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SEZNAM VŠECH VYŘAZENÝCH PROJEKTŮ GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ V ROCE 2012 
 

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 

Požadovaná 
částka 

Důvod vyřazení 

BA/592 60460741 - Sdružení 
Letokruh, o.s. 

Kitchen drama 366 000 196 400 Grantová žádost nesplnila podmínky pro podání žádosti. Byla dodána pouze 
v 1 písemném vyhotovení, nikoli v požadovaných 6. Přiložené stanovy byly doloženy 
pouze v prosté fotokopii, nebyla ověřena jejich pravost. Platný doklad o oprávnění 
osoby jednat za žadatele byl doložen rovněž pouze v prosté fotokopii bez ověření jeho 
pravosti. Kromě toho byl tento doklad s datem 24.11.2008. 

BA/593 70803391 - 
Depresivní děti touží 
po penězích 

Muzeum všednosti 425 000 160 000 V žádosti chybí požadované doklady – originál či ověřená kopie Stanov a potvrzení 
MV o platnosti registrace ne starší 6 měsíců (vložený výpis je z 8.11.2010) 

BA/594 76031538 - Ing. 
Horníček Petr 

Cabaret Freud 9 262 200 958 200 Žádost podává fyzická osoba jako garant náročného divadelního představení, jehož 
realizace si vyžádá přes 9 milionů Kč. Jediným dokladem v žádosti je potvrzení 
o aktuálním bankovním spojení, další požadované doklady (výpis ze živnostenského 
rejstříku či registrace na daň z příjmu) chybí. 

BA/595 22724141 - Hura 
kolektiv 

Echt Street puppets 2012 652 000 200 000 Požadované potvrzení o registraci MV dodáno po uzávěrce - s datem 13.9.2011. 

BA/596 26664411 - 
MIMOTAURUS o.s. 

Bestie 262 000 93 000 V žádosti chybí požadované potvrzení MV ČR o platnosti registrace občanského 
sdružení. 

BA/597 87104571 - Mírek 
David 

Samuel Beckett: 
Nepojmenovatelný 

160 600 90 600 Žádost je podána pouze v 1 exempláři. Dle Zásad je třeba žádost dodat v šesti 
identických vyhotoveních. 

BA/598 22831193 - NaHraně Romeo a Julie 72 000 28 800 V žádosti chybí požadované potvrzení MV ČR o platnosti registrace občanského 
sdružení 

BA/599 22877266 – OS Ars 
Metropolis 

Divadlo na nádvoří 86 000 86 000 Žádost je podána pouze v 1 exempláři. Dle Zásad je třeba žádost dodat v šesti 
identických vyhotoveních. 

BA/600 71419039 - Pešír 
Václav 

BIT BY BIT anebo JAK 
UDĚLAT HIT 

1 992 600 500 000 Žádost podána pouze ve 3 vyhotoveních, požadovaný výpis ze živnostenského 
rejstříku je z roku 2008 a není ověřený. 

BB/149 47125781 - Auviex, 
s.r.o. 

Jednoletý grant 2012 - 
Svátky hudby v Praze 

3 263 000 1 200 000 V žádném paré projektu není doložen v souladu s Radou HMP schválenými Zásadami 
výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii 
s ověřením její pravosti. Doložený výpis je prostou kopií z roku 2010. 

BB/230 44851065 - Česká 
jazzová společnost 

Czech Jazz Workshop 
2012 

1 303 000 573 000 V žádném paré projektu nejsou doloženy v souladu s Radou HMP schválenými 
Zásadami platné stanovy ve fotokopii s ověřením její pravosti. Potvrzení MV 
o platnosti registrace ne starší 6 měsíců, platný doklad o oprávnění osoby jednat 
za žadatele a doklad o volbě příslušného statutárního zástupce jsou přiloženy v prosté 
kopii bez ověření její pravosti. 
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BB/601 75583569 - Bartoš Jan Prague Music 
Performance Institute & 
Festival (PMPIF) 

2 500 000 800 000 Není doložen v souladu s Radou HMP schválenými Zásadami výpis ze 
živnostenského rejstříku v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti, je 
přiložena prostá kopie. 

