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Město Příbram
l odbor: školství, kultu'y a sportu

Pro jednánízM
dne: 25.03.2019 "

Název bodu jednání:

Dotace 2019 KulturnI aktivity

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno: v RM 04.03.2019

Text usnesení RM:
R.usn.č.174/2019
Rada l. doporučuje ZM

schválit poskytnutí programových dotaci podaných v rámci ,,Programu pro poskytování dotací
pro rok 2019 - KULTURNÍ AKTIVITY" formou účelové dotace dle upraveného návrhu a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotaci za podmínky splnění bezdlužnosti vůči
rozpočtu města Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným a splnění povinnosti '
zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu
smlouvy.

ii. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne
25.03.2019.

' '
W .

4Napsala: Dagmar janouškova

Návrhy na usnesení:
ZMschvalujeXneschvaluje
poskytnutí programových dotaci podaných v rámci ,,Programu pro poskytováni dotací pro rok 2019 -
Kulturní aktivity" formou účelové dotace dle předloženého/upraveného návrhu a uzavřeni ,
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotaci za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města
Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u
subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy.

Důvodová zpráva:
Finanční prostředky na programové dotace v oblasti Kulturní aktivity jsou zahrnuty ve schváleném
rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS na rok 2019: ANO

V příloze předkládáme návrh RM na rozděleni programových dotaci pro rok 2019, které byly podány
v rámci vyhlášeného ,,Programu pro poskytování dotací pro rok 2019 - KULTURNÍ AKTIVITY"
schváleného Usn.č.1035/2018/ZM. Podklady pro RM navrhla Komise kulturní, letopisecká a
památková na svém jednání dne 19.02.2019. ZM schválilo finanční prostředky pro tyto programové
dotace ve výši 1.600.000,00 Kč (kapitola 777-OŠKS, prvek 3465).

Dle Pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomoci č. 2/2018, či. l bod 2,
schválených ZM dne 10.09.2018, Usn, č. 1034/2018/ZM, bude schválená dotace vyplacena těm
subjektům, které ve veřejně přístupném registru zveřejnily účetní závěrku za rok 2017. Podmínka se ·
týká subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon.

, Dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se dotaceposkytuje na účel určený poskytovatelem v programu. O dotaci může požádat každý žadatel, který
splní dané podmínky uvedené v programu a tuto formu podpory z veřejných prostředků
z ekonomických důvodů nutně potřebuje. Dle zák. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, § 10a, odst. (4) nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu '
žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.

Příloha: zápis z jednání Komise kulturní letopisecké a památkové, tabulka - přehled žádostí o dotace,
stručný popis projektů.
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Zápis z jednání Komise kulturní, letopisecké a památkové

Datum: 19.02.2019

Učast: Milan Hrudka (předseda komise), Jana Valterová, Ing. jaroslava stojčetovič, Vladimír Srnka,
Ing. Petr Kollert, Mgr. Vladimir Král, Ladislav Marek, Antonin schejbal, Mgr. Jiří Paul (komise je
usnášeníschopná, přítomno 9 členů ze 9)

Koordinátor: Dagmar Janoušková

Program:

1. Zahájeni
2. Schváleni programu jednání
3. Vyhodnoceni žádostí o dotace z rozpočtu města Příbram v oblasti Památky místniho významu
4. Vyhodnocení žádosti o dotace z rozpočtu města Příbram v oblasti Kulturní aktivity
5. Závěr

ad1) Zahájení předsedy komise

ad2) Schváleni programu jednání

hlasováno: pro: 9,
proti: O
zdržel se: O

ad3) Členové komise hodnotili žádosti o dotace z rozpočtu města Příbram pro rok 2019 v oblasti
Památky mIstnIho významu. Členové komise navrhuji rozdělení finančních prostředků dle přiložené
tabulky. Návrh komise bude předložen radě města k posouzení dne 04.03.2019 a zastupitelstvu
města dne 25.03.2019.

hlasovali: pro 9
proti: O
zdržel se: O

ad4) Členové komise hodnotili žádosti o dotace z rozpočtu města Příbram pro rok 2019 v oblasti
Kulturní aktivity. Členové komise navrhuji rozdělenI finančních prostředků dle přiložené tabulky. Návrh
komise bude předložen radě města k posouzení dne 04.03.2019 a zastupitelstvu města dne
25.03.2019.

hlasovali: pro 9
proti: O
zdržel se: O

ad4) Termín dalšího jednání komise byl stanoven na středu 10.04.2019.

Zapsala: Dagmar Janoušková
Souhlasí: Milan Hrudka, předseda KKLP

V Příbrami dne 22.02.2019



Žádosti o finanční podporu na r. 2019
Oblast: Kulturní aktivity

(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

výše požadované
Poř. l Náklady podpory Dotace v roce Návrh komise ( Poznámka Návrh RM Schváleno

č. Žadatel Pro"ekt Specifikace nákladů projektu v 2018 KČ) komise (KČ) ZM (KČ)Kč
V Kč V %

ALKA, o..p.s. pronájem divadla, odměny účinkujicim (divadlo
.1 Podbrska 269 - f ' ' l v programove.. . Besídka divadla Sklep + kapela), propagace akce (gra icky navrh, tisk 125 169 93 877 75°o . .. . 10 000 10 000261 01 Příbram V - Zdabor . . dotaci nezadali

IČO: 27240185 a vylep plakatů)
doprava a ubytováni na setkání hornických a

. . . hutnických měst v ČR, SR a Německu,"Cech pribramskych horníku .- . · · ' " i°
. . ucastnicke poplatky, naklady na údržbu kro,u,a hutmku, z.s." . . .. . .. . , .. . . . . .Ce|orocn| cínnost v ob|ast| pronajmy salu, pronajmy podia a Kocaru,Husova 424

, hornicko-hutnických tradic bezpečnostní služba, odměny účinkujicím a 378 000 200 000 53% 75 000 80 000 80 0002 261 01 Příbram V1-Březove
. · · f ' "a 30. prokopska pouť moderatorům akci, propagace (gra icky navrh,:8°9Ĺ390 IČO: tisk a výlep plakátů), dopravní značení,

ozvučeni akci, grafický návrh a výroba
pamětních medaili a listů

COWÁRNA, z.s. pronájem prostor, propagace (grafický návrh,
Komenského náměstí 389 . . tisk a výlep plakátů), ozvučeni akci, výroba roll-3 .. Kultura v Cowame 2019 . . .. . . . 721 000 50 000 7% 35 000 35 000 45 000261 01 Pribram Ill upu a banneru, kancelarske potreby, výroba
IČO: 05803659 fotodokumentace a videodokumentace

. pronájem prostor Divadla Antonina Dvořáka,Česko - ruské centrum Mezinárodní přehlídka propagace (grafický návrh, tisk a výlep plakátů),

4
:'k?:::?1'9P4°|ek dětských a mládežnických tisk pamětních listů, ubytování zahraničních

1 080 000 120 000 11% " programové 10 000 7 000
.. pěveckých a tanečních souborů, doprava souborů, tlumočnické a dotaci nežádali2č% 0016:::::: VIl ,ouborů moderátorské služby, kancelářské potřeby

(tonery, kancelářský papír)
Double Cookies, z.s. .. . . . . .
Havličkova 178/2 pronajem prostor pro treninky a vystoupeni deti, l '5 Double Cookies z s ubytování děti a mládeže na soutěžích, taneční 121 800 41 800 34% " PrograT?"e 20 000 20 000266 01 Beroun - Centrum . . . . dotaci nezadali
IČO: 06334181 oblecem pro deti

materiál potřebný pro realizaci výstav
.. (fotografický materiál, rámy, lepicí pásky, 0/6 cinnost fotoklubu URAN . . . . . 12 250 7 000 57,o 7 000 7 000 7 000jmenovky), tvorba a udrzba webových stranek,

pronájem výstavních prostor
celoroční činnost

7 výtvarného kroužku pro děti pronájem prostor k činnosti kroužku a k. . . . . . .. . . 35 000 20 000 57% 20 000 15 000 15 000a mladez v Dome kultury vystavam, výtvarný materiaL reahzace vystav
Příbram

montáž a pronájem pódia, stanů a mobilního
FRAM park s.r.o. zastřešeni pro diváky, ozvučeni a osvětlení

8 Skalka 3 OŽIVENÍ CENTRA STARÉ akce, pronájem potřebného mobiliáře (pivní l v programové261 01 Drásov PŘÍBRAMI sety, židle, lavice, stoly), propagace projektu 208 000 62 400 30°° dotaci nežádali 30 000 36 000
IČO: 03785009 (grafický návrh, tisk a výiep plakátů), odměny

vystupuiÍcÍm, pronájem prostor
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Žádosti o finanční podporu na r. 2019
Oblast: Kulturní aktivity

(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

Náklady výše požadovanéPoř. i j podpory Dotace v roce Návrh komise ( Poznámka Návrh rm Schváleno
č, Žadatel Pro,ekt Specifikace nákladů pro ektu v 2018 KČ) komise (KČ) ZM (KČ)Kč

V Kč V %

pronájem prostor, osvětleni a ozvučeni, odměny

účinkujícím, úklid, propagace (grafický návrh,9 Otevřená scéna tisk a výlep plakátů, tištěná inzerce), 190 000 95 000 50% 10 000 20 000 26 000pořadatelská službu (montáž a demontáž pódia,

pomocné práce)
Gymnázium pod Svatou .. . . .

