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Město Příbram
odbor: školství, kultury a sportu

Pro jednání ZM
. dne: 16.03.2020

Název bodu jednání:
Dotace 2020 Kulturní aktivity
Předkládá:
Zpracoval:
Projednáno:

Rada města
Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru
V RM 24.02.2020

Text usneseni RM:
R.usn.č.131/2020
Rada l. doporučuje ZM
schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci ,,Programu pro poskytování dotací
pro rok 2020 - Kulturní aktivity" formou účelové dotace dle upraveného návrhu a uzavřeni
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za podmínky splněni bezdlužnosti vůči rozpočtu
města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění
účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy.
Il. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne
16.03.2020.

Napsala:

Dagmar Janoušková

Návrhy na usneseni:
ZMschvaluje X neschvaluje
poskytnuti programových dotaci podaných v rámci ,,Programu pro poskytování dotaci pro rok 2020 Kulturní aktivity" formou účelové dotace dle před/oženého/upraveného návrhu a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotací za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města
Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným a splněni 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 2020: ANO
V příloze předkládáme návrh Rady města Příbram na základě návrhu Komise kulturní, letopisecké a
památkové (dále KKLP) na rozdělení programových dotací pro rok 2020, které byly podány v rámci
vyhlášeného ,,Programu pro poskytování dotaci pro rok 2020 - KULTURNÍ AKTIVITY" schváleném
Usn. č. 203/2019/ZM. Komise návrh projednala na svém jednání dne 08.01.2020. ZM schválilo
finanční prostředky pro tyto programové dotace ve výši 1.600.000,00 Kč (kapitola 777-OŠKS, prvek
3465).
Návrhy specifikací nákladů uvedené v tabulce Kulturní aktivity 2020 byly jednotlivými žadateli
odsouhlaseny.
Dle Pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 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 2018. Podmínka se
týká subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon.
Dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se dotace
poskytuje 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: přehled žádosti o dotace, stručný popis projektů

k,

Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Kulturní aktivity
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)
Poř.
č.

Žadatel

j
Pro ekt

Náklady
projektu v

Specifikace nákladů

Kč

výše požadované
podpory
V Kč

Dotace v roce
2019

Návrh komise (
KČ)

Návrh RM
(KČ)

V%
V roce 2018
byla dotace
přiznána na

pronájem prostor pro zkoušky souboru a
realizaci divadelních představeni, pronájem
elevace, odměny externím divadelním
Divadlo Tomáše Bilka 2020 souborům, náklady na osvětleni a ozvučeni,
odměna pro moderátora, propagace (grafický
návrh, tisk a výlep plakátů), náklady na inzerci v
místních médiích, kancelářské potřeby (papír,
toner)

1

Poznámka
komise

120 000

90 000

l
75°o

70 000

63 000

stejný
projekt
jinému
subjektu Gymnáziu
pod Svatou

63 000

Horou

2

Cech příbramských horníků
a hutníků, z.s.
Husova 424
.
.
261 01 Příbram V1-Brezove
Hory
IČO: 48954390

r - · -·
Celo ocni cinnost Cechu
PHH v oblasti hornickohutnickych tradic
.
.
.

Prokopská pout': výroba pamětních odznaků,
pronájem elektrocentrály, pronájem kočáru a
koni, odměny pro účinkujici, poplatky OSA,
náklady na osvětleni a ozvučení
Celoroční činnost: doprava, ubytování a
.
. . poplatky na hornickych
. .
. .
reglstracn|
..
.
. .
.setkanich '

416 000

160 000

38%

80 000

91 000

91 000

163 000

49 000

30%

45 000

39 000

39 000

155 800

63 158

40%

20 000

15 000

15 000

35 000

20 000

57%

15 000

10 000

10 000

opravy kroju, nakup a údržba pomůcek na
trad|cn|
a kytice
na p|etn|
.. . hornicke
.
, akce, vence
.
.
.
,
akce
Ostatní kulturní akce: pronájem prostor, odměna
pro účinkujIcĹ poplatky OSA, náklady na
osvětleni, ozvučeni a videozvučeni
poplatky za dopravní značeni, pronájem

COWÁRNA, z, s,
3

4

5

r

Komenského náměstí 389
261 01 Příbram
IČO: 05803659

Double Cookies, z.s.
Havličkova 178/2
266 01 Beroun - Centrum
IČO: 06334181

autotrenažéru, náklady na ozvučení, pronájem
lX. Ročník Česká Route 66 technického zajištění (mobilní toalety, vysílačky,
2020
ploty, zábrany, stany, lavice), odměny pro
účinkujÍcÍ, záchranná služba a hasičský dozor,
trofeje a medaile, propagace akce (grafický
návrh, tisk a výlep plakátů, výroba bannerů)
.
Double Cookies z.s.

pronájem prostor na tréninky a vystoupeni,
odměna cvičitelům, nákup oblečeni pro děti,
.
. . .
.
.
.
naklady na ubytovani deti vcetne nutného
doprovodu na turnajích a soustředěních

celoroční činnost
..
..
.
.
.
.
. . pronajem prostor k c|nnostl kroužku a k
výtvarneho kroužku pro deti .
.
.
..
..
a mladez
.
. .výtvarný material, material na
.
- v Dome. kultury
vystavam,
Příbram
reahzaci vystav
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Schváleno
ZM (KČ)
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Žádost' o f'nančn' podporu na r. 2020
Oblast: Kulturní aktivity
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

Poř.
č.

6

Žadatel

FRAM park s.r.o.
Skalka 3
261 01 Drásov

projekt

Náklady
projektu v
KČ

Specifikace nákladů

náklady na nákup/pronájem pódia, náklady na
nákup/pronájem aparatury na osvětleni a
ozvučení, náklady na nákup/pronájem
OŽIVENÍ CENTRA STARÉ technického zajištěni akci (stany, zastřešenĹ
PŘÍBRAMI
pivní sety, lavice), propagace (graňcký návrh,

IČO: 03785009

výše požadované
podpory

Dotace v roce

Návrh komise (

Poznámka

Návrh RM

Schváleno

2019

KČ)

komise

(KČ)

ZM (KČ)

V Kč

V%

263 000

65 750

25%

36 000

48 000

48 000

180 000

90 000

50%

26 000

39 000

39 000

656 995

190 000

29%

30 000

145 000

145 000

68 000

28 400

42%

20 000

10 000

10 000

82 500

58 000

70%

42 000

39 000

39 000

tisk a výlep plakátů), odměny účinkujÍcÍm,
poplatky OSA, pronájem prostor, věcné ceny do
soutěži
pronájem prostor, osvětleni a ozvučeni akci,
.
.
Otevřena scena (Open
stage) 2020