BB/602 71538313 - Mazač 
Rudolf 

Jazzový most z Prahy do 
EU 2012 Jazz Bridge 
from Prague tu EU 2012  

1 120 000 200 000 Žádost o grant doručena po termínu uzávěrky – 8.9.2011. 

BB/603 73594491 - Mgr. Petr 
Kadlec 

Čtyři kroky do nového 
světa 

1 000 000 200 000 Žádost o grant podána po termínu uzávěrky - 9.9.2011. 

BB/604 22877266 - Občanské 
sdružení Ars 
Metropolis 

Novoměstský letní 
festival (NLF) 

195 000 168 000 Žádost podána v jediném vyhotovení, navíc požadovaná částka po HMP přesahuje 
možných 70 %, výše požadovaného grantu představuje 86 %. 

BB/605 22826572 - Prague 
Modern 

"nahlížet nasloucháním 
II/ear+eye art vol.2" 

411 000 136 000 Není doloženo v souladu s Radou HMP schválenými Zásadami potvrzení MV o 
platnosti registrace ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její 
pravosti, registrované stanovy ve fotokopii nejsou předloženy s ověřením jejich 
pravosti. Také doklad o oprávnění osoby jednat za žadatele, doklad o volbě 
příslušného statutárního zástupce není předložen. 

BB/606 67552204 - Vlčová 
Markéta 

Hurá do opery - Státní 
opera Praha dětem 

635 000 300 000 Žádost o grant podána po termínu uzávěrky - 19.9.2011. 

BB/607 22832734 - ŠANCE 
ŽÍT - CHANCE BE 
LIVE 

Hudba světlo nevidomých 78 000 49 000 Potvrzení MV o platnosti registrace není doloženo v souladu s Radou HMP 
schválenými Zásadami, je starší 6 měsíců, z 4.1.2011. 

BB/608 25703731 - Agentura 
HERA, s. r. o. 

Benefiční barování se 
Sandrou Novákovou 

325 000 325 000 Chybí doklad o právní subjektivitě, doklad o bankovním spojení, profesní životopis. 

BB/609 29054150 - 
BAROMETR.NET 
s.r.o. 

Conference (CNFRNC) 2 375 200 500 000 Chybí doklad o právní subjektivitě a doklad o bankovním spojení 

BB/610 Kalfus Petr Young Big Bands in 
Prague 2012 

420 750 200 000 K realizaci projektu je třeba živnostenské oprávnění, které v žádosti není - žadatel 
chce organizovat orchestrální jazzovou produkci 2 koncertů. 

BB/611 26635143 - 
RYBANARUBY 

Hudební objevy malých 
scén v Rybanaruby 

1 480 000 415 000 Žadatel dodal neověřené stanovy a doklad o právní subjektivitě starší 6ti měsíců 
(18.1.2011) 

BB/612 54582640 - Goodson 
- Karhanová Patricia 

Pocta skladatelky 
Geraldiny Muchové - 95 

354 000 250 000 Žádost podána v jediném vyhotovení. 

BB/613 43874606 - Hudební 
společnost Zdeny 
Janžurové 

PRAGuitarra Clássica, 
celostátní soutěž ve hře 
na klasickou kytaru 

200 000 150 000 V žádném paré projektu není doloženo v souladu s RHMP schválenými Zásadami 
potvrzení MV o platnosti registrace ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii 
s ověřením její pravosti. Doložené potvrzení je z roku 2009. Žádost o grant není 
podána v souladu se stanovami osobou oprávněnou k jednání jménem společnosti. 
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BB/614 27048985 - Cantio 
antiqua, občanské 
sdružení 

Renesenční labyrint aneb 
hudební dialog česko-
polský 

168 000 110 000 Potvrzení MV o platnosti registrace, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její 
pravosti, není doloženo v souladu s Radou HMP schválenými Zásadami, je starší 6 
měsíců a doklad o oprávnění osoby jednat za žadatele není platný s ohledem na tříleté 
funkční období. 

BB/615 22821783 - 
CARMINA 
BOHEMICA 

Píseň česká 48 880 32 080 V žádném paré projektu není doloženo v souladu s Radou HMP schválenými 
Zásadami potvrzení MV o platnosti registrace ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo 
fotokopii s ověřením její pravosti, chybí též registrované stanovy ve fotokopii s 
ověřením její pravosti. Doklad o oprávnění osoby jednat za žadatele a doklad o volbě 
příslušného statutárního zástupce je přiložen v prosté kopii bez ověření její pravosti. 

