
Dary poskytnuté v roce 2016 - stav k 15.12.2016

Žadatel Název projektu Popis projektu Schválená částka

Základní umělecká 

škola Blansko, p.o.

Materiální vybavení 

Tanečního orchestru 

ZUŠ Blansko k 20. výročí 

Materiální zabezpečení - 

nákup nových nástrojů, not, 

notové stojany 

30 000

Volejbal Tábor
Volejbalový klub - 

přípravka dívky a chlapci

nákup sportovního materiálu 

pro dovybavení sportoviště
15 000

Hrát2Objevovat Objevárium: Leonardo

Příprava a realizace výstavy 

Objevárium Leonardo - 

materiální náklady - 

podpoření zájmu o vědu a 

přírodu u dětí 6-12let

20 000

Nadační fond Festival 

komorní hudby

30. ročník Festival 

komorní hudby

30. ročník Festivalu komorní 

hudby Český Krumlov - 

realizace - nájmy prostor, 

půjčovné

30 000

Koníček o.p.s.

Hiporehabilitace pro 

osoby s různým 

znevýhodněním

realizace hiporehabilitace - 

náklady na krmení, kování 

apod.

15 000

Spastik Tricykl

Účast handicapovaných 

tricyklistů na závodech 

EP

Účast handicapovaných 

tricyklistů na závodech EP - 

úhrada PHM, ubytování

20 000

APLA Jižní Čechy, z.ú.
Rodičům a dětem 

pomůžeme s létem

Organizace letních táborů pro 

děti s autismem - úhrada 

nákladů na nájem, pomůcky 

apod.

20 000

ARPIDA, centrum pro 

rehabilitaci osob se 

zdravotním 

postižením, z.ú.

Vertikalizační zvedák pro 

děti se zdravotním 

postižením

Nákup vnitřního vybavení 

centra Arpida pro zajištění 

poskytování sociální služby 

osobní asistence - zdravotní 

pomůcka - zvedák pro děti

20 000

Centrum BAZALKA, 

o.p.s.

Vybavení jídelny 

dospělých klientů centa 

Bazalka nábytkem

Vybavení jídelny dospělých 

klientů centa Bazalka 

nábytkem - sedací lavice na 

míru

20 000

ROSA, o.p.s.

Hračky od A do Z - pro 

děti bezpečné, pro 

přírodu šetrné

Interaktivní výstava hraček - 

pronájem prostor, nákup 

materiálu, exponátů

10 000

Ve škole i mimo ni, 

z.s.

Doplnění laboratorní a 

terénní techniky - 

dobrodružství v 

mikrosvětě

Nákup techniky do laboratoří - 

mikroskop, dalekohled
10 000

NAZARET, středisko 

DM CČSH

Zlepšení terapeutického 

prostředí

Nákup odvlhčovací techniky 

do keramické dílny
10 000

Podnik může v souladu s § 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění

dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu daru od základu daně z příjmu právnických osob 

(§ 20 odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).

Dary mohou být použity dle ustanovení platných předpisů pouze pro oblasti kultura, charitativní,

humanitární a sociální oblast, školství, věda a péče o mládež, ochrana životního prostředí, zdravotnictví.       

V souladu se Statutem státního podniku, čl. 9, bod 9.3.14 poskytnutí každého sponzorského daru schvaluje 

dozorčí rada.



Jihočeská RŮŽE z.s.
Tvoříme s Růží a Lesy 

2016

Organizace výletů a tvoření v 

dílnách pro sociálně 

vyloučené děti

15 000

Základní škola Chyšky Přírodní zahrada

Vybavení přírodní zahrady - 

informační panel životnost 

odpadů, vzorník dřevin s 

popisy

15 000

Semenec o.p.s.

Včelařský koutek v 

přírodovědném muzeu 

Semenec

Vybavení včelařského koutku - 

zajištění informační tabule 

včetně dřevěného nosiče, 

pozorovacího úlu

15 000

Klub ekologické 

výchovy, z.s.

4. žákovská ekologická 

konference v 

Jihočeském kraji: 

Podpora badatelství na 

základních a středních 

školách

Podpora organizace žákovské 

konference - materiál, služby, 

exkurze

20 000

Foklorní soubor 

Písečan, spolek

XXII. Mezinárodní 

folklorní festival Písek 

2016

realizace XXII. Mezinárodního 

folklorního festivalu Písek 

2016

30 000

Hospic sv. Jana 

Nepomuckého, o.p.s.
Dovybavení hospice

Nákup zdravotnických 

pomůcek pro postižené - 

Polohovatelné lůžko, 

koncentrátor kyslíku

30 000

KRASEC, o.s. Jihočeská ratolest 2016
organizační zajištění soutěže, 

odměny do soutěže
15 000

Mateřská škola 

Čéčova

Kousek přírody 

uprostřed sídliště

pořízení informační tabule, 

osvětových materiálů, 

materiál ze dřeva na 

vybudování prvků EVVO, 

sazenice

10 000

Základní článek hnutí 

Brontosaurus Forest  - 

CEGV Cassiopeia

S Cassiopeiou 

poznáváme přírodu

Výroba a zpracování 

výukových pomůcek
8 000

Nadační fond SLŠ 

Písek

Mimoškolní zájmová 

činnost - sokolnický 

kroužek

vybavení sokolnického 

kroužku - pořízení telemetrie
20 000

Město Strakonice
Putovaní dramatickou 

krajinou 2016

Realizace pamětních 

zastavení v krajině výsadbou 

původních odrůd ovocných 

dřevin - pořízení sazenic 

stromků

15 000

TVOR z.s.