7

8

Gymnázium, Přibrain
,.,
Legionářů 402
Legionaru
402
261 01 Příbram VIl
IČO: 61100226

výměnný koncertní projekt
Gymband - Manly Campus
Jazz Orchestra Sydney
2020
j '
Spo eni tancem - 10 let
příbramského tance
Hudební festival 45. Příbramský Huntík
Zdenka Hejkrhka
Za příběhy Františka

9

10

odměny účinkujicim, propagace (grafický návrh,
tisk a vylep plakatu, tistena inzerce), odmeny
pro pořadatelskou službu (montáž a demontáž
pódia, pomocné práce)

letenky a vÍza

pronájem prostor pro trénink a vystoupeni,
.
.
.
. ,
propagace (graficky. navrh,
tisk
a vylep
plakatu),

odměny lektorům
honoráře účinkujícM, poplatky OSA, propagace
(grafický návrh, tisk a výlep plakátů), náklady na
ozvučeni

11

Zahrádky - Po stopách
politických vězňů 70 let od
akce K

tisk mapek a letáčků, tisk fotografii k výstavě?
výlep plakátů

151 000

69 000

46%

8 000

13 000

13 000

12

. . . .
..
Zp|van| u jeshcek

propagace (grafický návrh, tisk a výlep p|akátů)7
dotisk zpěvníčků, kancelářské potřeby

25 000

7 000

28%

5 000

3 000

3 000

13

Ježata 2020

pronájem studia a prostor pro vystoupeni, nákup
a opravy kostýmy

80 000

60 000

75%

12 000

12 000

12 000

90 000

58 500

65%

10 000

10 000

10 000

14

Kiwanis klub Příbram z.s.
Družstevní 277
261 01 Příbram V-Zdaboř
IČO: 69766711

CeloročnI činnost Kiwanis
klubu Příbram

propagace akcí(grafický návrh, tisk a výlep
plakátů), tvorba a údržba webových stránek,
pronájem domény, kancelářské potřeby,
odměny účinkujícím, věcné ceny do soutěži,
doprava, pronájem prostor na kulturní akce
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Žádosti o finanční podporu na r. 2020

T)

Oblast: Kulturní aktivity
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)
Poř.
"°

15

Žadatel

Klub vojenské historie
Příbram z.s.
Pod Kovarnami
.
. 360
261 01 Příbram
.
V1-Brezove
.
.
Hory
IČO: 67672965

Projekt

j
·
Činnost
.
. klubu vo enske
2020
hlstorle Příbram v roce

Náklady
projektu v
KČ

Spec ifikace nákladů

pronájem prostor na pořádáni akci, kancelářské
potřeby, ceny do soutěží, nákup pohonných
hmot, preprava
.
techniky, nakup
,
munice a
pyrotechniky, zapujcka
. ...
a pronajem
..
zbrani. a
techniky, oprava a údržba pomníků a památníků
v CHKO Brdy

výše požadované
podpory

Dotace v roce

Návrh komise (

Poznámka

Návrh RM

Schváleno

2019

KČ)

komise

(KČ)

ZM (KČ)

V Kč

V%

150 000

80 000

53%

55 000

67 000

67 000

10 000

10 000

3 000

3 000

16

Koňasová Eva
Ostrov 21
262 72
IČO: 65599136

!
" ·
·
Rozvo, tanecni skupiny
.-. . Zar|c| zeny Příbram a
·
detskeho tanecního
kroužku Čiperky při DOM
Příbram

pronájem prostor pro činnost taneční skupiny a
.
, . .
.
na vystoupeni, propagace (graficky navrh, tisk a
.
. .
vylep plakatu), foto a videodokumentace, tvorba
. .
.
.
.
.
a údržba webových stranek, ozvuceni a
osvětlení, poplatky OSA, odměny pro hudební
doprovod, výroba kostýmů

48 000

38 400

80%

10 000

17

Lesní mateřSká škola
Kozičínský Klabánek z.s.
Kozičín 13
261 01 Příbram
IČO: 06149189

Slavnost sv. Martina,
Kozičínský adventní
jarmark

, .
.
.
. .
propagace (graficky navrh, tisk a vylep p|akatu):
odměny účinkujÍcÍm, materiál pro výtvarné dílny

11 000

6 000

55°/
°

6 000

18

Matice Svatohorská
Svata· Hora 591
261 01 Příbram
IČO: 70829071

CD , 'Zp|van|
. . . u jeshcek
.
..
na
.
.
Svate Hore"

180 000

50 000

28°/
°

10 000

10 000

10 000

Mojsejová Milada
Mixova 420
261 01 Příbram |||

.
.
Výstavy výtvarného umění
v galerii "V Potoční" v roce

propagace (grafický návrh, tisk a výlep plakátů),
náklady na energie v galerii, odměny pro
přednášející, fotodokumentace, odměny pro

161 000

70 000

43%

20 000

15 000

15 (joo

IČO: 40905951

2020

galeristu a kurátora, materiál spojený s realizaci
výstav, odvlhčení galerie
13 350

8 000

60%

7 000

5 000

5 000

19

20

Činnost fotoklubu Uran

.
naklady na
. grafické zpracování
.
a výrobu CD
. s
koledami za doprovodu nových svatohorskych
varhan

náklady na tisk fotografií, věcné ceny pro vítěze
fotografických soutěží, pronájem prostor pro
výstavy na území města Příbram

komise
navrhuje

MS VZS ČČK Příbram
21

l

Nádvoří Msgre. Korejse 642
261 01 Příbram
V1-Brezove
.
Hory
IČO: 22879676

Společenské setkání
..
.
.
zastupcu
. . salu,
.
.
. úcinkujícím,
. , propagace
.
Q IZS - spolecensky
.
. pronajem
odměny
večer 2020
{graficky navrh, tisk a vylep plakatu)

30 000

Stránka 3

24 000

80%
l

O

O

nepřidělit
dotaci - jedná
.
se o komercní
akci pro
uzavřenou
společnost

O
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žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Kulturní aktivity
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

Poř.
č,

Žadatel

Projekt

Kč

výše požadované
podpory

Dotace v roce
2019

Návrh komise (
KČ)

Poznámka
komise

Návrh RM
(KČ)

V Kč

V%

285 000

128 250

45%

90 000

96 000

96 000

150 000

120 000

80%

35 000

87 000

87 000

140 000

50 000

36°/°

O

10 000

10 000

pronájem (prostory, pódium, zastřešeni,
mobiliář, LED obrazovka), odměny pro

MUZIKA PŘÍBRAM spolek
22

Náklady
projektu v

Specifikace nákladů

Poštovní 6
261 01 Příbram V-Zdaboř
IČO: 05066701

MUZIKA Příbram celoročnI účinkujÍcÍ, ozvučeni a osvětlení, propagace
činnost
(grafický návrh, tisk a výlep plakátů), energie,
úklid, doprava, poplatky OSA, odměny pro

