,
korektury, ilustrace, sazba, grafika a závěrečný
tisk. Vznikne tak přirozený prostor pro vyjádření
myšlenek a názorů žáků.

Aikidó
Oddíl japonského bojového umění aikidó.
Vhodná aktivita pro děti a mládež, která
funguje dlouhodobě na škole Brána jazyků,
budova Vojtěšská.

Hudebně vokální
dílna

60460041

ID 1145

Anotace

76 000,00 Kč

Hudebně vokální dílna v Žirovnici je zaměřená doprava,Stravování,Ubytování, zvukový
na umělecké propojení dvou souborů orchestru technik
a pěveckého sboru. Dílna je určená pro děti a
mládež, která se systematicky zabývá hrou na
hudební nástroje a zpíváním ve sboru.
Výstupem bude společný koncert v Žirovnici a v
Praze 1 ve Středisku volného času Truhlářská
1113. Základní umělecká škola Žirovnice a
Středisko volného času Praha 1, Truhlářská
1113/8. 33 dětí zabývajících se souborovou
hrou které žijí, případně studují na Praze 1 a
35 dětí ze ZUŠ Žirovnice zabývajících se
sborovým zpěvem.

Projekt Fotografický kurz GJP je určen pro
všechny žáky našeho gymnázia, kterým bychom
chtěli pod odborným vedením a zajímavou
praktickou formou nabídnout alternativu pro
trávení volného času, které by spojilo aktivní
životní styl a rozvoj kreativity a umělecké
realizace (a tím i odpojení od online světa).
Osvojení těchto dovedností bude realizováno v
prostředí inspirativní a fotogenické Prahy 1. Pro
všechny účastníky bude kurz zdarma, včetně
zapůjčení fotografické techniky. Obsahem kurzu
bude 12 prakticky zaměřených 2-4 hodinových
lekcí, doplněných o focení na vybraných akcích
Prahy 1.

Požadovaná částka

✔ Schválená částka ✔

Nemá povinnost

33 000,00 Kč

10000

Nemá povinnost

25 000,00 Kč

20000

Nemá povinnost

33 000,00 Kč

10000

ANO

45 400,00 Kč

10000

ANO

28 000,00 Kč

10000

OON vedoucí kurzu, OON asistent kurzu,
zapůjčení techniky na lekce, roční
pronájem SW na editaci fotografií na 15
PC, pronájem ateliéru včetně služeb
lektora, fotoaparát s objektivem pro
fotografování architektury, tisk fotografií
na výstavu a jejich rámování

Spolek Oliva vám představuje projekt, který se organizační náklady, dvě lektorky,
snaží nenásilnou formou seznámit děti s
provozní náklady, nájem galerie,
výtvarným uměním a naučit je, dívat se kolem materiálové náklady, výtvarné potřeby
sebe. Do toho projektu zapojujeme též děti s
handicapem. Většina starších dětí má
předsudky o své tvorbě, proto spolupracujeme
s arteterapeuty a snažíme se po ukončení dílen
zhodnotit výsledky a podat arteterapeutický
výstup, který podporuje každého k další tvorbě
a přináší mu radost.
Tento projekt jsme započali před sedmi lety.
První sobotu v měsíci se setkáváme od 14 do
18 hod. v Galerii Perla. Schází se skupina 8
dětí, z toho 2 mají handicap.
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tatami, sport. pomůcky

30 000,00 Kč

60436123

GYMNÁZIUM JANA
PALACHA PRAHA 1,
s.r.o.

62. 75.

53 000,00 Kč

AIKIDÓ

Základní umělecká
škola, Praha 1,
Biskupská 12

61. 72.

Celková částka

Školní časopis

60436115

ID 1142

ID 1144

Název

IČO

Pořadí

Číslo
kód projektu
projektu

Žadatel

IČO

Příměstský hudební
tábor

"DRUM", z.s.

65. 78.

66. 79.

67. 80.

Základní škola Brána
jazyků s rozšířenou
výukou matematiky

Hravá flétnička

ID 1151

18 000,00 Kč

60436123

ID 1154

Základní škola Brána
jazyků s rozšířenou
výukou matematiky

Jóga pro děti

18 000,00 Kč

60436123

Podpora vybavenosti
pro činnost dětských
oddílů

Kondor, SKUPINA ČTRNÁCTKA

68. 81.