. . pronajem prostor, odmeny za d|vade|n|Horou, Příbram It, Balbinova
. . představení, ozvučení a osvětleni akcí,10 328 Malé svatohorske divadelko . . , . .

Balbínova 328 2019 propagace (graficky návrh, tisk a vylep plakatu), 200 000 160 000 80% 80 000 70 000 70 000
.. pořIzení kulis a kostýmů, kancelářské potřeby,261 01 Pribram Il

IČO: 61100404 doprava
Gymnázium, Příbram, . . .
Legionářů 402 Legionářů Vyrocni k?ncert ozvučeni a osvětleni akce, propagace (grafický

11 402 studentskeho orchestru . . . .. . navrh, tisk a vylep plakátů), upominkove 50 000 40 000 80% 30 000 30 000 30 000W. "GymBand" Gymnazia . W . .261 01 Pribram VIl . ... predmety, podium
IČO: 61100226 Legionaru

12 j · pronájem prostor PfO t!énink a vyst?upeni, , .
Spo eni tancem propagace (graficky navrh, tisk a vylep plakatu), 49 500 39 600 80% 20 000 20 000 20 000odměny lektorům
Za příběhy Františka13 Zahrádky - Po stopách tisk mapek a letáčků 50 000 15 000 30% 10 000 10 000 8 000
politických vězňů

14 . . . . .. propagace (grafický návrh, tisk a výlep plakátů),Zp|van| u jeshcek . .. . .. . . 23 000 7 000 31% 5 000 5 000 5 000dotisk zpěvnicku, kancelarske potreby

. .. - · l v programové15 Jezata 2019 pronajem studia a prostor pro vystoupeni 70 000 28 0'00 40°° dotaci nežádali 10 000 12 000

pronájem technického zařízeni (popelnice,F',g:t:,a,seo!::e5k89 rozvaděče, kabeláž), ozvučeni a osvětlení akce.

16 I., Svatohorské schody 2019 propagace (grafický návrh, tisk a výlep plakátů, 93 000 30 000 32% 20 000 30 000 30 000261 01 Příbram ll
IČO: 67918506 ttstena reklama, roll-upy, bannery), doprava,

spojovací a kotvící materiál

.. propagace akci(grafický návrh, tisk a výlepKmanis klub Pribram z.s. . . . . . .
17 Družstevní 277 Celoroční činnost Kiwanis pIakatu), tvorba a údržba webových stranek,

. . . pronájem domény, kancelářské potřeby, 90 000 67 500 75% 10 000 10 000 10 000261 01 Příbram V-Zdabor klubu Příbram . .W. .. . . . ...
IČO: 69766711 odmeny uc|nkuj|c|m, vecne ceny do soutezi,

doprava
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Žádosti o finanční podporu na r. 2019
Oblast: Kulturní aktivity

(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

výše požadované
Poř. Náklady podpory Dotace v roce Návrh komise ( Poznámka Návrh RM Schváleno

č, Žadatel Projekt Specifikace nákladů projektu v 2018 KČ) komise (KČ) ZM (KČ)
Kč

V Kč V %

Klub vojenské historie pronájem prostor pro klubovou činnost a
Příbram z.s. Pod pořádáni akci, kancelářské potřeby, ceny do

18 Kovárnami 360 Činnost klubu vojenské soutěží, nákup pohonných hmot, přeprava 100 000 75 000 75% 45 000 55 000 55 000
261 01 Příbram V1-Březové historie Příbram z.s. techniky, nákup munice a pyrotechniky,
Hory ičo: zápůjčka a pronájem zbrani, oprava a údržba
67672965 pomníků a památníků v CHKO Brdy

pronájem prostor pro činnost taneční skupiny a
Koňasová Eva . . . ... . na vystoupeni, propagace (grafický návrh, tisk a

Taneční skupina Zanci . . .19 Ostrov 21 - j · vylep plakatu), foto a videodokumentace, tvorba
zeny - rozvo ce|oročn| . . . . . . 40 000 32 000 80% 20 000 15 000 10 000262 72 . . .. . a údržba webových stranek, ozvuceni a
ku|urnl a pohybove c|nnost| . . .IČO: 65599136 osvetlení, poplatky OSA, hudebni doprovod,

výroba kostýmů

Mgr. Kovářová Jarmila . . .. . . . . , ,
.. Ce|orocn| činnost propagace (graficky navrh, tisk a vylep plakatu),20 ::1ř::'p:,:ram VIl hudebního souboru Cirkus nákup notov.ého mat!'iálu, kancelářské potřeby 30 000 24 000 80% 30 000 5000 6000

IČO: 76495086 Hulata (tonery, papír do tiskarny)
pronájem prostor, propagace (grafický návrh, neodpovídá

Kowadlina s.r.o. tisk a výlep plakátů), výroba billboardů, roll-upů,
, dotačnímu21 Komenského náměstí 389 . . . . . bannerů, on-line i tištěná inzerce, výroba l v programove

- r 2. ročník P|knlk Na Novaku . 122 000 42 700 35°o . .. . O programu - O261 01 Prib am III fotodokumentace a videodokumentace, dotaci nezadali . ,
IČO: 06789862 pronájem dopravního značení a zábran, komercni

pronájem mobj|ních toalet akce
Lesní mateřSká škola pronájem prostor za účelem pořádáni kulturních
Kozičínský Klabánek z.s. Slavnost sv. Martina, akcí, propagace (grafický návrh, tisk a výlep

22 Kozičín 13 Kozičínský adventní plakátů), odměny (účinkující, hudební doprovod, 30 000 24 000 80% 8 000 5 000 6 000
261 01 Příbram jarmark, Letní veselice lektoři, realizační tým), kancelářské potřeby,
ičo: 06149189 výtva'ný materiál
Matice Svatohorská propagace akci (grafický návrh, tisk a výlep

23 Svatá Hora 591 Činnost Svatohorského plakátů, notový materiál a tiskoviny, odměny pro 95 000 62 000 65¶ v programové 10 000 10 000
261 01 Příbram ll IČO: dětského sboru sbormistra, pomocného sbormistra a ° dotaci nežádali
70829071 účinkuiicjm

Mojsejová Milada . pronájem galerie, energie, propagace (grafický
24 Mixova 420 Výstavy výtvarného umění návrh, tisk a výlep plakátů), odměny pro

. v galerii "V Potoční" v roce přednášejÍcÍ, doprava, fotodokumentace, 151 000 60 000 40% 40 000 30 000 20 000:č% 0410P;Í:::: j|| 2019 odměny pro galeristu a kurátora, kancelářské

potřeby, výtvarné potřeby, odvlhčení galerie
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Žádosti o finanční podporu na r. 2019
Oblast: Kulturní aktivity

(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

výše požadované
NákladyPoř. i podpory Dotace v roce Návrh komise ( Poznámka Návrh RM Schváleno

č. Žadatel Projekt Specifikace nákladů pro ektu v 2018 KČ) komise (KČ) ZM (KČ)Kč
V Kč V %

"" , neodpovídáMS VZS ČČK Příbram
, minula komise . .Nádvoří Msgre. Korejse 642 Kon,erence urgentní .. . dotacnimu

. . . . . . pronajem salu, hudební vystoupeni, nákup l vyhodnotila25 261 01 Příbram V1-Brezove med|c|ny Příbram 2019 - . . . . . 50 000 40 000 80°o j O programu - O
. . . aud|o-v|zualn| techniky tento pro ekt . ,Hory IČO: společensky večer , . , komercni

22879676 jako komercni akce
V

MUZIKA PŘÍBRAM spolek pronájem (prostory, pódium, zastřešení,
26 Poštovní 6 ČINNOST SPOLKU mobiliář, LED obrazovka), ozucčení a osvětlenĹ 285 000 128 250 45% 68 000 90 000 90 000

261 01 Příbram V-Zdaboř MUZIKA PŘÍBRAM propagace (grafický návrh, tisk a výlep plakátů),
IČO: 05066701 energie, úklid, doprava
?íáboženská oPec C!rkv? Komorní sbor Mistra propagace (grafický návrh, tisk a výlep plakátů),
československe husitske v jakoubka ze Stříbra - XVI. grafický návrh a tisk programů, pronájem
Příbrami VI. - Březové Hory . - . . .