BB/616 45773335 - Dětský 
folklorní soubor - 
Kytice 

XXIX. setkání lidových 
muzik, VIII. setkání 
dětských lidových muzik 

915 000 200 000 Potvrzení o registraci MV je neplatné - je ze dne 10.3.2008. 

BB/617 22720464 - Komorní 
sbor En Arché, o.s. 

Celoroční činnost o.s. 
Pěvecký spolek komorní 
sbor En Arché, o.s. 

215 000 130 000 Žádost nesplňuje podmínky, byla podána pouze v jednom exempláři, což odporuje 
požadavku vyhlašovatele. 

BB/618 68405596 - Muzeum 
a archiv populární 
hudby 

Popmuseum - Celoroční 
činnost občanského 
sdružení Muzeum a 
archiv populární hudby 

1 995 000 1 200 000 Žádost dle dokumentace doručena MHMP 9.9.2011, tedy 2 dny po stanoveném 
termínu uzávěrky. Dle Zásad pro poskytování dotací …..je v případě zaslání poštou 
rozhodující datum doručení MHMP. 

BB/619 00536776 - or-fea, 
festivalová a 
organizační kancelář 
s. r. o. 

MEZINÁRODNÍ 
FESTIVAL 
DECHOVÝCH HUDEB 
PRAHA 2012 

1 274 000 200 000 Žádost nesplňuje podmínku stanovenou vyhlašovatelem, chybí aktuální Výpis z 
obchodního rejstříku je starší více než půl roku (přiložený je z 22.09.2008). 

BB/620 67775349 - Sdružení 
Pueri gaudentes Praha 

Pueri a Brundibár 100 000 75 000 Žádost nesplňuje podmínku stanovenou vyhlašovatelem, chybí potvrzení z 
Ministerstva vnitra ne starší šesti měsíců. 

BC/621 22733272 - "Ateliér 
autorské tvorby 
DRANC" 

Soldates 389 500 185 500 Grantová žádost nesplnila podmínky pro podání žádosti. Byla dodána pouze v jednom 
písemném vyhotovení, nikoli v požadovaných šesti. 

BC/622 22821490 - FARO 
o.s. 

Requiem 351 000 190 000 Předkladatel grantové žádosti nedoložil registrované stanovy. Potvrzení MV ČR o 
platnosti registrace , které nemá být starší 6 měsíců, bylo vystaveno dne 9.2.2010. 
Žádost byla podána v den uzávěrky 7.9.2011 a doručena MHMP po termínu. 

BC/623 26557053 - 
Loco:Motion o.s. 

Druhý břeh 155 000 86 000 Předkladatel grantové žádosti požádal dopisem ze dne 9.9.2011 o stažení žádosti z 
dalšího grantového řízení 

BC/624 22837817 - Občanské 
sdružení "im.pu.re. 
dance theater" 

Sophi - "Když křičí, 
tak...?!" 

240 000 155 000 V žádosti občanského sdružení nebyly doloženy požadované registrované stanovy ve 
fotokopii s ověřením jejich pravosti. 
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BC/625 63964708 - Malá 
Ivana 

Společný projekt Na 
chvíli s Anděly 

175 000 115 000 Grantová žádost nesplnila podmínky pro podání žádosti. Byla dodána pouze v 1 
písemném vyhotovení, nikoli v požadovaných 6. Žadatelem na formuláři žádosti bylo 
uvedeno „Taneční Studio Emotion“, ale doložené doklady o právní subjektivitě byly 
na fyzickou osobu Ivana Malá, která byla ve formuláři žádosti označena jako osoba 
oprávněná jednat za žadatele. Přiložena byla fotokopie živnostenského listu vydaného 
dne 27.9.1996, požadován byl však výpis ze živnostenského rejstříku ne starší 6 
měsíců , a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti. 

BC/626 22691839 - Dětské 
studio, o.s. 

Celoroční činnost 
Dětského studia 

144 500 74 500 Žádost nesplňuje podmínku stanovenou vyhlašovatelem, chybí potvrzení  
Ministerstva vnitra ne starší šesti měsíců. Potvrzení je přiloženo z 16.7.2010. 