189 000,00 Kč

03389910

ID 1152

ID 1155

31 500,00 Kč

70105405

ID 1150

Celková částka

Podpora vybavenosti
letních táborů pro
děti z MČ P1

Kondor, SKUPINA ČTRNÁCTKA

64. 77.

Název

70105405

40 000,00 Kč

Anotace

Položkovitý rozpočet

Cílem našeho projektu je získání prostředků pro lékárna, výtvarné potřeby, herní materiál
provoz námi organizovaných letních táborů a
pro zlepšení táborových programů, aniž
bychom museli zvyšovat ceny a mohli tak zůstat
dostupné pro většinou dětí a mládeže. Kvalitní
programy a volnočasové akce jsou závislé na
vybavení a materiálech, které máme k dispozici.
V tomto roce bychom rádi pořídili, nebo
obměnili především materiální zázemí pro
provoz táborů. Námi organizované tábory jsou
završením celoroční činnosti.

Druhý ročník hudebního příměstského tábora, pronájem,strava,propagace,kreativní
který se opakovaně koná v prostoru Michnova pomůcky, doprava, personální obsazení
paláce ve Všehrdově ulici na Malé Straně. Cílem projektu-lektorská činnost
tábora je nabídnout dětem z Prahy 1 aktivní a
efektivní způsob jak trávit letní prázdniny v
centru Prahy s důrazem na rozvoj hudebních
schopností a dovedností. Na základě zvýšeného
zájmu o tento tábor již v loňském roce,
plánujeme jeho rozšíření o dva týdny a tím
navýšíme kapacitu dětí.prostor Michnova
paláce ve Všehrdově ulici na Malé
Straně.Předpokládaným přínosem je rozšíření
kulturně vzdělávací nabídky pro děti Prahy 1 v
období letních prázdnin v oblasti hudebního
rozvoje a podpora inkluze komunity rodin,
žijících na Praze 1.

Kroužek Hravá flétnička je navazující aktivitou
hudební výchovy. Je určen především mladším
školákům. Seznamuje je se základy hry na
zobcovou flétnu zábavnou formou, pomocí
pohádky Kouzelná flétna. Školáci se na tomto
kroužku také učí rytmizaci s pomocí Orffových
nástrojů, hraní na flétnu doprovázejí i zpěvem.
Kroužek na naší škole funguje již jedenáctým
rokem.
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Požadovaná částka

✔ Schválená částka ✔

ANO

31 500,00 Kč

25000

ANO

49 500,00 Kč

10000

Nemá povinnost

12 000,00 Kč

10000

Nemá povinnost

15 000,00 Kč

10000

ANO

40 000,00 Kč

20000

plat realizátora

Na naší škole tento kroužek funguje již pátým
plat realizátora
rokem a je velmi oblíbenou formou poškolní
relaxace. Kroužek je určen pro všechny ročníky.
Děti se seznámí zábavnou formou se základními
jógovými ásanami, základy meditace a ovládání
dechu.

Cílem našeho projektu je získání prostředků pro výtvarné potřeby, lékárna, stany, plynové
provoz kluboven a zkvalitnění námi
vařiče a bomby, materiál pro táboření,
organizovaných mimoškolních programů pro
výpravy
děti a mládež, aniž bychom museli zvyšovat
členské příspěvky. Kvalitní programy a
volnočasové akce jsou závislé na vybavení a
materiálech, které máme k dispozici. V tomto
roce bychom rádi pořídili, nebo obměnili
některé vybavení, které slouží jednak pro
přípravu programů, dále jako materiální zázemí
pro provoz kluboven, a také přímo jako
výchovné a herní pomůcky v klubovnách nebo v
přírodě.
Kvalitní programy nám pomohou udržet a
rozšířit stávající základnu dětských členů

Pořadí

Číslo
kód projektu
projektu

Žadatel

IČO

Bez komunistů.cz,
z.s.

69. 82.

Děti na Kampě

Vím, kde bydlím a
kdo jsou moji zvířecí
sousedé a jejich
domov 2ov - 2

ID 1162

179 285,00 Kč

26991195

ID 1160

GYMNÁZIUM JANA
PALACHA PRAHA 1,
s.r.o.

72. 88.

98 000,00 Kč

27008355

ID 1157

Femancipation, z.s.

71. 86.

200 000,00 Kč

02014297

ID 1153

Celková částka

Po stopách totalitní
minulosti s nejmladší
generací

KOMUNITNÍ
CENTRUM KAMPA
spolek

70. 84.