27 Prokopská 314 Festival peveckých sborů a prostor, výroba DVD, moderator. 52 000 41 600 80% 40 000 40 000 35 000
.. . . další koncertní činnost n.o. fotodokumentace, ozvučeni, kancelářskéd::01 Pr|braqj:)B'""°"" CČSH Příbram Březové potřeby (toner, papír do tiskárny), doprava,

61905291 ' Hory v r. 2019 energie, ubytováni na soustředěni sboru
Ponton, z.s. .. . . .

. pronajem zabavni atrakce, hudebni doprovod,Podmostni 2398/1 . .. . .
W . . . . výtvarný material, vecne ceny, propagace28 301 0'0 Plzeň - Vychodni Bedneni 2019 . . . . . . . . 45 622 30 500 67% 15 000 20000 15 000

. - . (graficky navrh, tisk a vylep plakatu), odmenyPredmesti IČO: .
64355756 lektorům

město
POST BELLUM, o.p.s. textové zpracováni příběhů (korektura, překlad), Příbram bude
Štěpánská 704/61 .. . . . . doprava, archivace, odměna pro . tento projekt

, Pr|bramsti pametn|c| . . l v programove29 110 00 Praha 1 - Nove i· dokumentaristu, kameramana a moderatora, 98 250 65 000 66°o . .. . O reahzovat O
. . proMouva,i ,. . . . . . dotaci nezadali VMesto IČO. pronajem salu, propagace (graficky navrh, tisk a primo

26548526 výlep plakátů) (smlouva o
dílo)

.. . . pronájmy zkušebních a koncertních prostor,Príbramska filharmonie, z.s. . . . . . .
. . . . .. propagace (graficky navrh, tisk a vylep plakatu),30 Laz c.p. 184 Ce|orocn| cinnost . .. . . .

.. . . notový materiaI, dopravu, ubytovani behem 250 000 200 000 80% 100 000 100 000 100 000262 41 Pnbramske filharmonie . . . . . . . . .
IČO: 04840054 soustredeni, odmeny (d|r|gent|, výpomocne

práce)
příbramský Big Band z.s

31 Potoční 139 Celoroční koncertní činnost pronájem zkušebních a koncertních PřOStO'r 659 000 200 000 30% 190 000 180 000 170 000
261 01 Příbram l Příbramského Big Bandu ozvučeni, poplatky OSA, odměny účinkujicim
IČO: 02682141

Stránka 4



Žádosti o finanční podporu na r. 2019
Oblast: Kulturní aktivity

(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

Poř. i Náklady
výše požadované

č, Žadatel Pro,ekt Specifikace nákladů projektu v
podpory Dotace v roce Návrh komise ( Poznámka Návrh RM Schváleno

KČ 2018 KČ) komise (KČ) ZM (KČ)
V Kč V %

propagace (graňcký návrh, tisk a výlep plakátů),
Příbramští betlémáři, z.s. r - · -· grafický návrh spolkového zpravodaje a
Čs Armády 145 Celo ocni cinnost a ostatních propagačních materiálů, nákup

32 261 01 Příbram lV propagace spolku spotřebního materiálu k výstavám, pronájem 110 000 86 000 78% 55 000 60 000 50 000

IČO: 61904481 Příbramští betlémáři, z.s· klubové místnosti a výstavních prostor, nákup
odborné literatury, nákup betlémů

. . . . . elektrická energie na vysílači pro město
O Kč (projekt v neodpovídá

Te|evlzn| vysdani pro Mesto .. . . . . . . . l roce 201 8 . ,
33 Příbram a okolí Pribram, úhrada poplatku za vysdani te|ev|znlch 400 000 40 000 10°o . O dotacnimu O

. neodpov|da|programu proramuprogramu)

ŘImskokatolická farnost u
kostela Nanebevzetí Panny propagace (grafický návrh, tisk a výlep plakátů),

34 Marie Příbram - Svatá Hora .. . bannery, tiskoviny, tvorba a údržba webových
Svatá Hora 591 Brizovské s|avnost| 2019 . . .. 55 000 40 000 73% 20 000 30 000 20 000stranek, autorske poplatky, honorare
261 01 Příbram || účinkujíchn
IČO: 18608621

Sdružená obec baráčníků i · -. . pronájem prostor, doprava, vstupné do
"Třemošná" Březové Hory Rozvo. s!)?,|kove ClnnOStly historických objektů a kulturních památek,

. ce|orocnl cinnost, akce pro .. . . .. . . 135 600 65 600 48% 15 000 34 000 2000035 Příbram
. . . kancelarske potreby (toner, kancelarsky papir),detí a seniory .. . .. .IČO: 00464759 renovace praporu, opravy kroju a jejich vykup

Sdružení občanů a přátel
Zdaboře, zapsaný spolek Občasník, kronika obvodu, fotodokumentace, spotřební materiál na výrobu

36 Zdabořská 27 společenská a kulturní Zdabořského zpravodaje, tisk a knihařské 30 000 24 000 80% 15 000 20 000 20000
261 01 Příbram V-Zdaboř činnost práce, předplatné tiskovin
IČO: 71284273

SH ČMS - Sbor .. , .
. .-. pronajem prostor, prapagace (graficky navrh,dobrovolných hasičů Orlov . . , .. . . . . . ,Celorocni kulturni cinnost tisk a vylep plakatu), hudebni vystoupeni. 37 500 30 000 80% 10 000 15 000 15 00037 Orlov 111 SDH Orlov 2019 rrÍaskérské potřeby, výpůjčka a pořIzenI

261 01 Příbram
ičo: 64763129 kostýmů

SH ČMS - Sbor
br I ' h i"° Ž ži . ... propagace (grafický návrh, tisk a výlep plakátů),do ovo ných as cu e cc Sbor dobrovolnych hasicu -

. . . ."' . diplomy, medaile, výtvarne potreby, doprava, 12 000 9 600 80% 10 000 9 000 900038 Žežice 123 ku|turn| akce
. . .261 01 Příbram kopmvani

IČO: 06564844
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.Zádosti o finanční podporu na r. 2019
Oblast: Kulturní aktivity

(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladu vynaložených na projekt)

výše požadovanó
NákladyPoř. podpory Dotace v roce Návrh komise ( Poznámka Návrh RM Schváleno

č. Žadatel Projekt Specifikace nákladů projektu v 2018 KČ) komise (KČ) ZM (KČ)
Kč

V Kč v%

SK SPARTAK Příbram,
spolek Žižkova SK SPARTAK Příbram - odměny účinkujícím, pronájem pódia, úklid

l v programové39 694 . . . 305 000 185 000 61% . .. . 10 000 20000
. oslavy 125 let trvaní odddu prostor, doprava dotaci nezadali261 01 Příbram II

IČO: 61904899

Společnost občanů a přátel pronájem prostor, propagace (grafický návrh,
Březových Hor z.s. . , .. tisk a výlep plakátů), ozvučeni a osvětleni akcí,

40 Prokopská 14 Celorocni činnost . hudební a ostatní kulturní vystoupeni, poplatky
.. . . Společnosti občanů a přátel .. . . .. . 128 000 90 000 70% 40 000 70 000 70 000261 01 Pribram V1-Brezove . . OSA kancelarske potreby (tonery a kancelarsky