Náboženská obec Církve
československé husitské v
Příbrami VI. - Březové Hory
Prokopská 314
261 01 Příbram
IČO: 61905291

propagace (grafický návrh, tisk a výlep plakátů),
XVII. Festival pěveckých
grafický návrh a tisk programů a diplomů, nákup
sborů Příbram, 20. výročí
hudebních nástrojů a notových materiálů,
Komorního sboru Mistra
pronájem prostor, výroba dvd a CD, doprava
jakoubka ze Stříbra a další na koncerty a soustředění, odměny pro
kulturní a koncertní činnost moderátora, přednášející a umělce,
NOCČSH Příbram fotodokumentace, ozvučeni, kancelářské
Březové Hory při 100.
potřeby (toner, papír do tiskárny), doprava a

pořadate|skou službu

23

výročí cšsh

ubytování na soustředěni sboru, odměny pro
děti na Noc kostelů

Obec baráčníků Škvrňov
24

Příbram, Nad Litavkou 473,
261 01 Pribram,
..
IČO: 00464767

Pivovar Cz, s.r.o,,
25

26

27

Vodňanská 144,
.
261 01 Přibram
IČO: 01596322
Ponton, z.s.
Školní 176/1

.
312 00 Plzeň - Doubravka
IČO: 64355756
Příbramska
.
. f||harmon|e,
.
. z.s.
Laz c.p. 184
262 41
IČO: 04840054

j

· --

.

Rozvo spolkove c|nnostl,
. . -.
ce|orocn|
. .
cinnost,
.
akce pro
deti a seniory

.

doprava, oprava a odkup krojů, pronájem
.
.
.
prostor na kulturni akce, vstupne do ku|turn|ch
pametihodnostL
. .
. propagace (graficky. navrh,
.
tisk
.
.
. . odmeny
.
...
.. .
a vylep
pIakatu),
pro uclnkujlc|

komise
navrhuje

.

Večery s pivovarem na
Nováku - 11.7.2020,
1.8.2020 a 22.8.2020

odměny pro účinkující

45 000

10 000

22%

O

O

Bedněni 2020

.
,
..
.
výtvarný material, vecné ceny, propagace
(grafický návrh, tisk a výlep plakátů), odměny
.
lektorům

44 962

32 000

71%

15 000

15 000

15 000

384 500

200 000

52%

100 000

144 000

130 000

Celorocni cinnost
.
. .
.
Príbramske fdharmonie

pronájmy zkušebních
, a. koncertních
.
. prostor, . ,
propagace (graficky navrh, tisk a vylep plakatu),
.
..
. .
notový material, doprava, ubytováni behem
soustredení, odměny (d|r|gent|, externi umelci),
kalafuna, struny, mobilní osvětleni

Stránka 4

vyřazení pozdní dodání
písemné
formy

O

Schváleno
ZM (KČ)

Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Kulturní aktivity
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

Por.
"
č.

28

Žadatel

Pro j ekt

Specifikace nákladů

projektu
Nákladyv
Kč

Příbramští betlémáři, z.s.
Čs. Armády 145
261 01 Příbram
IČO: 61904481

29

Celoroční činnost a
propagace spolku

Televizní vysňání pro
Příbram

výše požadované
podpory

Dotace v roce
2019

Návrh komise (
KČ)

V Kč

V%

130 000

96 000

74%

50 000

48 000

600 000

90 000

15%

O

O

Poznámka
komise

Návrh RM
(KČ)

propagace (grafický návrh, tisk a výlep plakátů),
grafický návrh spolkového zpravodaje a
ostatních propagačních materiálů, nákup
spotřebního materiálu k výstavám, pronájem
klubové místnosti a výstavních prostor, nákup
odborné literatury, nákup betlémů a medaili
materiální náklady (TV modulátor, PC, SD karty,
AKKU, TV filtr, vysäací anténa),
telekomunikační poplatky, náklady na dopravu,
mzdové náklady

48 000

projet
::::PovÍdá
.

O

dotacniho
projektu

Řhnskokatolická farnost u
30

31

kostela Nanebevzetí Panny
Marie Příbram - Svatá Hora
.
Svata Hora 591
261 01 Příbram
ll
IČO: 18608621

Sdružená obec baráčníků
"Třemošná" Březové Hory
..
Pribram
IČO: 00464759

Sdruženi občanů a přátel
Zdaboře, zapsaný spolek
32 Zdabořská 27
261 01 Příbram
IČO: 71284273

33

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Orlov
Orlov 111
261 01 Příbram
IČO: 64763129

..
Brizovské slavnosti 2020

f
' "
"
'
' '
propagace (gra icky navrh, tisk a vylep plakatu),
bannery, tiskoviny, autorské poplatky, odměny
..
ucinkujickn a pořadatelům

55 000

40 000

739'
°

20 000

20 000

20 000

Rozvoj spolkové činnosti
- . ..
'
ce|orocn| cinnost, akce pro
.
.
deti a senio'y

pronáj!m prost?r, doprava, vstupn.2 d?
ku|turn|ch pametihodnosti, kancelarske potreby
.
.. .
,
(toner, kancelarsky papir), renovace praporu,
opravy krojů a jejich výkup

171 000

70 000

0/
41,o

20 000

20 000

20 000

fotodokumentace, spotřební materiál na výrobu
Občasník, kronika obvodu, Zdabořského zpravodaje, tisk a knihařské
společenská a kulturní
práce, předplatné tiskovin, věcné dary pro
činnost
jubilanty Zdaboře, drobné věcné ceny pro akce
s dětmi

30 000

24 000

80%

20 000

20 000

20 000

36 000

28 800

80%

15 000

15 000

15 000

18 000

14 400

80%

9 000

9 000

9 000

. .

. ..

Ce|orocn| ku|turnl cinnost
SDH Orlov 2020

pronájem prostor, propagace (grafický návrh,

.
.
.
tisk a vylep plakátů), odměna za hudebni
vystoupení, maskérské potřeby a kostýmy

SH ČMS - Sbor
34

dob r ovoln y'ch has"čů
l
Ž e"zi cc
Žežice 123
261 01 Příbram
IČO: 06564844

ľ

Sbor dobrovolných
hasicu
.
... - skákací hrad, propagace (grafický návrh, tisk a
.
vylep
plakatu),
medaile,
drobne. vecne
.
. . diplomy,
.
.
.
.
ku|turn| akce
ceny pro děti, výtvarné potřeby, kopírování
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Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Kulturní aktivity
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)
výše požadované
.
Por.
.
C.