Název

GJP Voices 22

25119702

48 600,00 Kč

Anotace

Položkovitý rozpočet

Po stopách totalitní minulosti s dětmi a mládeží,
se žáky škol na Praze 1.
Spolek Bez komunistů.cz projektem "Po
stopách totalitní minulosti s nejmladší generací"
názornou „zážitkovou“ formou představuje
dětem a mládeži téma existence a historie
totalitních režimů, vyrovnávání se s touto
minulostí, a zároveň preventivně varuje před
možným budoucím politickým a ideologickým
extremismem.
Jeho specifickou částí je zapojení dětí a
mládeže formou tématických poznávacích
vycházek, během nichž se zapojují do
výtvarných prací, do zpodobení minulosti
výtvarnými a multimediálními díly.

náklady na lektory, výtvarníky, průvodce,
náklady na tisk, propagaci, informační
materiály, web prezentaci, distribuce
mapky „Stopy totalitní minulosti na Praze
1", náklady na výtvarný materiál,
výtvarnou prezentaci, organizační
náklady

V rámci projektu Děti na Kampě chceme
pokračovat v aktivitách, které pro děti na
Kampě realizujeme. Vloni jsme v rámci tohoto
projektu nakoupili lakrosky, chceme tedy
pokračovat v trénování lakrosu na Kampě. Dále
budeme pokračovat v pravidelných čtvrtečních
výtvarných dílnách konaných v sale terreně,
stejně tak i v kurzech konaných v KC Kampa.
Také na zahradě uskutečníme oblíbený - již
sedmý - ročník dlabání dýní. Pokud to covidová
situace dovolí, rádi bychom od září zkusili
realizovat čtenářský klub pro děti a
dospívající.Cílovou skupinou jsou děti a mládež
na Praze 1. U Sovových mlýnů 3 a 5, Praha 1,
118 00

koordinace kurzů v KC Kampa,lektor
výtvarné dílny v Sale terreně, nákup dýní
na dlabání dýní, organizační zajištění,
happeningu dlabání dýní, vybavení na
kurzy, ladění piána, výtvarný materiál na
čtvrteční tvoření, lektor lakrosu

Cílem projektu je realizace stezek 1 a 2
prostřednictvím poznání přírody a života zvířat
v bezprostřední blízkosti, na vrchu Petřín. Jedná
se o podporu citlivosti dětí i dospělých k
unikátní přírodě, rostlinám a zvířatům. Ve velké
strahovské zahradě je součástí připomenutí
historie. Projekt je koncipován jako outdoorová
hra na čerstvém vzduchu, kdy budou
procházeny 2 naučné stezky ( dle výběru),
celkem 32 stanovišť.

lektoři,odborné texty přírodovědců pro
PR,metodika her – stezka 2, grafická
úprava pozvánek aj., odborná příprava
naučné stezky 2, edukativní hry, kreativní
práce pro naučnou stezku 2, grafická
úprava - průvodcovské listy, grafické
úprava pexeso – stezka 2, příprava ke
kvízu,prezentace pro pedagogy a
vychovatele - projekce, tisk 1000 ks
průvodc. listů pro stezku 2, individuální
karty se zvířaty pro každého účastníka
1000 ks, tisk naučného pexesa 1000
ks,razítka pro jednotlivá stanoviště stezky
2 - 17 ks, webová prezentace a PR,
úhrada za skupinové provedení výstavou muzeum, produkční náklady a organizace

GJP VOICES funguje na Gymnáziu Jana Palacha mzda sbormistr, soundsation stamp,
od roku 2007 a je nedílnou součástí Gymnázia aktivní pódiový odposlech, pirastro,
Jana Palacha. Smyslem není jen rozšířit
obligato struny, externí odborníci
studentům hudební obzory, ale také navázat
důvěrnější vztahy mezi spolužáky. Pro studenty
představuje GJP Voices smysluplné naplnění
volného času, kde se učí zpěvu, hře na hudební
nástroje, spolupráci, zodpovědnosti a obecně
aktivnímu podílení se na fungování něčeho, co
přesahuje rámec školy.
Podařilo se vybudovat stabilní tým s jasným
záměrem a cílem, který se stále hudebně rozvíjí
a zdokonaluje.
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Požadovaná částka

✔ Schválená částka ✔

ANO

50 000,00 Kč

40000

ANO

50 000,00 Kč

15000

ANO

50 000,00 Kč

20000

ANO

48 600,00 Kč

30000

Pořadí

Číslo
kód projektu
projektu

Žadatel

IČO

Dětská opera Praha,
z.s.