Brezových Hor v roce 2019 .' . . . . .Hory IČO: papir), opravy hrobu na Brezohorskem hřbitove,
70898693 tisk Březohorských střípků

Propagace historické části . ... .. . . . . .
.. . . . . odmeny ucinkuµcm, techničke zabezpečení

"SPOLEK PŘAŽSKÉ ULICE' Pnbrami včetne obnoveni
. . . . . . ..41 Pražská 130 . . . . . akci (ozvuceni, dopravni znaceni, pronajem

.. tradice Prazske ulice, jako · . ·i · · . 195 000 97 500 50% 60 000 70 000 70000261 01 Pribram . . . podia), prona my kostýmu, propagace (graficky
spolecenskeho a kulturmho . . . .IČO: 22742824 . navrh, tisk a vylep plakatů)
centra mesta

Špoiek pro rozvoj časti
města Příbram - Kozičín Kozičínské slavnosti, pronájem prostor, ozvučení a osvětleni, odměny

42 Kozičín 13 Hudební večery s živou účinkujícím, propagace (grafický návrh, tisk a 32 500 25 000 77% 15 000 15 000 15 000
261 01 Příbram hudbou výlep plakátů), pronájem stanů, pódia, laviček
i¢o' "84?934

pronájmy prostor, pronájmy technického

Spolek Prokop Příbram zabezpečení (pódium, kočáry, koně), propagace
' j (grafický návrh, tisk a výlep plakátů), ozvučeni a43 :::'0:;q;::::'::" 155 Spolek Prokop Příbram 201- osvětlení akci, doprava, ubytování během 400 000 200 000 50% 120 000 130 000 132 000

IČO: 47074337 hornických setkání, kancelářské potřeby (toner,
kancelářský papír), údržba a výroba krojů
(čištění, nákup materiálu), energie

Spolek Rakovnicko- pronájem prostor, doprava, pronájem
. . . . . . .. železničního nákladního vozu, propagaceProt|v|nska draha Ce|orocnl činnost spolku . . . . . . .
-. . . . . . (graficky navrh, tisk a vylep plakatu), výroba44 Bratři Čapku 330 Rakovnicko - Protivmska . . .. . . . . 67 000 50 000 75% 15 000 40 000 40000

261 01 Příbram VIl dráha pametních jízdenek, pametnich listu a razítka,
IČO: 22676040 hudební a divadelní vystoupeni, vydáváni

tištěných materiálů

Spolek ve čtvrtek propagace (grafický návrh, tisk a výlep plakátů), ' '°': 2018
45 třída Osvobození 372 Spolek ve čtvrtek pro tvorba a údržba webových stránek, tištěná 125 000 80 000 64% '",:':dš"3|:'0do°Ot:L" 40000 56 000

261 01 Příbram VIl Příbram v roce 2019 inzerce, ozvučeni a osvětleni, pronájem ' .
. ., . na obdobnýIČO: 22821465 techniky, poplatky OSA, odmeny vystupuµcim

projekt
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Žádosti o finanční podporu na r. 2019
Oblast: Kulturní aktivity

(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

výše požadované
Náklady podpory Dotace v roce Návrh komise ( Poznámka Návrh RM Schváleno

Poř. Žadatel Projekt Specifikace nákladů projektu v 2018 KČ) komise (KČ) ZM (KČ)
Č. Kč

V Kč V %

SRPŠ při SPŠ a VOŠ
Příbram, z.s.

. . pronájem prostor, ozvučení a osvětleni, hudební 45 000 10 000 22% 10 000 10 000 10 00046 Hrabákova 271 Skok pres kůží vystoupení
261 01 Příbram ll
IČO: 03753573
Střední průmyslová škola a
Vyšší odborná škola, pronájem prostor, ozvučení a osvětleni, hudební

47 Příbram ll, Hrabákova 271 . . . · · · "'" " " " í 60 000 20 000 33% 10 000 10000 10 000
. Hornicko - hutnicke tradice vystoupeni, kostýmy (oprava, c|sten|, doplnenHrabakova 271 hornických relikvii)

261 01 Příbram íl
IČO: 61100234
Svaz tělesně postižených v
České republice z. s. místní .n

. . Pevecký soubor "Pratelstvi . . .organizace c.2 Příbram -l - - . kostýmy, doprava, propagace (graňcky navrh
48 Ž,žická 193 =t"p:,.::::°'tizenych tisk a výlep plakátů) ' 15 000 12 000 80% 10 000 10000 10000

261 01 Příbram VIl
IČO: 72052643

pronájem prostor, pronájem technického
zabezpečeni (pódium, ploty, mobilní toalety,
rozvaděče, nájezdová rampa, vysílačky),

49 VIli. ročník Česká Route 66 odměny účinkujÍcÍm, zdravotnický dozor, foto a 132 000 46 200 35% 23 000 30000 40000
2019 videodokumentace, propagace (grafický návrh,

tisk a výlep plakátů), spotřební materiál
(spojovací a koNIci prvky)

Šmolík Pavel
Svatá Hora 593 Varhanní půlhodinky na odměny účinkujíchn, propagace (grafický návrhŤ 300 000 85 000 28% 25 000 25 000 25 000

50 261 01 Příbram ll Svaté Hoře u Příbrami tisk a výlep plakátů), autorské poplatky OSA
IČO: 00927201
TC R.A.K., Z.S. ,
Levin 34 Celovečerní vystoupení TC pronájem divadla, ozvučeni a osvětleni akce? 182 842 30 000 16% v prograT?ve 10 000 20 000

51 267 01 Králův Dvůr R.A.K., z.s. propagace (grafická návrh, tisk a výlep plakátů) dotaci nezadali
IČO: 26648032

CELKEM 8 272 033 3 328 127 1 600 000 1 600 000

Zpracovala: Dagmar janoušková
V Příbrami dne 05.03.2019

výše alokované částky: 1.600.000,00 KČ
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STRUČNÝ OBSAH PROJEKTŮ - PŘIDĚLOVACÍ ŘÍZENÍ 2019 V OBLASTI KULTURNÍ AKTIVITY
(převzato ze žádostí)

l) ALKA, o.p.s. - ,,Besídka divadla Sklep"
V Příbrami neobvyklé spojeni divadelního představeni a benefičního záměru, jehož cílem je uskutečnit
přání klientů neziskové organizace Alka, o.p.s. poprvé, jakožto celý kolektiv, se vydat za hranice
České repuliky k MOŘI.
V roce 2017 proběhlo v rámci sociálnIho šetření s rodiči klientů i s klienty samotnými dotazování
ohledně možnosti organizace zdravotního pobytu v zahraniční. PřekvapujícI byl velký zájem, který byl
pro nás impulsem k vytvoření kulturní akce, jež by svým ziskem dokázala přispět jednotlivcům na
plnohodnotný zdravotní pobyt u moře alespoň do výše 50 % veškerých nákladů.

2) ,,Cech příbramských horníků a hutníků, z.s." - ,,Celoroční činnost v oblasti hornicko-
hutnických tradic a 30. prokopská pout"'
Celoroční činnost v oblasti hornicko- hutnických tradic s působnosti v ČR a v zahraničí, s přihlédnutím
k propagaci Příbrami a Hornického muzea Příbram jako atraktivních cIlů industriálnI a standardní
turistiky. Organizace 30. prokopské pouti.

3) COWÁRNA, z.s. - ,,Kultura v Cowárně 2019"
Cowárna slouží jako tvůrCů kreativní prostor pro občany z Příbrami a okolí, konají se zde kulturní akce
na témata - kultura, sport, cestováni a další. Prostor slouží jako sdílené kanceláře a také jako místo,
které je zázemím pro vznik větších kulturních a sportovních akcí konaných na území města (Česká
Route 66, Svatohorský Downtown, foodfestival Piknik Na Nováku).

