
Minigranty – podzim 2022 
Žadatelé v podzimním kole osobně představili projekty na jednání správní rady Nadační fondu 
příznivců GNA dne 16. 1. 2023 v 15,30 h.  
  
Minigrant č. 5/2022 – Plejády VII.  
Předkladatel: Eliška Šmejkalová, Adam Zelinka,  garant: Pavlína Mojžíšová  
Požadovaná částka: 13.000,- Kč  
 
Tradiční akce GNA Plejády – přednáškový den zajímavých osobností, který si už získal popularitu a těší 
se velkému zájmu studentů vyššího gymnázia. V rámci akce proběhnou přednášky ze světa vědy, 
techniky a humanitních věd, které si studenti vybírají podle zájmu. Akce se bude konat v září 2023, 
pořaddatelé htějí oslovit přednášející s větším předstihem, neboť se často jedná o časově vytížené 
osobnosti. Finanční podpora bude použita na nákup drobných dárků a občerstvení pro přednášející, a 
výrobu propagačních materiálů včetně oblíbených plátěných tašek.  
 
Vyjádření SR: minigrant byl schválen v požadované výši 13.000,- Kč.  
 
SR oceňuje snahu studentů o udržení úrovně kvality projektu, o něco vyšší náklady než v minulých 
letech jdou na vrub především inflaci. SR hodnotí projekt jako velmi přínosný. SR očekává zpracování 
dokumentace akce pro další prezentaci v rámci školy i mimo ni. 
 
Minigrant č. 6/2022 – Alej Music Fest vol. 14 
 
Předkladatelé: Nina Weissová, Stela Vinařová 
Garant: Ladislava Semerádová  
Požadovaná částka: 5 000,- Kč 
 
6.1.2023 proběhl v Rock Café hudební festival Alej Music Fest, na kterém vystoupily hudební skupiny 
nejen studentů a absolventů GNA. Alej Music Fest má již sedmnáctiletou tradici, přináší prostor 
k prezentaci mimoškolních aktivit a setkávání studentů GNA i jiných škol. Organizaci zajišťovaly 
primárně dvě studentky, referovaly o průběhu akce, potěšující byla dobrá návštěvnost a úroveň 
vystupujících hudebních skupin. 
Účel použití finanční částky: odměna technikům (osvětlovači, zvukaři), tisk plakátů, reklamní 
produkty. 
 
Vyjádření SR: minigrant byl schválen v požadované výši 5 000,- Kč. 
 

SR oceňuje zájem studentek o zapojení do projektu a doporučuje rozšíření organizační složky 
v příštích ročnících. Příznivě hodnotí ohlasy, doporučuje pokračování projektu na GNA. SR očekává 
další prezentace projektu v rámci školy i mimo ni a medializaci NF jako sponzora akce (plakáty, 
program).  
 
 
Zpracovala Iva Dudová 
27. 1. 2023 


