
 

6. FINANCOVÁNÍ CELOM ĚSTSKÝCH PROGRAMŮ 
PODPORY AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN 

NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 
 

6.1. Granty v roce 2007 
 Částka v Kč 
Celoměstské  programy podpory aktivit národnostních menšin na území 
hl. m. Prahy pro rok 2007 
Program č. 1 – prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, 
kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin 

2 235 000 

Celoměstské  programy podpory aktivit národnostních menšin na území 
hl. m. Prahy pro rok 2007 
Program č. 2 –  publikační činnost související se vztahem 
národnostních menšin k hl. m. Praze 

429 500 

Celoměstské  programy podpory aktivit národnostních menšin na území 
hl. m. Prahy pro rok 2007 
Program č. 1 –  kulturní, společenská a osvětová činnost související se 
vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze 

485 000 

Celoměstské  programy podpory aktivit národnostních menšin na území 
hl. m. Prahy pro rok 2007  
Program č. 2 –  publikační činnost související se vztahem k integraci 
cizinců v hl. m. Praze 

180 000 

Celkem: 3 329 500 

 
 

6.2. Ostatní finanční podpora v roce 2007 
 Částka v Kč 
Zajištění kulturních akcí 760 000 

Celkem: 760 000 

 
 
 
 
 

6.3. Granty v období let 2002 – 2007    
  mil. 

Kč 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Programy zaměřené na prezentaci národnostních 
kultur v hl. m. Praze, na kulturní, společenskou a 
osvětovou činnost národnostních menšin 

1,9 1,8 1,7 1,6 1,7 2,2 

Programy zaměřené na publikační činnost 
související se vztahem národnostních menšin 
k hl. m. Praze 

1,2 1,2 1,1 0,9 0,6 0,4 

Programy zaměřené na kulturní, společenskou a 
osvětovou činnost související se vztahem 
k integraci cizinců v hl. m. Praze 

    0,3 0,5 

Programy zaměřené na publikační činnost 
související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. 
Praze  

0 0 0 0,5 0,5 0,2 

Celkem v mil. Kč 3,1 3,0 2.8 3,0 3,1 3,3 



 

 
 
 
 
 

Přehled grantů v období let 2002 - 2007
 v mil. Kč
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Finanční prostředky poskytnuté 
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6.4. Celoměstské  programy podpory aktivit národnostních menšin na území 
hl. m. Prahy pro rok 2007 – přehledy 

 
6.4.1. Program č. 1 – prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, 

společenská a osvětová činnost národnostních menšin 
Předkládající organizace Název projektu / anotace Přidělený grant Kč 

Bulharská kulturn ě 
osvětová organizace 

Den netradiční bulharské kultury na lodi 
bratří Formanů - Jarní festival.Cílem je 
skloubení dvou nových, moderních forem 
českého a bulharského divadelního umění 
- loď "Tajemství" a moderní pojetí 
lidových tanců souboru Neshanal Art.  

30 000 

Bulharská kulturn ě 
osvětová organizace 

MFF "Praha srdce národů" 2007- 
zabezpečení účasti bulharského  
folklorního souboru - "Šobského 
souboru" z města Elin Pelin.  

30 000 

Vazraždane Klub Vazraždane - koncerty, výstavy, 
přednášky a klubová setkání - projekt je 
zaměřen na uchování a rozvoj 
bulharských tradic, prezentaci bulharské 
kultury. Zajištění akcí k jednotlivým 
bulharským svátkům.  

40 000 

Vazraždane Projekt Dny bulharské kultury - koncerty, 
výstavy, přednášky, divadelní a literární 
večer. - kulturní a vzdělávací aktivity s 
cílem seznámit širokou veřejnost s 
kulturou a životem bulharské národnostní 
menšiny v Praze.  

40 000 

Společnost přátel Lužice Sto let Společnosti přátel Lužice v Praze - 
seminář představující výsledky 
vědeckého bádání pro širší veřejnost.  

30 000 

Spolek Iglice Jazykově-vzdělávací programy pro děti v 
maďarském jazyce a představení pro 
většinovou společnost - hravá výuka 
maďarského jazyka, divadelní představení 
pro děti, herny, letní tábor, projektové 
víkendy pro děti.  