4) Česko - ruské centrum zapsaný spolek - ,,Mezinárodní přehlídka dětských a
mládežnických pěveckých a tanečních souborů"
Mezinárodní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých a tanečních souborů je pěti denní festival
dětských a mládežnických kolektivů, vedoucí k vzájemnému poznávání, k výměně tvůrčích
zkušeností, navazování přátelských vztahů a spolupráce v oblasti kultury. Přehlídka je nesoutěžní, ve
které mládež může úroveň porovnat své mistrovství, učit se a zdokonalovat se. Koncertní vystoupení
nejsou určena jen mládeži, ale i dospělému publiku. Každý soubor by měl na přehlídce vystoupit
alespoň na 2 koncertech, pokud možno vždy jeden soubor náš a jeden zahraniční, a na závěr na
Slavnostním galakoncertu v příbramském Divadle Antonina Dvořáka. V rámci přehlídky by se měly
soubory seznámit s kulturním dědictvím příbramského okresu i České republiky, aby mohly
prezentovat náš region v zahraničí. Cílem je obnovit přerušenou tradici konáni těchto Mezinárodních
přehlídek dětských a mládežnických pěveckých a tanečních souborů.

5) Double Cookies, z.s. - ,,Double cookies z.s."
Našim hlavním cílem je učit děti tancovat.. Tancovat na hudbu, kterou mají děti rády, tak, aby to
každého bavilo.Cňem projektu je, vytvářet pro děti vhodné prostředí, kde se budou bavit. Poznávat a
učit se nové věci a budou schopni v plné kráse rozvíjet své talenty a potenciál.

6) - ,,činnost fotoklubu URAN"
zájmová činnost amatérských fotografů z Příbrami a blízkého okolI. Kolektiv se pravidelně schází,
hodnoti své fotografické práce, soutéží a přIležitostně vystavuje svoji tvorbu. Členové fotoklubu
spolupracujI se členy fotoklubů v Sedlčanech a v Rokycanech a vzájemně pořádají společné akce
Mimoto je zorganizován alespoň jednou ročně fotovýlet a pravidelně se konají schůzky na určené
téma.
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7) - ,,celoroční činnost výtvarného kroužku pro děti a mládež v
Domě kultury Příbram"
výuka a realizace zájmové činnosti dětí v oblasti výtvarné tvorby -kresba,malba, grafika, keramika
závěrečná výstavka na konci škol.roku v červnu v prostorách výtv.kroužku, případně účast v některé
soutěži, zhotovení drobných výrobků dle schopnosti dětí pro účel reciproce případné dotace

8) FRAM park s.r.o. - ,,OŽIVENÍ CENTRA STARÉ PŘÍBRAMI"
Oživení centra staré Příbrami, formou vytvořeni podmínek a prostoru pro vystoupeni:
-ochotnických divadelních souborů z Příbrami a okolí - 8x
-koncertních vystoupení dětských orchestrů uměl.škol - 4x
-recitálů vážné hudby a netradičních hudebních směrů - 2x,
a to zejména v jarních, letních měsícIch do začátku podzimu, a převážně o víkendu, zejména v

neděli.

9) - ,,Otevřená scéna"
Projekt je zaměřen na přípravu, organizaci a zajištění vystoupení regionálnIch (nejen) hudebních
skupin i jednotlivců především z oblasti rock, folk, country, případně dalších stylů i dalších aktivit typu
tanec, divadlo, mluvené slovo-přednášky, besedy apod. Součásti projektu je i příprava na vystoupení
ve formě zkoušek a nácviků apod.

10) Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram ll, Balbínova 328 - ,,Malé svatohorské divadélko
2019"
projekt je zaměřen na kontinuálni periodickou kuiturní činnost Gymnázia pod Svatou Horou v roce
2019 v našem Malém svatohorském divadélku. V roce 2019 se budeme snažit akcentovat současnou
světovou a českou dramatiku, ale také konkrétní společenské problémy. Projekt je rozdělen na několik
částí: Divadelní představení 2019, kdy do Příbrami v průběhu celého roku přivezeme zajímavá mladá
a experimentálni představeni profesionálnIch i amatérských souborů včetně nových představeni
svatohorského gymnázia, Počteníčka a scénická počteníčka (pravidelná veřejná čteni a scénická čteni
pro veřejnost), mezinárodní projekt Noc divadel 2019 (do kterého tento rok zapojíme město Příbram již
po sedmé) a nakonec čtvrtý ročník Festivalu Divadla Dagmar (tedy několik představeni
profesionálnIho a studentského divadla z Karlových Varů, které vede režisérka a pedagožka Hana
Franková, ta získala za svou činnost v tomto divadle cenu Ministerstva Kultury ČR). Cílem projektu je
tedy seznámit příbramské občany s tvorbou mimopřľbramských malých divadel, vytvořit vhodné
volnočasové kulturní aktivity (veřejné čtení) nejen pro příbramskou mládež, opět zapojit město
Příbram do mezinárodního projektu Noc divadel. Spolupracovat na projektu Noc literatury. Uspořádat
první ročník festivalu minimalistických her: Ohromné maličkosti Příbram. Rozšířit a prohloubit
spolupráci na kulturních akcích s dalšími kulturními organizacemi (Hornické muzeum Příbram,
Knihovna Jana Drdy, Kiwanis klub Příbram, aj.).

11) Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 - ,,Výroční koncert studentského orchestru
"GymBand" Gymnázia Legionářů"
Studentský orchestr Gymnázia Příbram Legionářů oslaví příští rok 10 let své existence. K této
příležitosti bychom chtěli uspořádat výroční koncert s účastí jak všech absolventů, tak nynějších hráčů
orchestru.

12) - ,,Spojeni tancem"
Předmětem projektu Spojeni tancem 2019 je realizace dvou kulturních akcí v
Roztančená Příbram - oslava mezinárodního dne tance a z pověřeni NlPOS -
Středočeské přehlídky scénického tance dětských skupin, obě akce mohou
obohaceni kulturnIho života ve městě Příbram a především k reprezentováni
úrovni.

roce 2019, konkrétně
ARTAMA organizace
přispět k rozšířeM a

města na republikové
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13) - ,,Za příběhy Františka Zahrádky - Po stopách politických vězňů"
Již 5. ročník putování za příběhy Františka Zahrádky z Příbrami od vlakového nádraží přes Svatou
Horu až k Památníku Vojna po stezce s názvem ,,Po stopách politických vězňů". V Příbrami a v okolí
tohoto památníku je umístěno 7 informačních panelů ve třech jazycích představujÍcÍch konkrétní místa
a příběhy politických vězňů. Tyto panely také usnadní orientaci, které napomohou také směrovky
cyklostezky, stejně tak jako aplikace Paměť' národa, která je zdarma ke stažení. Panely obsahují
rovněž QR-kódy pro chytré telefony s dalším zajímavým obsahem, obohaceným o autentické
nahrávky a fotografie. Stezku lze absolvovat pěšky nebo na kole, bez problémů ji zvládnou i rodiny s
dětmi. 2019 prezentace projektu v návaznosti na projekt Kdo když ne my - oslavy 30. výročí sametové
revoluce.

14) - Zpíváni u jesliček"
projekt spočívá ve zpIvánI koled v bazilice na Svaté Hoře, kam o vánočních svátcích, v odpoledních
hodinách, přichází "mnoho návštěvníků, zvláště rodin s dětmi z Příbrami a okolí. Navazuje na velmi
úspěšné předchozí ročníky konané o Vánocích 2013 - 2017 (bude se konat také o Vánocích 2018).

15) - ,,Ježata 2019"
Všetaneční kroužek ježata pracuje s dětmi již 8 let. Děti se zde učí hravou formou rozvíjet cit pro
hudbu, rytmus, zdravé držení těla, koordinaci, tvořivost, práci v kolektivu, ladnost pohybu, pohybovou
paměť' a souhru. V jedné lekci je vždy max. 12 dětí. Dále je zde provozováno kompenzační cvičení pro
děti popř. pro maminky s dětmi. Ježata se pravidelně účastni městských akcí jako je např.
Svatohorská šalmaj či Bambiriáda. Dále děti vystupují v MŠ v Příbrami. Opakovaně se účastní
vánočních koncertů skupiny Ginevra. V průběhu práce se neustále kroužek rozvÍjÍ. Červnové
vystoupeni v příbramském divadle je pravidelným zakončením celoroční práce, kde děti mají možnost
předvést své umění nejen rodičům, ale i široké veřejnosti. Toto vystoupeni je pilně nacvičováno
několikahodinovými hodinovými zkouškami. Pro děti je to zasloužená odměna. Výsledkem je možnost
sebeuplatnění dětí a vystoupeni na veřejnosti.