74. 93.

Letní soustředění
Dětské opery Praha
2022

Volný čas v Rybárně

Podpora celoroční
činnosti 170. oddílu
Ze-Hnje-She-Kha
2022

ID 1171

22 000,00 Kč

62931610

ID 1170

Junák - český skaut,
středisko Arcus
Praha, z. s.

77. 96.

195 000,00 Kč

09929410

ID 1169

Junák - český skaut,
středisko Arcus
Praha, z. s.

76. 95.

293 000,00 Kč

70108161

ID 1168

Kamparta z.s.

75. 94.

35 000,00 Kč

09929410

ID 1167

Celková částka

Dětské kino v
Rybárně

Kamparta z.s.

73. 92.

Název

Podpora letního
tábora 170. oddílu ZeHnje-She-Kha 2022
62931610

24 500,00 Kč

Anotace

Položkovitý rozpočet

Jakožto jeden z programů, který poskytuje
Kamparta jsme založili Kino Rybárna. Jednou
měsíčně promítáme filmy speciálně vybrané
pro mladé publikum. Snažíme se o kvalitní
dramaturgii, a proto vybíráme například vítězné
filmy z dětských filmových festivalů.Kino
Rybárna se provozuje v dětském "Klubu
Rybárna" na adrese Skautského institutu, U
Sovových mlýnů 134/1, 118 00 Praha 1.
Cílovou skupinou jsou děti a mládež na Praze
1. Očekávaný počet dětí navštěvujících dané
aktivity je 15 dětí za 1 představení.

zapůjčení techniky /leden, únor, březen,
duben, červen, září, říjen, listopad,
prosinec/
výpůjčka filmu /leden, únor, březen,
duben, červen, září, říjen, listopad,
prosinec/

Každoroční letní soustředění Dětské opery
Praha konané na Staré Živohošti v krásném
prostředí Slapské přehrady. Na soustředění se
pravidelně sjíždí téměř všichni mladí členové a
členky DOP (spolek sídlí na P-1 a značná část
členů jsou děti - občané P-1) a pod vedením
svých pedagogů i dalších hostujících
profesionálů (J. Marková, A. Pešková - hudba,
R. Sabongui - taneční průprava a další)
připravují hlavní pilíře repertoáru následující
sezony.Stará Živohošť, Slapská přehrada. Děti
a mládež působící v souboru Dětské opery
Praha a případní zájemci o členství v souboru.

autobusová doprava z Prahy 1 na místo
pobytu a zpět, ubytování cca 40 osob v
rekreačním objektu hotelového typu na
Staré Živohošti vč. plné penze,lektorné,
cestovné lektorů, režijní náklady,
upomínkové předměty a diplomy,
varhanní doprovod na koncertě pro
veřejnost

V rámci projektu Volný čas Rybárna chceme
výtvarný materiál, sportovní vybavení,
pokračovat v aktivitách, které pro děti a mládež deskové a karetní hry, personalní náklady
v klubu Rybárna realizujeme. V loňském roce
na dozor (DPP)
jsme nakoupili výtvarné potřeby, karetní a
deskové hry, počítač, stolní fotbálek a sportovní
potřeby a vybavili knihovnu dětskou literaturou.
Za pěkného počasí se snažíme přesouvat
aktivity do přilehlého parku Kampa nebo
Petřínských zahrad. V rámci vzdělávání
oslovujeme místní organizace např. Štefánikova
hvězdárna.Cílovou skupinou jsou děti a mládež
od 8 - 16 let na Praze 1. "Klubu Rybárna" na
adrese Skautského institutu, U Sovových
mlýnů 134/1, 118 00 Praha 1.
Program oddílu je celoroční, zahrnuje schůzky v
klubovně (Nerudova 33, Praha 1) nebo schůzky
venku (Petřín, parky), na jaře a na podzim
vodácké výcviky v loděnici. Jednou až dvakrát v
měsíci jezdí oddíl na jednodenní a vícedenní
výpravy do přírody, mimo Prahu. Činnost
vrcholí dvoutýdenním letním táborem. Oddíl
cca 75 dětí ve věku od 5 do 15 let a deset
dospělých vedoucích. Většina členů oddílu má
úzkou vazbu k MČ Praha 1. Rádi bychom zlepšili
podmínky činnosti oddílu pokračováním
revitalizace klubovny a možností využívání
loděnice a pořízením dalšího materiálu a
vybavení na hry a táboření.