.
Projekt

Žadatel

Náklady
projektu
Kč v

Spec ifikace nákladů

podpory

Dotace v roce
2019

Návrh komise (
KČ)

Poznámka
komise

Návrh RM
(KČ)

V Kč

V%

90 000

72 000

8O,q
0/

70 000

53 000

53 000

75 000

50 000

71%

o

10000

30 000

400 000

200 000

50%

132 000

125 000

125 000

pronajem prostor, propagace (graf|cky navrh,

35

Spolecnost
.
občanu
.
. a pratel
..
Brezových
.
.
Hor z.s.
Prokopská 14
261 01 Příbram
.
IČO: 70898693

SPOLEK CHAIRÉ,
36

37

tisk a výlep
.
plakátů),
.
ozvučení
.
a osvětlení
.
akcí,
Ce|orocnl
. . cínnost
..
hudebni a ostatni kulturni vystoupeni, poplatky
Společnosti občanů a přátel
.
OSA.' kancelářské potřeby
.
. (tonery a . kancelářský
.
.
Brezových
.
.
Hor v roce 2020 papír),
.
. opravy hrobu
.
na
.. Brezohorskem
.
.
hřbitove,
.
.
tisk Brezohorskych stripku, odmeny pro hhdaci
službu, odměny pro pořadatelskou službu,
k\/ř|in\/ na ňif"tňi aktv

. .

pronájem zkušebních prostor a prostor pro

Milínská 123,
261 01 Příbram

Ž::::' 'innost soubo"
l

konc?'tni Či'??'tg úŠlŤba kostýmů a nástrojů,
odmeny pro uc|nkuj|c|, doprava

Spolek Prokop Příbram
nádv.Msgre.korejse 155
..
261 01 Pribram VI
IČO: 47074337

Prokopská pouť: odměny účjnkujÍcÍm, poplatky
OSA, pronájem mobiliáře.
Sv. Martin: ozvučení a osvětleni akce, odměny
pro moderátora a účinkujÍcÍ
.
Pietní akty: odměny pro účinkujíci,
Spolek Prokop Příbram 202.
.. .
.
.
Ostatni: kancelarske potreby (toner, papir),
propagace (grafický návrh, tisk a výlep plakátů),
ceny do soutěži (medaile, poháry, drobné školní
potřeby), údržba krojů, doprava na akce spolku,
pronájem koni a kočáru, pronájem štoly

špoIek pro rozvoj Časti
38

39

města Příbram - Kozičín
Kozičín 13
261 01 Příbram
Ičo- 7784?934
Spolek RakovnickoProt|v|nska
· ·
· draha
·
Bratři
.. Čapku. 330
261 01 Příbram
IČO: 22676040
SPOLEK TANEC S
RADOSTÍ,

40

Na Valdeku 172,
261 01 Pribram
IČO: 05571367

Kozičínské slavnosti 2020

pronájem prostor, ozvučení a osvětlení, odměny
účinkujícím, propagace (grafický návrh, tisk a
výlep plakátů), pronájem stanů, pódia a laviček

23 000

18 400

80%

15 000

10 000

10 000

Celo roční
" · činnost
-·
spolku
Rakovnicko
- Protivinska
.
.
.
dráha v roce 2020

pronájem prostor, doprava na akce, provoz
.
.. .
.
..
.
.- .
ze|ezn|cn|ch
.
vozidel, pronajem
. . . ze|ezn|cn|ch
.
.
. . propagace
.
. .
..navrh, tisk a vylep
. .
vozidel,
(graficky
plakatu), výroba pametnich jízdenek, pametnich
listů a razítka, odměny za hudební a divadelní
vystoupeni, vydávání tištěných materiálů

80 000

60 000

75,o
0/

40 000

39 000

39 000

. . ..
Ce|orocnl cinnost Spolku
.
tanec s radosti

poplatky OSA, výroba roll-upu, propagace
. . .
.
.
. .
.
.
(graficky navrh, tisk a vylep plakatu), prenosný
reproduktor, odmena pro choreografa

58 200

46 560

80%

O

10 000

10 000
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ZM (KČ)
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Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: Kulturní aktivity
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

Poř.
Č.

41

42

43

44

45

46

Žadatel

Spolek ve čtvrtek
jana Drdy 489
261 01 Příbram
IČO: 22821465
Střední průmyslová škola a
Vyšší odborná škola,
Příbram
..
It, Hrabakova
.
271
.
Hrabakoýa 271
261 01 Příbram
IČO: 61100234
Šmolík Pavel
Svatá Hora 593
261 01 Příbram
IČO: 00927201

projekt

Spolek ve čtvrtek
pro
.
Příbram v roce 2020

Náklady
projektu v
Kč

Spec ifikace nákladů

propagace (grafický návrh, tisk a výlep plakátů),
.
..ozvučení
. .
.a osvětlení,
. .
. .
tištěná. inzerce,
pronájem
technickeho zaj|šten| akci (podium, mobdni
toalety a další mobiliář), poplatky OSA, odměny
účinkujíckn

'j
'
" "
Skok pres
.
kuzi,
... Studentsky. prona
. em. prostor,
. naklady
... na ..ozvuceni
.
. a
..
. .
.
.
osvet|en|, odmeny pro uclnkujlcl, kostýmy
majales - Lišacky večer
(oprava, čištěni, doplněni hornických relikvii)

Dotace v roce

Návrh komise (

Poznámka

Návrh RM

Schváleno

2019

KČ)

komise

(KČ)

ZM (KČ)

V Kč

V%

238 000

150 000

63%

56 000

106 (xx)

100 000

60 000

28 000

46%

10 000

10 000

10 000

Varhanní půlhodinky na
Svaté Hoře u Příbrami

odměny účinkujícím, propagace (grafický náV'hy
tisk a výlep plakátů)

215 000

100 000

46%

25 000

48 000

48 000

TC R.A.K., Z.S.
Levin 34
267 01 Králův Dvůr
IČO: 26648032

Představeni pro základní a
mateřské školy TC R.A.K.

pronájem divadla, ozvučeni a osvětleni akCey
propagace (grafický návrh, tisk a výlep plakátů)

104 000

30 000

28%

20 000

10 000

10 000

Vepřekův smíšený sbor,
spolek
Drsnik
. 29,
:Č6:,3:5:::::4
..

r "
"
'
p onajem zkušebny, naklady na dopravu a
Ce|orocnl
W . sborove. koncerty ubytování během soustředěni
. . .sboru,. přeprava
.
varhan,
plakátů),propagace
odměny pro
(graficky
hostujíá
navrh,
umělce
tisk a vylep

110 000

45 000

41%

45 000

30000

30000

88 000

70 400

80%

O

18 000

18 000

6 710 307

3 059 018

1 600 000

1 600 000

Ustav A. Dvořáka pro
ku|turn|. zivot
..
senioru,
. .
Hradecka. 2355/5,
130 00 Praha,
IČO: 06149260

Music
. for seniors
.