16) Kaše Čeněk - ,,Svatohorské schody 2019"
Hlavni ideou akce ,,Svatohorské schody" je každoroční setkání fotografů, výtvarníků, hudebníků v
prostorách Svatohorských schodů. Tato kulturní památka je jedinečná a patři neodmyslitelně k městu
Příbram. A svojí pozicí se přímo nabízí její využiti pro širokou veřejnost i k jiným účelům než je
samotná cesta na Svatou Horu (a zpět). Ve spolupráci se Svatou Horou by měla akce v roce 2019
navazovat na Muzejní noc s cílem zasáhnout co největší cilovou skupinu

17) Kiwanis klub Příbram, z.s. - ,,Celoroční činnost Kiwanis klubu Příbram"
V roce 2019 budou realizovány tyto akce:
Taneční společenský večer
Loučení s prázdninami
Putování po Brdech
Vánoce v Azylovém domě
Účast na regionálních a celorepublikových konvencích Čech a Slovenska

18) Klub vojenské historie Příbram z.s. - ,,Činnost klubu vojenské historie Příbram z.s."
Pořádáni, spoIupořádánI a účast na akcích spojených s výročím ukončení II. světové války (Březové
Hory, Slivice, Zdice, chýnov, České Budějovice, Brandýsek, Milovice, Bahna, Dříteň aj. Akce pro děti
a mládež (Medvědi stezka, dětské dny v obcích Řitka, Obořiště, Věšín a Zdaboř, Zámecká slavnost v
dětské léčebně Bukovany, Loučení s prázdninami v Podlesí aj.(, pořádání střeleckých soutěži,
ZavIráni Brd, péče o pomníky a památníky v CHKO Brdy atd. Účast členů na oslavách významných
výročí.
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19) Koňasová Eva - ,,Rozvoj celoroční kulturní a pohybové činnosti"
- výuka tanců a vystupování na veřejných akcích
- pořádáni country bálů, charitativních a jiných projektů
- vystupování na akcích města Příbram
- vedeni dětí k radosti z pohybu a spolupráci v kolektivu
- spolupráce s DDM Příbram

20) Kovářová Jarmila - ,,Celoroční činnost hudebního souboru Cirkus Hulata"
Obsahem projektu je činnost hudebního souboru Cirkus Hulata, a to v Příbrami i mimo město Příbram.
Jde o podporu kulturních aktivit ve městě, dále o spolupráci s některými spolky, např. Spolek Prokop,
Hornické muzeum, Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory a dalšími. Rádi bychom městu Příbram
nabídli využití naši hudební produkce na akcích pořádaných městem (Svatohorská šalmaj, Den
železnice, Den seniorů, domovy důchodců - centrum sociálních služeb Příbram a další).

21) Kowadlina s.r.o. - ,,2. ročník Piknik Na Nováku"
V areálu Nového Rybníka se bude podruhé konat foodfestival, kde připravíme zázemí pro 40+
stánkařů z celé ČR a také sezení a zázemí pro uvažovaných 2500-5000 návštěvníků dle počasí.
Stánky budou gastronomicky pestré, chceme do Příbrami přinést něco co zde není možné ochutnat.
Kromě jídla bude také účast vinařů a lokálních mini-pivovarů.

22) Lesní mateřská škola Kozičínský Klabánek z.s. - ,,Slavnost sv. Martina, Kozičínský
adventní jarmark. Letní veselice"
Putování za sv. Martinem, akce pořádaná pro děti, rodiče a širokou veřejnost. Zaměřená na
propojováni působnosti Lesní MŠ Kozičínský Klabánek z. s. s obyvateli části obce Příbram - Kozičín
ve smyslu oživení tradic a svátků. Akce s kulturním rozměrem. Kozičínský adventní jarmark, akce
pořádaná pro děti, rodiče a širokou veřejnost. Akce s kulturním rozměrem. Rozšiřování kulturního a
společenského dění v Kozičíně. Jedná se o třetí ročník těchto akci. Letní veselice - kulturně -
společenská akce, první ročník akce. Akce pořádaná pro širokou veřejnost.

23) Matice Svatohorská - ,,Činnost Svatohorského dětského sboru"
Obsahem projektu je podpora činnosti nově vznikajícího Svatohorského dětského sboru, který
započne svou činnost v záři 2019. Smyslem jeho činnosti je hudební a pěvecká formace dětí od
zahájení školní docházky.

24) Mojsejová Milada - ,,výstavy výtvarného umění v galerii " V Potoční " v roce 2019"
výstavy výtvarného umění budou probíhat v prostoru galerie " V Potoční " během roku 2019. Budou to
výstavy obrazů, fotografií, koláží, asambláži, grafik a plastik. Nově bude i výstava na aktuálni
významnou tématiku. Vystavovat budou výtvarníci z příbramského regionu a významní výtvarníci z
České republiky. Při výstavách budou prováděny komentované prohlídky a přednášky odborníků k
probihajIckn výstavám. Nově galerie uspořádá výtvarnou dílnu. Dlouholetým pravidlem jsou návštěvy
žáků příbramských uměleckých, základních a středních škol. někdy probihají i vyučovací hodiny.

25) MS VZS ČČK Příbram - ,,Konference urgentní medicíny Příbram 2019 - společenský večer"
Vodní záchranná služba ČČK Příbram dlouhodobě uvažuje o uspořádání medicínské konference v
našem městě. Vzorem této akce jsou např. Brněnské nebo Plzeňské dny urgentní mediciny,
pelhřimovský podvečer, atd. Rádi bychom tuto akci dále dělali každoročně. Domníváme se, že pro
Příbram by konference odborné společnosti měla značný společensko-kulturni význam. V minulém
roce nám žádost byla zamítnuta s tím, že se jedná o komerční akci. Proto uvádím, že tato konference
nemá parametry komerční akce, protože předpokládané příjmy z registračních poplatků nepokrývají
celkové náklady a žádná z konferencí by nemohla proběhnout bez dotací a účasti sponzorů.
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26) MUZIKA PŘÍBRAM spolek - ,,ČINNOST SPOLKU MUZIKA PŘÍBRAM"
l) uspořádání VI. ročníku dvoudenního country - folk festivalu MUZIKA PŘÍBRAM, ve venkovním
areálu, v červnu 2019, se zaměřením na autorskou tvorbu a podporu vystoupení amatérských skupin,
s účasti hudebníků z Příbrami, i Středočeského kraje, a profesionálnIch hostů
2) celoroční produkce a podpora vystoupeni amatérských muzikantů a ochotnických hudebních
divadelních souborů v netradičních vnitřních i venkovních prostorách s důrazem na technickou jevištní
produkci

27) Náboženská obec Církve československé husitské v Příbrami VI. - Březové Hory -
,,Komorní sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra - XVI. Festival pěveckých sborů a další koncertní
činnost n.o. CČSH Příbram Březové Hory v r. 2019"
Komorní sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra - koncerty, organizace XVI. Festivalu pěveckých sborů
Příbram, soustředěni sboru a rekonstrukce mšÍ/pÍsnj z fondů Příbramského archivu. Koncerty
pořádané n. o. CČSH Příbram - Březové Hory v kostele M. Jakoubka ze Stříbra v Příbrami na
Březových Horách.

28) Ponton, z.s. - ,,Bednění 2019"
Bednění je kulturně zábavné odpoledne, které se snaží podpořit zájmy děti a mladých lidi.
Nízkoprahové zařízeni pro děti a mládež Bedna pořádá v rámci celorepublikového Týdne
nízkoprahových klubů akci Bedněni 2019. V roce 2019 je akce plánovaná již poosmé. Program je
každoročně volen s ohledem na streetovou kulturu, která mladé lidi oslovuje. Během odpoledne akce
nabídne workshop beatbox, rapp, shuffle dance a airbrush. Zájemci si dále mohou vytvořit ozdobnou
placku, zahrát si stolní fotbálek, zaskákat si na trampolině a účastnit se výtvarné soutěže. Akce je
určena nejen dětem a mladým lidem, ale také široké veřejnosti. v rámci odpoledne mohou zájemci
navštívit prostory klubu, seznámit se s pracovníky a dozvědět se vÍce o poskytované službě.