BC/627 63964708 - Malá 
Ivana 

Mistrovství světa v 
modern dance a jazz 
dance Frankfurt, 
Německo 

378 500 141 000 Grantová žádost nesplnila podmínky pro podání žádosti. Byla dodána pouze v 1 
písemném vyhotovení, nikoli v požadovaných 6. Žadatelem na formuláři žádosti bylo 
uvedeno „Taneční Studio Emotion“, ale doložené doklady o právní subjektivitě byly 
na fyzickou osobu Ivana Malá, která byla ve formuláři žádosti označena jako osoba 
oprávněná jednat za žadatele. Přiložena byla fotokopie živnostenského listu vydaného 
dne 27.9.1996, požadován byl však výpis ze živnostenského rejstříku ne starší 6 
měsíců , a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti. 

BC/628 22691839 - Dětské 
studio, o.s. 

Cesta ke společným 
kořenům české kultury II 

123 000 78 000 Žádost nesplňuje podmínku stanovenou vyhlašovatelem, chybí potvrzení z 
Ministerstva vnitra ne starší šesti měsíců. Potvrzení je přiloženo z 16.7.2010. 

BD/629 27022544 - C2C -
kruh kurátorů a 
kritiků, o.s. 

Artwall 2012 637 500 382 500 Žádost nesplňuje podmínky, byla podána pouze v jednom exempláři, což odporuje 
požadavku vyhlašovatele. 

BD/630 51542113 - Hladíková 
Lydia 

Podoba Prahy jako lék 17 880 14 125 Žádost nesplňuje podmínky, chybí aktuální osvědčení o registraci FÚ, což odporuje 
požadavku vyhlašovatele. 

BD/631 22862081 - Moving 
Gallery 

Hype-R-R2 versus 
Existencia 

1 1 Žádost nesplňuje podmínky, chybí aktuální potvrzení o registraci MV ČR, což 
odporuje požadavku vyhlašovatele. 

BD/632 22738924 - Občanské 
sdružení etc. Galerie 

Výstavní program etc. 
Galerie pro rok 2012 

370 000 190 000 Žádost nesplňuje podmínky, chybí aktuální potvrzení o registraci MV ČR, což 
odporuje požadavku vyhlašovatele. 

BD/633 80552953 - 
Gajdošíková Pavla 

Poslední prostor pro 
člověka 

204 000 120 000 Žádost nesplňuje podmínky, chybí aktuální výpis z živnostenského rejstříku 

BD/634 43910742 - Ing. 
Souček Martin 

David Cajthaml - výstava, 
monografie, doprovodné 
programy 

320 000 200 000 Žádost nesplňuje podmínky, chybí aktuální výpis z obchodního rejstříku, což 
odporuje požadavku vyhlašovatele. 

BD/635 43910742 - Ing. 
Souček Martin 

František Skála: Hlavy a 
Headlands - výstava a 
kniha 

1 283 000 483 000 Žádost nesplňuje podmínky, chybí aktuální výpis z živnostenského rejstříku, což 
odporuje požadavku vyhlašovatele. 
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BD/636 43910742 - Ing. 
Souček Martin 

Krištof Kintera - výstava, 
monografie, doprovodné 
programy 

1 223 000 520 000 Žádost nesplňuje podmínky, chybí aktuální výpis z obchodního rejstříku 

BD/637 27046257 - A2 BarA2k - kulturní a 
vzdělávací centrum při 
A2, o.s. 

3 904 400 194 000 Žádost nesplňuje podmínku stanovenou vyhlašovatelem, chybí potvrzení z 
Ministerstva vnitra ne starší šesti měsíců. Je přiloženo z 6.8.2010. 

BD/638 26560305 - 
Artyčok.TV, o.s. 

Artyčok: TV: open 
archive 

500 000 350 000 Žádost nesplňuje podmínku stanovenou vyhlašovatelem, chybí potvrzení z 
Ministerstva vnitra ne starší šesti měsíců. Potvrzení je přiloženo z 6.9.2010. 

BD/639 63942861 - MgA. 
Krompholcová 
Simona 

DIVINE 998 000 698 600 Žádost nesplňuje podmínku stanovenou vyhlašovatelem, je přiložen pouze neověřený 
Výpis z živnostenského rejstříku. 