CELKEM

. .
.
. Q
propagace
..
(graficky. navrh, tisk a vylep.. plakatu),
.
pronajem
.
koncertnich
.
prostor,
.
kancelarske
potreby (papir, toner), naklady na dopravu,
odměny účinkujíchn

Zpracovala: Dagmar janoušková
V Příbrami dne 26.02.2020

výše alokované částky: 1.600.000,00 KČ

~.
r"

výše požadované
podpory
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Kulturní aktivity 2020_anotace projektů (převzato ze žádostí)
Divadlo Tomáše Bílka 2020
Žadatel by rád pokračoval v kulturních akcích, které mají celorepublikový či celoevropský přesah
(V.Festival Divadla Dagmar, 8. ročník Noci divadel 2020) Také by rád se svým souborem, dříve "Malé
svatohorské divadélko" realizoval různá divadelní představeni, nejen pro město Příbram, ale také pro
Hornické muzeum, či Knihovnu J. Drdy a j.. Rád by přivezl do Příbrami zajímavá divadelní představení
oceněná na různých uměleckých přehlídkách a pokračoval ve veřejných čteních pro děti i dospělé.
Cech příbramských horníků a hutníků, z.s.
Celoroční činnost Cechu PHH v oblasti hornicko-hutnických tradic
Cech příbramských horníků a hutníků, z.s. (dále jen Cech nebo Cech PHH) od roku 1994 udržuje a
rozvÍjÍ hornicko- hutnické tradice. Spolupracuje s podobně zaměřenými spolky v celé České republice i
v zahraničí. Je spoluzakladatelem Sdruženi hornických a hutnických spolků ČR, kde má tři zástupce
v pětičlenném předsednictvu. Je iniciátorem Setkání hornických měst a obcí ČR, spolupracoval při
dvacátém ročníku Setkání hornických měst a obci ČR v roce 2016 v Příbrami a je iniciátorem podobné
tradice na Slovensku, která se tam v roce 2020 koná již po třinácté. jeden člen Cechu je zástupcem ČR
v předsednictvu Sdruženi evropských hornických a hutnických spolků.
Cowárna, z. s.
lX. ročník Česká Route 66 2020
Již 9. 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 na 300 motorek a vozidel a akci navštívilo přes 1200
návštěvníků. Akce je jednodenní a v průběhu bude na náměstí T. G. M. probíhat doprovodný program.
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.CIlem 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.

Celoroční činnost výtvarného kroužku pro děti a mládež v Domě kultury Příbram
Celoroční činnost výtvarného kroužku pro děti a mládež se zaměřením na výuku klasických disciplin v
oblasti kresby,malby ,grafiky a keramiky,Letos převážně s účasti malých děti v předškolním věku.
Možná výstavka na závěr škol.roku v červnu.,Dle výsledků práce .účast v některé dětské soutěži,
Reciproce městu formou darování drobné keramiky.a obrázků
FRAM park, s.r.o.
Oživeni centra staré Příbrami
Oživeni centra staré Příbrami formou vytvoření prostoru a produkce pro vystoupeni amatérských a
jiných hudebních souborů, ochotnických souborů, vystoupení žáků uměleckých škol a dětských skupin,
vytvoření prostoru pro zábavu mládeže a různých kroužků, pořádáni soutěží a přednášek v různých
zájmových oborech. Vytvoření programu a prostoru pro zábavu a poučení dětí a mládeže.

Otevřená scéna (Open Stage) 2020
projekt je zaměřen na přípravu, organizaci a zajištění vystoupení regionálních (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.

ď

Gymnázium Legionářů, Příbram
výměnný koncertní projekt Gymband - Manly Campus Jazz Orchersta Sydney 2020
C ilem projektu je uspořádáni dvanáctidenní koncertní cesty (tour) v termínu 12. - 24. března 2020
GymBandu do australského Sydney. Členové GymBandu budou ubytováni v hostitelských rodinách a
zahraji několik koncertů spolu s několika studentskými orchestry ze Sydney pro veřejnost. Hostit
gymnaziálni orchestr bude v Sydney Manly Campus jazz Orchestra a orchestr z Pittwater Highschool
Sydney. V rámci bi|aterá|njch vztahů školských zařízenI a kulturních institucí jde o zcela mimořádný
projekt. jeho význam spočívá také v kulturnI výměně a propagaci české kultury v zahraničí. V nemalé
miře jde rovněž o zviditelněni města, regionu a v širším slova smyslu i státu v Austrálii. Výměnný projekt
se uskuteční na základě pozvání GymBandu australskými hosty během jejich středoevropského turné
v roce 2019 a bude možný díky maximálnímu sníženi nákladů na pobyt v Austrálii (ubytováni a strava
poskytnutá hostitelskými rodinami).

Spojeni tancem - 10 let příbramského tance
Předmětem projektu Spojeni tancem - 10 let příbramského tance je realizace dvou kulturních akci v roce
2020, konkrétně Roztančená Příbram - oslava mezinárodního dne tance a jedinečný hudebně - taneční
projekt k přIležitosti oslav desetiletého výročí Tanečního studia ELPÉ v Příbrami ve spolupráci s
příbramskou Základni uměleckou školou, obě akce mohou přispět k rozšIření a obohaceni kulturního
života ve městě Příbram a především k reprezentováni města.

Hudební festival 45. příbramský Huntík Zdeňka Hejkrlíka
Multižánrový hudební festival, který v roce 2020 slaví 25 let konání. Festival se bude konat 4.9. 5.9.2020. První den se bude konat v kostele Mistra jakoubka ze Stříbra, Kde vystoupí vokálni hudební
soubory v žánru spirituálu, folku a gospelů. Tento den 4.9.2020 plánuji jako hudební vzpomínku
desátého výročí úmrtí zakladatele tohoto festivalu Zdenka Hejkrlíka. 5.9.2020 bude věnován 25. výročí
konáni Příbramského huntiku Zdenka Hejkrlíka na K farmě v Žežicich. Vystoupení kapel, které na
Huntiku v minulosti začínali a dnes dosáhli ve svých žánrech úspěchů. Také plánuji výstavu historie
tohoto festivalu v podobě fotografií a videozáznamů.