29) POST BELLUM, o.p.s. - ,,Příbramští pamětníci promlouvají"
Projekt bude na základě zkušeností s realizaci obdobných projektů z let 2017 a 2018 realizován jako
kombinace profesionálně vedené dokumentace 5 pamětnických příběhů dosud žijIcích pamětníků a 1
komponovaného kinovečera, který je založen na osobním příběhu či přIbězIch vybraných pamětníků,
kteří se k danému městu, v tomto případě k městu Příbrami, váži. Večer se bude vhodně skládat z
výběru ukázek pamětnických výpovědi natočených metodou Eye Direct, která umožňuje přímý oční
kontakt mezi pamětníkem a kamerou, resp. divákem. Budeme se snažit témata a pamětníky spojovat
s letošními výročími, jako byla srpnová okupace v roce 1968, komunistický převrat v roce 1948, vznik
nezávislého Československa v říjnu 1918 či b|ÍžÍcÍ se 30. výročí pádu komunistické diktatury v
Československu. Pamětnici vzpominaji na zásadní události okamžiky 20.stoleti, prožitky z 2. světové
války či z doby komunismu. jejich vyprávění je osobité, jedinečné a pro mezigenerační dialog zcela
zásadní. V každé době je nutné ohlížet se do minulosti a snažit se vyvarovat osudových chyb a
negativních rozhodnuti generací před námi, vzpomínky našich pamětníků nám v tomto smyslu jsou
inspiraci a mnohdy i vzorem, jak bychom se rádi sami zachovali v situacích, do kterých se dostali a
které si dnes těžko sami umíme představit.

30) Příbramská filharmonie, z.s. - ,,Celoroční činnost Příbramské filharmonie"
projekt obsahuje celoroční přípravu Příbramské filharmonie formou pravidelných zkoušek a
víkendových soustředění, dále propagaci a realizaci vystoupeni, zajištění notového materiálu,
zkušebny, dirigentů a výpomocí.

31) Příbramský Big Band z.s. - ,,Celoroční koncertní činnost Příbramského Big bandu"
Jedná se o celoroční, koncertní činnost tělesa, která je podmíněna pravidelnou zkouškovou činnosti,
aby kvalita orchestru měla vzrůstajÍcÍ tendenci a těleso bylo důstojným reprezentantem města
Příbram.
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32) PřIbramští betlémáři, z.s. - ,,Celoroční činnost a propagace spolku PřIbramští betlémáři,
Z.S."

Instalace výstav betlémů, vydávání spolkových zpravodajů, vydáni propagačních materiálů, podpora
účasti členů a prezentace spolku na řezbářských a betlemářských akcích, úhrada nákladů na provoz
klubovní místnosti, úhrada nákladů na P.O.BOX., úhrada poštovného na rozeslání tiskovin, úhrada
cestovného na betlemářské a řezbářské akce, nákup předmětů a tisků do spolkových sbírek (betlémy,
drobná plastika) a knihovny.

33) - ,,Televizní vysňáni pro Město Příbram a okolí"
Výroba a vysí|ánÍ pořadů ze života regionu popřípadě důležitá sděleni pro obyvatelsvo, pozvánky na
kulturní akce.

34) Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora -
,,Břízovské slavnosti 2019"
Břizovské slavnosti, jejichž první ročník se uskutečni ve svatohorské bazilice a přilehlých prostorách v
říjnu roku 2019, si kladou za cIl zpřístupňovat soustavně zejména místnímu příbramskému publiku
duchovní hudbu formou dvoudenního festivalu. Název festivalu je zaštítěn jménem jednoho ze
spoluzakladatelů pokoncilní české liturgické hudby, na Svaté Hoře ve dvou etapách působicIcho
redemptoristy, varhaníka a skladatele P. Karla Břízy. pestrý program (střídat se budou koncertní i
liturgická provedení hudby různých stylových období i obsazeni), který nabídne posluchačům možnost
vhledu do pokladnice duchovní l liturgické hudby, bude doplněn cyklem krátkých přednášek na témata
úzce souvisejíci s duchovní l liturgickou hudbou, její historií i dalšími aspekty. Programová náplň
Břizovských slavností bude zaměřena (kromě osobnosti P. Karla Břízy) rovněž na význačné postavy
(skladatele, interprety) oblasti duchovní l liturgické hudby příbramského regionu. Festival je z hlediska
časového rozvrhu koncipován tak, aby jednotlivé koncertní akce nekolidovaly s Festivalem pěveckých
sborů.

35) Sdružená obec baráčníků ,,Třemošná" Březové - ,,Rozvoj spolkové činnosti, celoroční
činnost, akce pro děti a seniory"
Celoroční činnost, rozvoj baráčnických tradic, práce s dětmi a péče o seniory, návštěvy okolních obci,
pořádáni poznávacích zájezdů, údržba krojů, svérázů a případné odkupy, nákup drobného
kancelářského materiálu, renovace praporu (materiál, přešiti - vyšití)

36) Sdružení občanů a přátel Zdaboře, zapsaný spolek - ,,Občasník, kronika obvodu,
společenská a kulturní činnost."
zdabořský zpravodaj - fotodokumentace, elektronický přepis a úpravy textu, tisk 600 ks, distribuce.
Kronika Zdaboře - akvizice, spotřební materiál, přepis podkladů, korektury, tisk, externí vazba.
Společenská činnost - přátelská posezení s hudbou, akce pro děti, úklid obvodu, návštěva občanů při
významných životních výročích ve spolupráci s městem Příbram.
Podpora a prohlubováni lidových tradic - pálení čarodejníc, dětský maškarní karneval, stavba máje a
rozsvícení vánočního stromu.

37) sh ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Orlov - ,,Celoroční kulturní činnost SDH Orlov 2019"
SDH Orlov se dlouhodobě zabývá kulturní činnosti v osadě Orlov. V rámci SDH pracuje mládežnický
divadelní spolek složený ze členů SDH i nečlenů. Tento spolek nemá žádnou právni subjektivitu a je
plně zastřešen SDH. SDH v Orlově každoročně pořádá dětský karneval, pálení čarodějnic, dětský
den, šibřinky, svatomartinskou zábavu, čertovskou nadílku, mikulášskou besídku v Hasičské zbrojnici.
Dlouhodobě se rovněž věnuje mimoškolní výchově děti a mládeže a jejímu vzděláváni. V roce 2019
náš sbor oslaví 110 výročí od založeni a tím spojené oslavy na které přijedou okolní sbory. Při této
příležitosti se bude konat i sjezd rodáků z Orlova.
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38) SH ČMS Sbor dobrovolných has"čů Žež"ce - ,,Sbor dobrovolných has"čů kulturn" akce"
Kulturní akce pořádané během roku 2019 zaměřené na kolektivní spolupráci.

39) SK SPARTAK Příbram spolek - ,,SK SPARTAK Příbram - oslavy 125 let trvání oddílu"
SK SPARTAK Příbram v roce slaví významné jubileum - 125 let trvání. Tim patři k 5. nejstaršímu
klubu v české republice - po Slavii, Spartě, Kolinu a Plzni. Jsou určité důkazy a fakta, že by měl být
dokonce založen na jaře 1892, čÍmž by měl být vůbec nejstarším klubem v české republice. Na
základě tohoto významného jubilea chceme uspořádat důstojné oslavy - koncerty, zábavu, divadlo pro
nejmenší.

40) Společnost občanů a přátel Březových hor z.s. - ,,Celoroční činnost Společnosti občanů a
přátel Březových Hor v roce 2019"
Společnost občanů. a přátel Březových Hor pořádá každoročně řadu aktivit vedoucích ke kulturnímu
oživeni města, připomenutí historických výročí a udržováni drobných památek v oblasti Březových
Hor.

41) SPOLEK PRAŽSKÉ ULICE - ,,PROPAGACE HISTORICKÉ ČÁSTI PŘÍBRAMI VČETNĚ
OBNOVENÍ TRADICE PRAŽSKÉ ULICE, JAKO SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO CENTRA
MĚSTA"
V rámci propagace historické části Příbrami chceme uspořádat nás|edujÍcÍ akce v Pražské ulici a
přilehlém okolI.
- Velikonoce v Pražské ulici
Připomínka velikonočních tradic formou her a zábavy.

- Dětská letní slavnost
Den plný hudby, soutěži a zábavy pro děti i rodiče s představením činnosti neziskových organizaci

zabývajicích se volnočasovými aktivitami pro děti a mládež.
- Advent v Pražské ulici
Série kulturních vystoupeni k oživení adventního času v centru města.