BD/640 43910742 - Ing. 
Souček Martin 

Jan Švankmajer a film 546 000 185 000 Žadatel dodal obyčejnou kopii výpisu z živnostenského rejstříku, která je starší 6ti 
měsíců - je z 18.1.2011 

BD/641 27432548 - 
GALLERY ART 
FACTORY o. p. s. 

Video Art Prague 1 000 000 700 000 Žádost nesplňuje podmínky, žadatel dodal pouze neověřenou kopii výpisu z rejstříku 
o.p.s. 

BE/642 47608765 - 
Společnost přátel 
PEN klubu 

Knihovnička PEN klubu a 
Člověka v tísni v Praze 

400 000 200 000 Žadatel nepředložil potvrzení MV o platnosti registrace občanského sdružení ne starší 
6 měsíců, a to v originále nebo ověřenou fotokopii. Doložené potvrzení je ze dne 
5.5.2008. 

BE/643 27046257 - A2 Pod vlivem literatury? 809 000 344 000 Žadatel nepředložil potvrzení MV o platnosti registrace občanského sdružení ne starší 
6 měsíců, a to originál či fotokopii s ověřením. Potvrzení je ze dne 6.8.2010. 

BE/644 70809488 - Spolek 
absolventů a přátel 
Univerzity Karlovy v 
Praze - Carolinum 

Cyklus komorních večerů 
s literaturou, hudbou a 
osobnostmi kulturně 
společenského života 

315 000 195 000 Přiložené potvrzení MV o platnosti registrace občanského sdružení je z roku 2007. 
Platné potvrzení MV ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její 
pravosti, chybí. 

BE/645 00445185 - Církev 
československá 
husitská 

Vydání publikace "Sbory 
Církve československé 
husitské" 

306 430 75 000 Žadatel podal žádost pouze ve dvou vyhotoveních. Jako doklad o své právní 
subjektivitě přiložil Výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských 
společností jen v prosté fotokopii. Podání žádosti není v souladu se schválenými 
Zásadami. 

BE/646 22728872 - Občanské 
sdružení Komfort 
Mag 

Časopis Komfort Mag 510 000 95 000 Žádost o grantovou podporu časopisu celostátního až mezinárodního charakteru. 

BE/647 27428923 - VIET 
MEDIA s. r. o. 

Viet magazín 525 000 200 000 V žádosti chybí povinné přílohy (rozpočet projektu a profesní životopis osoby 
zodpovědné za projekt). 

BF/648 22845828 - 
HARVEST FILMS 

Life Sciences Film 
Festival 2012 

2 300 000 200 000 Žadatel dodal pouze jedno vyhotovení žádosti, které navíc obsahovalo prostou kopii 
starého potvrzení o registraci. 
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BF/649 26569663 - Euro Tv 
Humanitarian 
Organization CZ 

Prevence kriminality - 17 
dílů 

2 403 179 1 682 225 Žádost neobsahuje stanovy a potvrzení o registraci MV není originál, ani ověřená 
kopie. 

BF/650 25180436 - Evropská 
nadace M.R.Rilke 

Duinské elegie 17 128 000 1 CHYBÍ ČÁSTKA POŽADOVANÁ PO HL.M.PRAZE, žadatel nevyplnil řádně 
formulář 

BG/651 49813226 - DAMAX 
PLUS s.r.o. 

Baráčncká rychta - 
hudební a divadelní klub 

4 640 000 990 000 K žádosti doložena prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku, je starší než 6 měsíců 
(22.10.2010) 

BG/652 70942731 - Svaz 
Vietnamců v ČR, 
místní oragnizace v 
Praze 

Most přátelství Praha - 
Hanoi 

1 695 000 941 500 Potvrzení o registraci z MV je z 9.9., ověřovací doložka až z 12.9.2011, ačkoli 
uzávěrka grantového řízení byla 7.9.2011. 

BG/653 Roslerová Petra Stránky / Pages 262 731 200 000 Ačkoli se pravděpodobně jedná o autorský projekt (není tedy nutné živnostenské 
oprávnění), chybí doklad o registraci na daň z příjmů. 

BG/654 Morávková Lenka Trans.ition 259 348 200 000 Žadatelka podává žádost na projekt, k jehož realizaci potřebuje živnostenské 
oprávnění. 