Za příběhy Františka Zahrádky - Po stopách politických vězňů 70 jet od akce K
již 6. 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 konkrétni místa a
příběhy politických vězňů.Panely obsahuji 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. Od roku 2019 jsme součásti Festivalu svobody.
2020 prezentace projektu a výstava fotografií Akce K naučné stezky v návaznosti na projekt, kdy před
70 lety komunisté brutálně likvidovali kláštery. výstava ve spolupráci s Naučnou stezkou po stopách
politických vězňů, Svatá Hora, Hornické Muzeum - Památník Vojna. projekt proběhne pod záštitou
kardinála Dominika Duky na Svaté Hoře. Prezentace dosud neuveřejněných materiálů, k vyhnání kněží
ze Svaté Hory.

Zpívání u jesliček
projekt spočívá ve zpíváni 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 - 2019).

q

Ježata 2020
projekt je zaměřen na podporu činnosti zájmového kroužku Ježata. Podpora nákladů spojených s
nájmem jak studia pro pravidelné hodiny tance tak pronájmem divadla pro vystoupení a prezentaci dětí.
Kiwanis klub Příbram, z.s.
Celoroční činnost Kiwanis klubu Příbram
V roce 2020 budou realizovány tyto akce: Taneční charitativní večer ve stylu 60.let, Loučení
s prázdninami, Putování po Brdech, Vánoce v Azylovém domě, účast na regionálních a
celorepublikových konvencích Čech a Slovenska.
Klub vojenské historie Příbram z.s.
Činnost klubu vojenské historie Příbram v roce 2020
Pořádání, spoIupořádáni a účast na akcích spojených s výročím ukončeni ll.světové války (Březové
Hory, Sliviče, Zdice, Chýnov, České Budějovice, Brandýsek, Rokycany, Milovice, Bahna, Strubčice a.j.),
akce pro děti a mládež ( Medvědi stezka, dětské dny, Divadlo patři dětem, Zámecká slavnost v dětské
léčebně v Bukovanech, Loučení s prázdninami v Podlesí, Zamykáni Brd a.j.), pořádáni střeleckých
soutěži, branněvýchovná činnost mládeže, péče o pomníky a památníky v CHKO Brdy atd.
Koňasová Eva
Rozvoj taneční skupiny ZářIcI ženy Příbram a dětského tanečního kroužku Čiperky při DOM
Příbram
Celoroční činnost: výuka tanců různého žánru pro děti, dospělé a veřejnost, denní, víkendové a týdenní
taneční soustředěni, taneční vystupování na akcích města Příbram a okolních lokalit, pořádáni country
bálů a společenských akcí pro veřejnost zaměřených na tanec a pohybové aktivity, pořádáni a
vystupování na charitativních akcích, vedeni dětí k radosti z pohybu a spolupráci v kolektivu, spolupráce
s DDM Příbram.
Lesní mateřská škola Kozičínský Kiabánek z.s.
Slavnost sv. Martina, Kozičínský adventní jarmark
Putování za sv. Martinem - akce pořádaná pro děti, rodiče a širokou veřejnost. Zaměřená na propojování
působnosti Lesní MŠ Kozičínský Klabánek z. s. s obyvateli části obce Příbram - Kozičín ve smyslu
oživeni tradic a svátků. Kozičínský adventní jarmark - akce pořádaná pro děti, rodiče a širokou veřejnost.
Rozšiřování kulturního a společenského dění v Kozičíně. Jedná se o třetí ročník těchto akci.

Matice Svatohorská
CD ,,Zpívání u jesliček na Svaté Hoře"
projekt spočívá v nahráni koled podle zpěvničku, který se užívá při každoročním Zpivání u jesliček, a
následném vydání CD. jde o nahráni zpěvu 16 vÍce či méně známých koled za doprovodu varhan.
Nahráváni proběhne v bazilice na Svaté Hoře. Hrát se bude na velké svatohorské varhany. Koledy
budou zpívat lidé, kteří mají rádi koledy a umí zpívat. Nepůjde výslovně o profesionály, budou ovšem
osloveni také členové různých pěveckých sborů. Vydané CD bude 1 disk s cca 60 minutami hudby.
přiložený booklet bude obsahovat úvodní slovo a notový zápis a text všech koled tak, aby posluchači
mohli koledy při poslechu CD i zpívat.

výstavy výtvarného umění v galerii ,,V Potoční" v roce 2020
výstavy výtvarného umění budou probíhat v prostoru galerie " V Potoční " během roku 2020.Budou to
výstavy obrazů, fotografií, koláží, grafik a plastik. Nově bude i výstava na aktuálni významnou tématiku.
Vystavovat budou výtvarnici z příbramského regionu a významní výtvarnici z České republiky. Při
výstavách budou prováděny komentované prohlídky a přednášky odborníků k probÍhajicim výstavám.
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Galerie také uspořádá výtvarnou dílnu. Dlouholetým pravidlem jsou návštěvy žáků příbramských
uměleckých, základních a středních škol, někdy probÍhaji i vyučovací hodiny