42) Spolek pro rozvoj části města Příbram - Kozičín - ,,Spolek pro rozvoj části města Příbram
- Kozičín"
Kozičínské slavnosti proběhnou v květnu nebo v červnu ve spolupráci s Lesní mateřskou školou
Kozičínský Klabánek. LMŠ uspořádá festiválek pro rodiny s dětmi, Spolek pro rozvoj části města
Příbram - Kozičín uspořádá večerní koncert na návsi v Kozičíně. Vystoupeni bude ozvučeno, Kapely
budou hrát na krytém pódiu, v případě nepříznivého počasí bude kryté i sezení, lavičky a stany budou
zapůjčeny, akce bude hlášena na město, od města budou zapůjčena mobilní WC. Zahájení koncertu v
19:00, ukončeni do 23:00.
Hudební večery s živou hudbou mají v Kozičíně velký úspěch, jejich frekvence je nižší než v minulém

období, v roce 2019 proběhnou pouze tři hudební večery. Začínají obvykle v 18:00, v létě se hraje i
venku na terase. Akce obvykle konči ve 22:00. Hudební kapely se střIdajI. Vstupné je volné, většinou
bývá úplně plno, akce se účastni všechny věkové skupiny.

43) Spolek Prokop Příbram - ,,Spolek Prokop Příbram 2019"
projekt Spolek Prokop Příbram 2019 zahrnuje celoročnI činnost spolku. Spolek během celého roku
pořádá přednášky, turistické pochody, poznávací zájezdy, zajišťuje dopravu na setkání hornických
měst v ČR a v zahraničí. Dále pak organizuje akce: Čarodějnice, Dětský den, Prokopskou pout', výročí
březohorské důlní katastrofy, zpívání před kostelem, pochody štolou pro děti, putování se světýlky za
sv. Martinem a Mikulášskou nadílku.
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44) Spolek Rakovnicko-Protivínská dráha - ,,Celoroční činnost spolku Rakovnicko -
Protivinská dráha"
Pořádání 9. ročníku regionálnIch oslav Dne železnice v Příbrami. Provoz muzejní expozice věnované
historii železniční trati Zdice - Protivín. Pořádáni dalšího ročníku pochodu po tělese bývalé železniční
vlečky k Orlické přehradě. Pořádání tématických besed, výstav a výletů pro veřejnost. Badatelská a
publikační činnost. Pořádání jízd Mikulášských vlaků po historické železnici do Kovohuti.

45) Spolek ve čtvrtek - ,,Spolek ve čtvrtek pro Příbram v roce 2019"
Zapsaný spolek veřejně působÍcÍ 10. rokem. Cílem je organizace, podpora a zviditelnění |oká|nÍch
společenských a kulturních aktivit obyvatel města Příbrami.

46) SRPŠ při SPŠ a VOŠ Příbram, z.s. - ,,SKOK PŘES KŮŽI"
Spolek je jedním z partnerů, podporujÍcÍ kulturní a společenskou aktivitu, spojenou s udržováním
hornických tradic v "našem městě. Jde o mimořádnou kulturní akci, která výrazně posili image města
Příbram a udržuje hornicko-hutnické tradice města.

47) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Příbram ll, Hrabákova 271 - ,,HORNICKO
- HUTNICKÉ TRADICE"
V rámci udržováni hornicko-hutnických tradic města Příbram je každoročně organizován "Studentský
majáles - Lišácký večer", se závěrečným hornickým večerem "Skok přes kůži", doprovázené
programem v duchu hornických tradic.

48) Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Č.2 Příbram - ,,pěvecký
soubor "Přátelství" Svazu tělesně postižených mo Č.2 Příbram"
1. Vytvořeni podmínek pro celoroční aktivní činnost souboru zakoupením oděvních doplňků pro ženy
2. Úhrada cestovného osobními auty členů při cestách na akce po okrese Příbram
3. Zakoupeni kancelářského materiálu na psaní a rozmnožování textů, digitálnIch nosičů - CD - DVD

49) - ,,VIII. ročník Česká Route 66 2019"
8. ročník setkání majitelů historických i současných automobilů a motocyklů spojený s přejezdem
nejkratší silnice s označením 66 na světě, která vede z náměstí T. G. M. okolo památníku vojna až k
motorestu Milin. V loňském roce se akce účastnilo vÍce než 400 motorek a vozidel a akci navštívilo
přes 2000 návštěvníků. Akce je jednodenní a v průběhu bude na náměstí T. G. M. probíhat
doprovodný program - např. prorMtání tématických filmů, vystoupení kapely, občerstvení, akce
vzdělávacIho charakteru v oblasti bezpečnosti silničního provozu a další.

50) Šmolík Pavel - ,,Varhanní půlhodinky na Svaté Hoře u Příbrami"
Varhanní půlhodinky na nových velkých varhanách, které dokončila firma Vladimír šlajch v roce 2018,
představuji zásadní počin v oblasti prezentace varhanní hudby u nás, jelikož interprety budou špičkovi
domácí i zahraniční varhanici, jejichž produkce průběžně doplní spo|uúčinkujÍcÍ instrumentalisté a
zpěváci. Během třiadvaceti nedělních odpolední od května do října návštěvníci svatohorské baziliky
vyslechnou velké množství významných děl našich i světových autorů, od doby předbarokní až po
naši současnost. Dramaturgie klade velký důraz na historicky poučenou interpretaci, stylovou
rozmanitost programové nabídky i zařazování současných hudebních děl. Každý program uvede
průvodní slovo a dle přáni posluchačů i exkurze na kůr přímo k hracímu stolu nástroje.

51) TC R.A.K., z.s. - ,,Celovečerní vystoupení TC R.A.K.,z.S."
Každý rok se snažíme přiblIžit se lidem, aby slovo tanec nebylo jen slovo, ale i dovednost a práce,
kterou děti musí odvést. jezdíme po soutěžích rozmístěných po ČR, vystupujeme na akcích města
Příbram. Snažíme se již několik let vytvářet vlastní originálni pořad pro děti z MŠ, ZŠ, věřejnost a to
nejen rodiče. Na závěr každé taneční sezóny připravujeme pro naše tanečníky v jednotlivých městech
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galashow. Bohatý program plný tanečních choreografii v různých stylech (street dance, hip hop, show
dance, break dance) uvádí moderátor. Celá show je doprovázena projekcí a světelnými efekty, které
Vám přiblíži svět soutěžního tance. Vznikná tím souvislý taneční pořad cca 90 minut dlouhý. v tomto
projektu jsou zapojený úplně všechny děti z Příbrami, které k nám chodí (soutěžní i nesoutěžní, ale i
úplní začátečníci). Jako doplněni pořadu přijedou další tanečníci z Kladna a Berouna. Diváci a děti
budou mít možnost vidět práci nejen tanečníků z Příbrami, ale i dalších šikovných děti, které
vzděláváme. Záměrně tím vytváříme komunitu lidi se společným zájmem.
Myslime si, že je potřeba pro děti vytvářet aktivity, kde mají možnost prezentovat svou dovednost, své
nastudované choreografie, taneční dovednosti. je neustále potřeba děti podporovat v pohybové
aktivitě. To nejen formou tréninků, ale i pro ně vytvořit prostor, kde předvedou to co se naučí. Chceme
touto cestou podpořit i kulturně sportovní aktivity ve městě Příbram. To nejen pro školy, které na tento
pořad pozveme, ale i lidi z města a jeho okolí. Snažíme se vytvořit tradici, která by mohla být součásti
města.
Tento projekt je speciální v tom, že spojuje sport s kulturou. Sportovní výkony jednotlivých choreografií
jsou vsazeny do profesioná|ně připraveného pořadu. Připravujeme tím tak pro naše tanečníky
zkušenost, diváky zážitek a myslime si i kulturní a společenskou událost.
celý pořad hrajeme v dopoledních hodinách pro základni školy v Příbrami. Chceme ukázat dětem jaké
jsou možnosti volnočasové aktivity v jejich městě. Jak vypadá naše práce a práce tanečníků, kteří se
této aktivitě věnuji. Další informací ke které se dostanou je možnost vyžití, získáni tanečního vzděláni
v jejich městě.
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