30 000 

Svaz Maďarů žijících v 
českých zemích, 

Organizační jednotka 
Praha 

Klubová setkávání a další aktivity 
maďarské menšiny - zajištění 
společenských akcí  a klubových setkání - 
např. přednášky související s národními 
svátky, maďarskými osobnostmi 
kulturního i společenského života, rozvoj 
a udržování kulturních zvyklostí.  

30 000 

Svaz Maďarů žijících v 
českých zemích, 

Organizační jednotka 
Praha 

MFF Praha srdce národů 2007 - 
zabezpečení účasti reprezentantů 
maďarské tradiční kultury.  

30 000 

Svaz Maďarů žijících v 
českých zemích, 

Organizační jednotka 
Praha 

Dny maďarské kultury v Praze 2007- 
dvoudenní společenská akce, na které 
vystoupí  umělci z Maďarska.  

40 000 



 

Svaz Maďarů žijících v 
českých zemích, 

Organizační jednotka 
Praha 

Podpora celoroční činnosti folklórní 
taneční skupiny Nyitnikék.  

40 000 

Kulturní sdružení občanů 
německé národnosti ČR 

Zajištění činnosti organizace, přednášky, 
diskuze, společenské akce.   

20 000 

Klub Polski v Praze 120. výročí sdružení Klub Polski v Praze 
- zajištění oslav 120. výročí vzniku 
sdružení - komponované kulturní 
odpoledne.  

20 000 

Klub Polski v Praze MFF Praha srdce národů 2007 - 
zabezpečení účasti reprezentantů polské 
tradiční kultury.  

30 000 

Athinganoi Multimediální romské informační 
centrum, celodenní seminář romských 
studentů.  

40 000 

Athinganoi Oslavy Mezinárodního dne Romů 2007 -  
formou divadelních vystoupení, seminářů, 
koncertů, informačního stanu a podobně.  

40 000 

Cikne Čhave Romský talent - 3.ročník soutěže 
romských dětských talentů.  

50 000 

Dženo Čhave čhavenge (Děti dětem) - příprava a 
výroba pořadů s dětmi o dětech a jejich 
následné vysílání.  

20 000 

Náš svět Prezentace romské kultury, činnost OS 
Náš svět. Zajištění dětského uměleckého 
souboru, zajištění vystoupení souboru, 
doučování dětí v souboru.  

40 000 

R- mosty Nízkoprahový klub Mosty občanského 
sdružení R- mosty - každodenní, 
kontinuální odborná sociální práce s 
romskými dětmi a realizace 
volnočasových vzdělávacích aktivit v 
nízkoprahovém klubu Mosty.  

50 000 

Romano Dives Rozvoj romské kultury, osvětová a 
poradenská činnost - celoroční činnost 
sdružení v oblasti využívání volného času 
dětí a mládeže, rozvíjení kultury, 
romských tradic a reprezentace Romů 
žijících v Praze. Zajištění akcí pro děti.  

50 000 

Romodrom Kmenoví zaměstnanci OS Romodrom a 
dobrovolníci - předkládaný projekt je 
součástí souboru volnočasových aktivit 
pro romské děti a mládež klubu Baruvas 
(Vstaňme), součástí projektu je i 
Akademie pro děti a rodiče.  

15 000 

Romské křesťanské 
vzdělávací sdružení- 

Matice romská 

Volnočasové aktivity Matice romské - 
činnost Matice romské v průběhu celého 
roku 2007 - pravidelná práce s Romy 
zejména na území MČ Praha 5, zajištění 
kulturních a společenských akcí i 
poznávacích výletů.  

20 000 

Romské občanské 
sdružení Velká Ohrada 

Podpora kulturních a společenských 
aktivit - zajištění celoroční činnosti 

50 000 



 

volnočasových aktivit dětí a mládeže. 
Slovo 21 Světový romský festival Khamoro - 

mezinárodní semináře, koncerty, výstavy, 
defilé, workshopy. V rámci festivalu se 
koná dvoudenní seminář Romové a 
média. 

400 000 

Obščestvo Rusínů Celoroční činnost Obščestva - pravidelná 
setkávání členů sdružení a zajištění 
výroční slavnosti.  

30 000 

Společnost přátel 
Podkarpatské Rusi 

Dřevěné kostely karpatských Rusínů, 
Lidé pod Karpaty - 2 výstavy fotografií a 
maleb.  

30 000 

Sdružení krajanů a přátel 
Ruské tradice v ČR 

MFF Praha srdce národů 2007 - 
zabezpečení účasti reprezentantů ruské  
tradiční kultury na festivalu.). 