výtvarné a kancelářské potřeby, barvy,
papíry, lepidla , sportovní potřeby (míče
apod.) a společenské hry, ubytování na
výpravách, úložné boxy na materiál do
klubovny,cestovní lékárničky + doplnění
obsahu,materiál na revitalizaci klubovny
(lišty, latě, desky, spoj. mat. )

Letní tábor je vyvrcholením celoročního
programu skautského oddílu. Letos nás bude na
táboře zatím nejvíc po obnovení , proto
bychom rádi zlepšili vybavení tábora. Letos
pojedou zároveň obě věkové kategorie - mladší
(vlčata a světlušky) i starší (skauti a skautky).
Většina táborového vybavení, které jsme si
(často i díky přispění MČ Prahy 1) pořídili v
předchozích letech, je zánovní, dobře
udržovaná. Letos bychom rádi zlepšili
hygienické zázemí, pořídili další velký stan kvůli
většímu počtu táborníků.

plachta na jídelnu a kuchyň nebo velký
stan, sprchy solární (3 ks) + zázemí
(plachty, hadice), plastové dřezy na
nádobí a umývání (6ks), lampy plynové
(PB) (2x) a solární (6x), prkna hoblovaná
(na stoly, police atd), spojovací materiál
(hřebíky, vruty, panty)

Účetní uzávěrka 2020

Požadovaná částka

✔ Schválená částka ✔

Nemá povinnost vznik 2021

25 000,00 Kč

10000

ANO

50 000,00 Kč

10000

Nemá povinnost vznik 2021

46 000,00 Kč

10000

ANO

22 000,00 Kč

15000

ANO

24 500,00 Kč

20000

Pořadí

Číslo
kód projektu
projektu

Žadatel

IČO

Junák - český skaut,
středisko Arcus
Praha, z. s.

79. 98.

ID 1174

59 000,00 Kč

11218827

ID 1173

Celková částka

FESTIVAL MLADÝCH
TALENTŮ PRAŽSKÝ
HRAD 2022

FO: Josef Kalousek

78. 97.

Název

Podpora vodácké
činnosti 170. oddílu
Ze-Hnje-She-Kha
2022
62931610

34 000,00 Kč

Anotace

Položkovitý rozpočet

Festival mladých talentů je dlouhodobý projekt
a v tomto roce 2022 bude už 5. ročník tohoto
festivalu. Je to výstava dětí a mladých lidí z celé
České republiky a ukazuje na fenomén českého
uměleckého školství a jeho velké zkušenosti a
odbornost. Na festivalu je téma Pocta životu,
které navazuje na složité období Covidu a
pomáhá dětem s pozitivními vlivy radosti a
krásy , které mohou kompenzovat toto období.
Zároveň je to setkání pedagogů i rodičů z těchto
škol a spolupracujeme s Kapitulou u Sv. Víta na
Pražském Hradě už pátý rok na tomto
projektu.Mladotův dům , Pražský Hrad,
Vikárská ulička , III. nádvoří , Praha 1,. Cílovou
skupinou jsou studenti uměleckých škol, od 5
do 25 let , počet asi 100 dětí a z toho asi 20
dětí z Prahy 1, které vystavují.

májem galerie, grafické práce, instalace a
technické práce, zvuk na vernisáži,
honorář umělcům na vernisáži a
koncertu, technický materiál, honorář,
kustodní služby, výtvarné potřeby,
telefon , spoje

170. skautský oddíl Ze-Hnje-She-Kha (ZHSK) je oplachtění na skautskou pramici P550
smíšený oddíl pro děti školního věku 5-15 let
pádla a vesty 5+5 kusů, stavebnice
(benjamínci, světlušky a vlčata, skautky a skauti, stěžeň, ráhno, kování, lanoví
mladší roveři). Oddíl je součástí skautské
organizace Junák – český skaut, středisko Arcus
Praha, a to jako oddíl vodních skautů. Abychom
této specializaci dostáli, potřebujeme vodácké
vybavení, které je drahé; přitom počty členů
oddílu se v poslední době téměř zdvojnásobily.
Oddílová historie se píše od roku 1980, v roce
2011 byl znovu založen oddíl pro mladší děti.
Oddíl již více než 40 let funguje v Praze 1.

Účetní uzávěrka 2020

Požadovaná částka

✔ Schválená částka ✔

Nemá povinnost

44 000,00 Kč

10 000

ANO

34 000,00 Kč

10000

3 821 739,00 Kč

1 500 000 Kč