Činnost fotoklubu Uran
zájmové činnosti amatérských fotografů z Příbrami a blízkého okolí. Kolektiv se pravidelně schází,
hodnoti své fotografické práce, soutěži a přIležitostně vystavuje svoji tvorbu. Členové fotoklubu
spolupracuji se členy fotoklubů v Sedlčanech a v Rokycanech a vzájemně pořádají společné akce pro
udrženi kulturního zájmu o fotografii. Zároveň je během roku organizován aspoň jeden výlet s cílem
fotograficky zdokumentovat navštívené oblasti. Dále se pravidelně konají schůzky členů fotoklubu Uran
na předem určená témata.
MS VZS ČČK Příbram
Společenské setkání zástupců IZS - společenský večer 2020
Vodní záchranná služba ČČK Příbram dva roky usilovala o uspořádáni konference urgentní medicíny a
založení tradice v našem městě. Poprvé nám žádost byla zamítnuta s odůvodněním, že se jedná o
komerční akci. V minulém roce jsme tedy podali žádost znovu s vysvětlením, že se nejedná o komerční
akci neboť taková akce, obzvlášť v prvních letech, nemůže být ekonomicky výdělečná a musí být tedy
z jiných zdrojů dotována, protože i za předpokladu přiměřeného registračního poplatku nemůže výnos
přesáhnout náklady. Pro zjevnou neprůchodnost naší myšlenky tak ustupujeme od záměru a rozhodli
jsme se uspořádat podobnou akci jen v rozsahu společenského setkání složek IZS se společenským
večerem. Předmětem dotace je tak pouze pronájem sálu a hudební produkce na společenský večer.
Raut s občerstvením bude hrazen ze vstupného, proto neuvádíme vstupné do zisku a současně
neuvádíme ani jiné náklady. V případě schváleni dotace by akce proběhla v říjnu nebo listopadu 2020
MUZIKA PŘÍBRAM spolek
MUZIKA Příbram celoroční činnost
Uspořádáni festivalu Muzika Příbram a celoročnI produkce a podpora muzikantských uskupení.
Náboženská obec Církve československé husitské v Příbrami VI - Březové Hory
XVII. Festival pěveckých sborů Příbram, 20. výročí Komorního sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra
a další kulturní a koncertní činnost NOCČSH Příbram - Březové Hory při 100. výročí cčsh
Uspořádáni dalšího - XVII. ročníku Festivalu pěveckých sborů Příbram, podpora činnosti Komorního
sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra v rámci jeho 20. výročí a další kulturní, koncertní činnosti n.o. CČSH
Příbram, Březové Hory v r. 2020 - 100. výročí cčsh
Obec baráčníků Škvrňov Příbram
Rozvoj spolkové činnosti, celoroční činnost, akce pro děti a seniory
Celoroční činnost, rozvoj baráčnických tradic, práce s dětmi a seniory, návštěva okolních obci, pořádání
poznávacích zájezdů, údržba krojů, svérázů a případné odkupy, nákup drobného kancelářského
materiálu, oslavy 90 výročí založení naší obce baráčníků, májové oslavy a jiné staročeské
oslavy,pronájem sálu a hudby.
Pivovar Cz, s.r.o.
Večery s pivovarem na Nováku - 11.7.2020, 1.8.2020, 22.8.2020
V areálu Nového rybníku proběhne hudebně kulturní program, při které vystoupí kapely.
Terminy konáni večerů: 11.7.2020, 1.8.2020 a 22.8.2020
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Ponton, z.s.
Bedněni 2020
Bedněni je kulturně zábavné odpoledne, které se snaží podpořit zájmy dětí a mladých lidi. Nízkoprahové
zařizenl pro děti a mládež Bedna pořádá v rámci celorepublikového Týdne nízkoprahových klubů akci
Bedněni 2020. V roce 2020 je akce plánovaná již po deváté. Program je každoročně volen s ohledem
na streetovou kulturu, která mladé lidi oslovuje. Během odpoledne akce nabídne workshop zaměřený
na street dance, western, facepaniting a výrobu náramků. Zájemci si dále mohou vyrobit ozdobnou
placku, zahrát si stolní fotbálek a účastnit se výtvarné soutěže. Akce je určena nejen dětem a mladým
lidem, ale také široké veřejnosti. zájemci navštívi prostory klubu, seznámí se s pracovníky a mohou se
dozvědět vice o poskytované službě.
Příbramská filharmonie, z.s.
Celoroční činnost Příbramské filharmonie
projekt obsahuje celoroční přípravu Příbramské filharmonie formou pravidelných zkoušek a
víkendových soustředění, propagaci a realizaci vystoupení, zajištění notového materiálu, zkušebny,
dirigentů, sólistů a výpomocí.
Přibramšti betlémáři, z.s.
Celoroční činnost a propagace spolku
Instalace výstav betlémů, vydávání spolkových zpravodajů, vydání 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.
Televizní vysj|ánÍ pro Příbram
TV Fonka vysílá zprávy z oblasti kultury a sportu pro Příbram a okolí. V případě potřeby a zadání vysílá
také informace z města Příbram. V roce 2020 přecházíme na vysňání DVB T2 a rozšířime nabídku
dalších programů pro příbramské diváky. Investice do nového typu vysňání přesáhnou sta tisíce Kč.
Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora
Břizovské slavnosti 2020
Břizovské slavnosti, jejichž první ročník se uskutečnil ve svatohorské bazilice a přilehlých prostorách v
říjnu roku 2019, si kladou za cil zpřístupňovat soustavně zejména mIstnImu příbramskému publiku
duchovní hudbu formou dvoudenního festivalu. Název festivalu je zaštítěn jménem jednoho ze
spoluzakladatelů pokoncilnI české liturgické hudby, na Svaté Hoře ve dvou etapách působÍcÍcho
redemptoristy, varhaníka a skladatele P. Karla Břízy. Pestrý program (střídat se budou koncertní i
liturgická provedení hudby různých stylových období i obsazení), který nabídne posluchačům možnost
vhledu do pokladnice duchovní l liturgické hudby, bude doplněn cyklem krátkých přednášek na témata
úzce souvÍsejÍcÍ s duchovní l liturgickou hudbou, její historii i dalškni aspekty. Programová náplň
Břízovských slavností bude zaměřena (kromě osobnosti P. Karla Břízy) rovněž na význačné postavy
(skladatele, interprety) oblasti duchovní l liturgické hudby příbramského regionu.
Sdružená obec baráčníků ,,Třemošná" Březové Hory, Příbram
Rozvoj spolkové činnosti, celoroční činnost, akce pro děti a seniory
CeloročnI činnost, rozvoj baráčnických tradic, práce s dětmi a péče o seniory, návštěvy okolních obci,
pořádání poznávacích zájezdů, údržba krojů, svérázů a případné odkupy, nákup drobného
kancelářského materiálu, renovace praporu (materiál, přešiti - vyšití)
Sdruženi 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
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významných životních výročích ve spolupráci s Městem Příbram. Podpora a prohIubování lidových
tradic - pálení čarodejníc, dětský maškarní karneval, stavba máje, rozsvíceni vánočního stromu.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Orlov
Celoroční kulturní činnost SDH Orlov 2020
Z finančních prostředků bude financována celoroční kulturní činnost v osadě Orlov ( dětský karneval,
den dětí, pálení čarodějnic, čert a mikuláš, tradiční zábava Šibřinky a Svatomartinská.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žežice
Sbor dobrovolných hasičů - kulturní akce
Kulturní akce pořádané během celého roku 2020 zaměřené na kolektivní spolupráci dospělých s dětmi.
Společnost občanů a přátel Březových Hor z.s.
Celoroční činnost Společnosti občanů a přátel Březových Hor v roce 2020
Celoroční činnost Společnosti občanů a přátel Březových Hor - aktivity v kulturní a společenské oblasti,
připomenuti výročí, shromáždění občanů, reprezentace Příbrami a Březových Hor při hornických
setkáních, součinnost při akci Slivice-Březové Hory 2020, kulturní akce, Březohorská slavnost,
součinnost a pomoc při 130.výročí založení chrámu sv. vojtěcha. Vydáváni zpravodaje pro občany
Březohorské střípky. Schůzovní činnost.
SPOLEK CHAIRÉ
Kulturní činnost souboru Chairé
Projekt: jarní, podzimní a vánoční koncerty. Jarní koncert: VzkřIšenI duše a přírody. Velikonočni a lidová
duchovní hudba. Podzimní koncert: Písně, které vracejí čas... Vánoční koncert: Evropské, české a
moravské koledy.
Spolek Prokop Příbram
Spolek Prokop Příbram 2020
projekt Spolek Prokop Příbram 2020 zahrnuje celoroční činnost spolku. Spolek během celého roku
pořádá přednášky, turistické pochody, poznávací zájezdy, zajišťuje dopravu na setkání hornických měst
v ČR a v zahraničí pro členy spolku a širokou veřejnost. Dále pak organizuje akce: Čarodějnice, Dětský
den, Prokopskou pouť, výročí březohorské důlní katastrofy, zpIvánI před kostelem, pochody štolou pro
děti, putování se světýlky za sv. Martinem a Mikulášskou nadílku. O nabídce informuje spolek veřejnost
články v novinách, informacích v regionálni televizi, v rádiu, plakáty, letáčky a na internetu.
Spolek pro rozvoj části města Příbram - Kozičín
Kozičínské slavnosti 2020
Kozičínské slavnosti proběhnou během jara 2020. Spolek pro rozvoj části města Příbram - Kozičín
uspořádá kulturně-hudební program v areálu Lesní mateřské školy Kozičínský Klabánek v Kozičíně.
Oslovíme menší hudební uskupení a zajistíme kulturní program zaměřený zejména na rodiny s malými
dětmi (divadýlko apod.), na své si ale přijdou i jiné věkové skupiny. Hudební vystoupeni bude ozvučeno,
v případě nepříznivého počasí bude zajištěna ,,suchá varianta". Lavičky a stany budou zapůjčeny, akce
bude hlášena na město, od města budou zapůjčena mobilní WC. Akce bude odpolednI, vstupné bude
dobrovolné.
Spolek Rakovnicko-Protivínská dráha
Celoroční činnost Spolku Rakovnicko-Protivínská dráha v roce 2020
Pořádáni 10. ročníku regionálnIch oslav Dne železnice v Příbrami a 145. výročí trati Zdice - Protivín.
Provoz muzejní expozice věnované historii železniční trati Zdice - Protivín. Pořádání dalšího ročníku
pěšího putování po tělese bývalé železniční vlečky k Orlické přehradě. Pořádáni tématických besed,
výstav a výletů pro veřejnost. Badatelská a publikační činnost. Pořádáni jízd Mikulášských vlaků po
historické železnici do Kovohutí.