30 000 

Sdružení krajanů a přátel 
Ruské tradice v ČR 

Výstava a fórum výtvarných umělců: 
Zlatá - červená, Česko - Rusko - výstava 
a diskusní setkání umělců.  

40 000 

Řecká obec Praha MFF Praha srdce národů 2007 - 
zabezpečení účasti reprezentantů řecké  
tradiční kultury na festivalu.  

30 000 

Řecká obec Praha Pěvecký a taneční soubor Akropolis - 
vystoupení na oslavách státních svátků 
Řecka, účast na folklórních festivalech a 
jiných společenských akcích.  

30 000 

Řecká obec Praha Kulturní, společenská a osvětová činnost -  
společenské večery při příležitosti oslav 
státních svátků Řecké republiky.  

50 000 

Řecká obec Praha Výstava fotografií - Příchod Řeků do 
Československé republiky v roce 1949. 
Výstava fotografií spolu s produkcí 
obrazových dokumentů - realizace v 
DNM.  

20 000 

Asociace ETNICA MFF Praha srdce národů 2007 - 
zabezpečení účasti reprezentantů romské 
tradiční kultury na festivalu.  Součástí 
festivalu jsou přehlídky, semináře, 
výstavy, koncerty, workshopy.  

30 000 

Asociace ETNICA MFF Praha srdce národů 2007 - 
zabezpečení účasti reprezentantů 
německé  tradiční kultury na festivalu.  
Součástí festivalu jsou přehlídky, 
semináře, výstavy, koncerty, workshopy.  

30 000 

Asociace ETNICA MFF Praha srdce národů 2007 - 
zabezpečení účasti reprezentantů 
židovské tradiční kultury na festivalu.  
Součástí festivalu jsou přehlídky, 
semináře, výstavy, koncerty, workshopy.  

30 000 

Asociace ETNICA MFF Praha srdce národů 2007 - 
zabezpečení účasti reprezentantů 
chorvatské tradiční kultury na festivalu.  
Součástí festivalu jsou přehlídky, 
semináře, výstavy, koncerty, workshopy.  

30 000 

Folklorní soubor Podpora celoroční činnosti FS Šarvanci - 50 000 



 

Šarvanci, o. s. nácvik složek souboru.  
Klub slovenské kultury MFF Praha srdce národů 2007 - účast 

souboru slovenské národnostní menšiny 
na MFF Praha srdce národů 2007. 
Součástí přehlídky, semináře, výstavy, 
koncerty, workshopy. 

30 000 

Klub slovenské kultury 30. výročí vzniku Klubu slovenské 
kultury - kulturní program k 30. výročí 
Klubu slovenské kultury - slavnostní 
program, výstava a katalog.  

30 000 

Klub slovenské kultury Program aktivit volného času Klubu 
slovenské kultury pro děti a mládež v 
Domě národnostních menšin a v 
prostorách KSK: O pluralitě a 
multikulturním životě národnostních a 
etnických menšin v Praze v minulosti a 
dnes - jedná se o pásmo programů, 
divadélko, besedy, dramatizované čtení, 
nácvik her, výstavy, soutěže a IV. 
konference středoškoláků.  

50 000 

SFZ Limbora MFF Praha srdce národů 2007 - účast 
slovenského dětského souboru na MFF 
Praha srdce národů 2007.  

30 000 

Slovensko- český klub Večery Slovenských dotykov - cyklus 
besed a výstav (včetně 10 Slovenských 
salonů v Nosticově paláci a jinde). 

30 000 

Slovensko- český klub Charta 77 a Slováci - cyklus besed a 
výstava.  Projekt chce při příležitosti 30. 
výročí vzniku Charty 77 upozornit 
pražskou veřejnost na nedostatečně 
zpopularizovaný fenomén spolupráce 
Čechů a Slováků v disentu.  

20 000 

Slovenský evangelický 
augsburského vyznání 
církevní sbor v Praze 

60. Výročí SEAVCS v Praze, soubor 
aktivit k významnému výročí založení 
jediného slovenského církevního sboru v 
Praze, soubor aktivit:  slavnostní 
shromáždění, uvedení publikace, kulturní 
program, výstava atd.  

50 000 

Slovenský literární klub v 
ČR 

5 roků Slovenského literárního klubu v 
ČR, kulturní program - koncipovaný jako 
literární a hudební program s účastí 
špičkových českých a slovenských 
umělců a zejména literátů z řad Slováků v 
Praze.  