BG/655 62934171 - Zájmové 
sdružení Toulcův 
dvůr 

Umění ohněm tvořené - 
Živá hlína - keramické 
sympózium 

317 980 199 980 Žádost nesplňuje podmínky, u žádosti chybí potvrzení o platnosti registrace v rejstříku 
zájmových osob. 

BG/656 26599538 - Asociace 
nositelů legionářských 
tradic, o.s. 

NĚKOMU 
ŽIVOT,NĚKOMU 
SMRT - 70.výročí 
operace ANTHROPOID 
Putovní výstava po 
pražských školách 

299 290 197 531 Žádost nesplňuje podmínky, byla podána pouze v jednom exempláři, což odporuje 
požadavku vyhlašovatele 

BG/657 26599538 - Asociace 
nositelů legionářských 
tradic, o.s. 

Osudové roky české 
státnosti 20. století 

168 100 110 946 Žádost nesplňuje podmínky, byla podána pouze v jednom exempláři, což odporuje 
požadavku vyhlašovatele 

BG/658 22858491 - "ART 
FOR PUBLIC, o.s." 

Cyklus mezinárodních 
konferencí na téma 
Umění a osobnostní 
rozvoj 

1 046 000 650 000 Žádost nesplňuje podmínky, chybí potvrzení o registraci MV ČR 

BG/659 29003881 - Nadace 
Muzeum Stanislava 
Suchardy 

100 let od odhalení 
Palackého pomníku 

594 000 594 000 Žádost nesplňuje podmínky, chybí aktuální výpis z nadačního rejstříku a žádost byla 
podána pouze v jednom exempláři, což odporuje požadavku vyhlašovatele. 

BG/660 Titlová Margita Chymický snář 278 000 200 000 Žádost nesplňuje podmínky, byla podána pouze v jednom exempláři, což odporuje 
požadavku vyhlašovatele. 
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BG/661 22877266 - Občanské 
sdružení Ars 
Metropolis 

České Vánoce 194 000 194 000 Žádost nesplňuje podmínky, byla podána pouze v jednom exempláři, což odporuje 
požadavku vyhlašovatele. 

AaB/026 47125781 - Auviex, 
s.r.o. 

Víceletý grant 2012 - 
Svátky hudby v Praze 
2013 - 2016 

3 263 000 1 200 000 V žádném paré projektu není doložen v souladu s Radou HMP schválenými Zásadami 
výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii s 
ověřením její pravosti. Doložený výpis je prostou kopií z roku 2010. 

3 263 000 1 200 000 
3 263 000 1 200 000 
3 263 000 1 200 000 

AbB/027 68405596 - Muzeum 
a archiv populární 
hudby 

Popmuseum. Kontinuální 
činnost občanského 
sdružení Muzeum a 
archiv populární hudby 

1 995 000 1 200 000 Žádost dle dokumentace doručena MHMP 9.9.2011, tedy 2 dny po stanoveném 
termínu uzávěrky Dle Zásad pro poskytování dotací …..je v případě zaslání poštou 
rozhodující datum doručení MHMP. 

1 995 000 1 200 000 
2 650 000 1 800 000 
2 770 000 1 800 000 

AbE/028 47608765 - 
Společnost přátel 
PEN klubu 

Reprezentativní publikace 
o historii a současnosti 
Českého PEN klubu 
Praha k 90. výročí jeho 
vzniku 

700 000 490 000 Žadatel odkazuje na žádost, kterou podal o jednoletý grant s tím, že jsou v ní uloženy 
originály základních dokumentů. Bohužel v žádosti o jednoletý grant nepřiložil 
potvrzení MV o platnosti registrace občanského sdružení ne starší 6 měsíců, a to v 
originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti (je přiloženo potvrzení z 5.5.2008). 

700 000 490 000 

AbG/029 27880117 - 
Království železnic a. 
s. 

Provozování expozice 
modelové železnice 

21 949 000 2 000 000 Žadatel vykazuje kontinuální činnost až od r. 2008, nesplňuje tedy požadavek žádosti 
o víceletý grant (v den grantové uzávěrky provozovat kontinuální činnost nejméně 
4 roky) 

23 257 000 2 000 000 
24 486 000 2 000 000 
25 806 000 2 000 000 

 