SPOLEK TANEC S RADOSTÍ
Celoroční činnost Spolku tanec s radosti
Obsahem projektu je činnost Spolku Tanec s radostí, a to v Příbrami i mimo město Příbram. Jde o
podporu kulturních aktivit ve městě, dále o spolupráci s některými spolky např. Spolek přátel Březových
Hor, Sokol Březové Hory, spolek Muzika Příbram, Radost Příbramáčkům, Muzeum na demarkační linii
v Rokycanech, o spolupráci s obcemi v okolí Příbrami obec Podlesí, obec Bohutín. Rádi bychom městu
Příbram nabídly využiti naší taneční produkce na akcích pořádaných městem ( Svatohorská šalmaj,
Den seniorů, charitativní akce, hudební akce, atd.).
Spolek ve čtvrtek
Spolek ve čtvrtek pro Příbram v roce 2020
Spolek ve čtvrtek působí v Příbrami jedenáct let a stal se již tradiční součásti veřejného dění. Cílem
jeho existence je organizace, podpora a zviditelněnI lokálnIch společenských a kulturních aktivit
obyvatel města Příbram.
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram ll, Hrabákova 271, Příbram
Skok přes kůži, Studentský majáles - Lišácký večer
V rámci udržování 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. Vzhledem k vysokým nákladům se na financování podIlejí i rodiče studentů,
SRPŠ školy a ostatní účastnici.
Šmolík Pavel
Varhanní půlhodinky na Svaté Hoře u Příbrami
Varhanní půlhodinky na nových velkých varhanách, které dokončila firma Vladimír šlajch v roce 2018,
představují zásadní počin v oblasti prezentace varhanní hudby u nás, jelikož interprety budou špičkovi
domáci i zahraniční varhaníci, jejichž produkce průběžně doplní spo|uúčinkujÍci instrumentalisté a
zpěváci. Během třiadvaceti nedělních odpoledni od května do října návštěvníci svatohorské baziliky
vyslechnou velké množství významných děl našich i světových autorů, od doby předbarokní až po naši
současnost. Vystoupí špičkovi čeští i zahraniční interpreti. Dramaturgie klade velký důraz na historicky
poučenou interpretaci, stylovou rozmanitost programové nabídky i zařazováni současných hudebních
děl. Každý program uvede průvodní slovo a dle přání posluchačů i exkurze na kůr přímo k hracímu stolu
nástroje.
TC R.A.K., Z.S.
Představeni pro základní a mateřské školy
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 vlastni originálni pořad pro děti z MŠ, zš, věřejnost a to
nejen rodiče. Na závěr každé taneční sezóny přípravujeme pro naše tanečníky v jednotlivých městech
galashow. Bohatý program plný tanečních choreografii v různých stylech (street dance, hip hop, show
dance, break dance) uvádí moderátor. Celá show je doprovázena projekci a světelnými efekty, které
Vám přibhži svět soutěžního tance. Vzniká tím souvislý taneční pořad cca 90 minut dlouhý. v tomto
projektu jsou zapojený děti z Příbrami, které k nám chodi. Jako doplněni pořadu přijedou další tanečnici
z Kladna a Berouna. Diváci a děti budou mít možnost vidět práci nejen tanečníků z Příbrami, ale i dalších
šikovných dětí, které vzděláváme. Záměrně tím vytváříme komunitu lidi se společným zájmem. Myslíme
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.
Vepřekův smíšený sbor, spolek
Celoroční sborové koncerty
Vepřekův smíšený sbor - koncertní sborová činnost v Příbrami i v rámci celé ČR.
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Ústav A. Dvořáka pro kulturní život seniorů
Music for seniors
Příprava a realizace 4 koncertů vážné hudby pro seniory i veřejnost. Hrají studenti konzervatoře, HAMU
i jejich profesoři. přijÍždějí za seniory do místa jejich pobytu (např. Domovy pro seniory, Domy s
pečovatelskou službou). Posluchači tak nemusejí za kulturou nikam dojíždět a neplatí žádné vstupné.
Koncerty jsou provázeny mluveným slovem tak, aby posluchači získali nové poznatky o vážné hudbě,
ale zejména aby byla vytvořena příjemná a milá atmosféra.
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