20 000 

Slovenský literární klub v 
ČR 

Literárna súťaž Jána Kollára - literární 
soutěž pro žáky základních škol a 
studenty středních a vysokých škol v 
oblasti tvorby slovenštiny a slovenské 
tématiky a slavnostní program v Praze.  

40 000 

Srbské sdružení sv. Sáva Srbský klub (celoročně) - společenské 
akce - oslava státních a církevních svátků, 
klubová setkání, promítání 10 
celovečerních filmů v srbském klubu 
význačných srbských filmařů  včetně  

40 000 



 

jejich nejnovější tvorby.  
Sdružení Ukrajinců a 
příznivců Ukrajiny 

Pěvecký Sbor sv. Vladimíra - koncerty a 
zpívané bohoslužby, přenosy do Českého 
rozhlasu - sbor je zván k přímým 
přenosům zpívaných bohoslužeb do 
Českého rozhlasu či při liturgiích v 
řeckokatolickém chrámu sv. Klimenta v 
Praze.  

40 000 

Sdružení Ukrajinek v ČR Provozní náklady organizace - činnost 
organizace - zajištění kulturních a 
společenských akcí.  

30 000 

Ukrajinská iniciativa v 
ČR 

MFF Praha srdce národů 2007 - účast 
souboru ukrajinské národnosti na MFF 
Praha srdce národů 2007.  

30 000 

Ukrajinská iniciativa v 
ČR 

Podpora činnosti klubu dětí a mládeže 
UIČR - celoroční zajišťování provozu 
klubu na území Prahy.  

20 000 

Bejt Simcha Neznámá hudba pražských synagog 
3.ročník -koncerty, hudební divadlo, 
doprovodné přednášky s live hudebními 
ukázkami.  

60 000 

Židovská obec v Praze Káva o čtvrté - osvětová a vzdělávací 
přednáška a současně diskusní program s 
problematikou kultury, vědy a filosofie. 
Projekt určen zejména pro seniory 
Židovské obce v Praze, kteří byli 
internováni v koncentračním táboře a 
prožili holocaust.  

30 000 

Židovská obec v Praze Dětské divadlo Feigele - realizace 
dětských programů v rámci oslav 
židovských svátků v roce 2007. Hry 
tématicky souvisejí se židovskými svátky 
Simchat Torah, Chanuka, Purim, Šavuot.  

40 000 

Židovská obec v Praze Podvečery s Yvonne Přenosilovou, 
bývalou redaktorkou rádia Svobodná 
Evropa a známou zpěvačkou a jejími 
hosty - kulturní a společenská setkání, 
diskusní program zaměřený zejména na 
prezentaci menšinových kultur, vědy a 
filozofie, také z pohledu integrity pražské 
židovské komunity vzhledem k českému 
prostředí.Projekt určen zejména pro 
seniory Židovské obce v Praze, kteří byli 
internováni v koncentračním táboře a 
prožili holocaust.  

30 000 

Celkem: 2 235 000 

 
6.4.2. Program č. 2 –  publikační činnost související se vztahem národnostních menšin k hl. m. 

Praze 
Předkládající organizace Název projektu / anotace Přidělený grant Kč 

Bulharská kulturn ě 
osvětová organizace 

Kapitoly z minulosti česko - 
bulharských kulturních vztahů  II.díl - 
vydání II. dílu knihy. Jedná se o druhou 

70 000 



 

část antologie, která je přímým 
navázáním na publikaci s týmž názvem, 
vydanou v r. 2005 za podpory hl. m. 
Prahy.  

Společnost přátel Lužice SPL - stoletý most mezi národy - 
vydání informačních materiálů při 
příležitosti 100 let činnosti SPL v Praze. 
Publikace připravena ve 3 edicích: 
Edice "100 let činnosti SPL v Praze", 
edice "Česko - lužická historie". Edice 
"Propagační materiál ke 100 let SPL v 
Praze"- soubor pohlednic.  

40 000 

Romské křesťanské 
vzdělávací sdružení- Matice 

romská 

Vlado Oláh: Moje cesta/ dokument 
(dynamický obraz jako nástroj 
komunikace) - filmový dokument.  

49 500 

Romské křesťanské 
vzdělávací sdružení- matice 

romská. 

"Vůz tažený koňmi jede dál", vydání 
knihy v průběhu roku 2007. Jedná se o 
básnické dílo Jana Horvátha, které se 
vyznačuje procítěností a reflexí 
problémů romského etnika.  

60 000 

Asociace Etnika Dokumentace etnické kultury na MFF 
Praha srdce národů 2007.  

30 000 

Slovensko- český klub Vydání knihy Kamily Kytkovej - 
Kovalovej "Mŕtvi sa dívajú".  

50 000 

Slovenský evangelický 
augsburského vyznání 
církevní sbor v Praze 

Dějiny Slovenského evangelického 
augsburského vyznání církevní sbor v 
Praze - vydání publikace k 60. výročí 
založení sboru.  

50 000 

Slovenský literární klub v 
ČR 

Krivolaká prť je ku šťastiu… - vydání 
knihy Dušana Maloty.  

40 000 

Židovská obec v Praze Publikace k židovským svátkům, 
modlitby - vytištění několika brožur 
týkajících se židovských svátků, výtisk 
židovské modlitby po jídle a knihy 
Ester; vše v českém jazyce.  

40 000 

Celkem: 429 500 

 
 
6.4.3. Program č. 1 –  kulturní, společenská a osvětová činnost související se vztahem 

k integraci cizinců v hl. m. Praze 
 

Předkládající 
organizace 

Název projektu / 
anotace Přidělený grant Kč 

Asociace uprchlíků v České 
republice 

KultIn -je kompletní sada přednášek o 
české historii, literatuře, umění, demografii 
i zeměpisu pro uprchlickou komunitu žijící 
v Praze. Projekt bude realizován ve 
spolupráci s Českou akademií věd ČR a 
Karlovou univerzitou.  

50 000 

Humanitas Afrika Vzdělávací aktivity afrického informačního 
centra s knihovnou - besedy, workshopy, 
provozování knihovny, promítání filmů.  

70 000 

Irácké fórum v ČR Kulturní a společenský život irácké 
menšiny v České republice - semináře, 

50 000 



 

kulturní akce, výstavy, publikace.  
Kazachstánské kulturní 
centrum v ČR "Elim-aj"  

Vzdělávací aktivity a klubové setkání 
kazachstánského kulturního centra "Elim- 
aj" -  pořádání přednášek, seminářů, 
osvětových akcí, výstav, výtvarných 
soutěží, výletů, sportovních a slavnostních 
klubových akcí.  

50 000 

Sdružení AZER- ČECH  Multikulturní večer NOVRUZ 2007 -  
multikulturní večer a koncert tradiční 
hudby, oslava svátku, výstava, semináře a 
promítání filmu..  

50 000 

Slovo 21 Praha matka všech - multikulturní setkání -  
setkání rodin Čechů a cizinců u společného 
oběda.  

100 000 

Slovanská aliance Mezinárodní dětský festival "Hvězdná 
cesta" -  provedení mezinárodního 
dětského festivalu , který si klade za cíl 
podpořit dětské umělecké soubory 
národnostních menšin a cizinců žijících na 
území ČR.  

65 000 

Svaz ruskojazyčných 
spisovatelů v ČR 

Celoroční činnost SRS v ČR - uskutečnění 
projektu formou měsíčních setkání členů 
svazu s čtenáři, pořádání konferencí, 
diskuzí o literárních dílech, literárních 
večerů, hudebně - literárních salónů.  

50 000 

Celkem: 485 000 

 
 
6.4.4. Program č. 2 –  publikační činnost související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. 

Praze 
 

Předkládající 
organizace 

Název projektu / 
anotace 

Přidělený grant Kč 

Asociace uprchlíků v ČR Česká republika - pohled na její společnost, 
dějiny, politický systém a Praha.  

80 000 

Slovo 21 Bulletin Slovo pro cizince a o cizincích - 
speciální pražské vydání bulletinu.. 

50 000 

Svaz ruskojazyčných 
spisovatelů v ČR  

Vydání literárního almanachu Grafoman.  50 000 

Celkem: 180 000 

 
6.4.5. Zajištění kulturních akcí 
 

Název akce Finanční částka Kč 

7. setkání národnostních menšin v roce 2007 a stánek národnostních 
menšin na Schole Pragensis 2007  

360 000 

3. ročník Etnofest 2007  50 000 

Kulturně-společenská akce k otevření Domu národnostních menšin 
hl. m. Prahy 

350 000 

Celkem: 760 000 

 