Rozšíření a zkvalitnění 

mimoškolních aktivit 

dětí a mládeže s 

TVOREM v roce 2016

nákup pece na vypalování 

hlíny
15 000

Spolek Třeboňská 

nocturna

Třeboňská nocturna 

2016

Festival vážné hudby - 

organizace, nájem prostor, 

osvětlení, ozvučení apod.

30 000

Sancta Spinea Corona 

- společnost přátel 

Zlaté Koruny, o.s.

Za poklady Zlaté Koruny - 

I. Ročník
zajištění kulturního programu 30 000



Občanské sdružení 

PREVENT
Železný adiktolog

Zajištění a organizace soutěže 

Železný adiktolog - materiální 

náklady a náklady na služby

10 000

RADAMBUK
Půjčovna a knihovna 

RADAMBUK 2016

Zajištění pořízení nových her 

a knih pro zapůjčení 

sdruženým spolkům.

10 000

HC Klatovy Zajištění dopravy 2016
náklady na zajištění dopravy 

na turnaje v roce 2016
30 000

Základní škola a 

Mateřská škola 

Chotíkov, p.o.

Moderní výuka 

přírodovědných 

předmětů a 

průřezového tématu 

environmentální 

výchovy

Vybavení školy tablety pro 

potřeby moderní výuky s 

využitím interaktivních 

učebnic k výuce 

přírodovědných předmětů

50 000

SK Volejbal Klatovy, 

z.s.

Volejbal dětí a mládeže 

v Klatovech

Zajištění celoroční tréninkové 

činnosti mládežnických týmů - 

pronájem hal, doprava na 

turnaje, ubytování, nákup 

sportovního náčiní, výdaje na 

organizaci a zajištění turnajů

50 000

28. základní škola 

Plzeň, Rodinná 39, 

p.o.

Zahrada školou, škola v 

zahradě

Pořízení badatelských 

batůžků a mikroskopů 
35 000

Posázaví o.p.s. Čistá řeka Sázava 2016

Akce vyčištění řeky Sázavy a 

jejích přítoků od odpadků, 

likvidace černých skládek, 

zapojení dětí, mládeže a 

jejich rodin do péče o životní 

prostředí - pořízení 

pracovních pomůcek, 

občerstvení dobrovolníků

50 000

PKF-Prague 

Philharmonia, o.p.s.

Hvězdy operního nebe v 

Praze
odměny umělcům 300 000

DWZ, o.p.s.
20. mezinárodní festival 

Divadelní Flora

divadelní festival 13.-22.5. v 

Olomouci
500 000

Centrum 

handicapovaných 

lyžařů, z.s.

Výukové kurzy monoski 

a biski pro děti a mládež

zajištění výukových 

lyžařských kurzů pro 

postiženou mládež

75 000

Nadační fond při SLŠ 

v Hranicích

Zavádění nových 

technologií do výuky

dálkoměr, průměrka, terénní 

počítač, softwary atp.
400 000

Hewer z.s.

Osobní asistence pro 

občany 

Královéhradeckého kraje

osobní náklady sociálních 

pracovníků a terapeutů
200 000

SKP Centrum, o.p.s.
Komunitní práce v Ústí 

nad Orlicí

osobní náklady soc. 

pracovníka, pronájem 

kanceláři a další náklady

139 000

Centrum Orion, z.s. Děti Orionu
víkendové pobyty pro 

handicapované děti
50 000

Nadační fond SLŠ a 

VOŠL v Trutnově
Ostrov Cres

Pobyt vybraných studentů 

sloužící k prohloubení 

znalosti z lesnictví, ekologie, 

hydrologie, chemie, geologie

140 000



Nadace Jedličkova 

ústavu
Kompenzační pomůcky

pořízení individuálních 

kompenzačních pomůcek pro 

žáky JÚŠ

150 000

Město Řevnice 100 let Lesního divadla

výstavba zázemí pro 

účinkující a návštěvníky u 

Lesního divadla, konkrétně 

nákup dřeva

100 000

Včelí stráž při ČSV, 

o.s.

Mezinárodní setkání 

včelařské mládeže

Setkání včelařské mládeže 

IMYB 2016
100 000

Sportovní club 

Jedličkova ústavu 

Praha z.s.

Podpora 

handicapovaných 

sportovců v přípravě na 

Paralympijské hry 2016

náklady  na přípravu několika 

sportovců do 26 let na 

Paralympijské hry

100 000

DaR - Centrum pro 

dítě a rodinu, o.p.s.
Rodině blíž

vybavení a provoz kanceláře, 

pečují o sociálně a jinak 

ohrožené rodiny a další 

náklady

65 000

Společnost C-M-T

dar na nákup osobního 

automobilu pro těžce 

zdravotně postiženého

úprava osobního automobilu 80 000

Černí koně, z.s. Handbike pro děti
podpora sportu 

handicapovaných dětí
150 000

Národní zemědělské 

muzeum s.p.o.
4 akce NZM

Národní myslivecké slavnosti 

na Ohradě, Muzejní noc na 

Ohradě, Myslivecké slavnosti 

v Praze, Pradědečkův traktor 

v Čáslavi, Letní slavnosti lesů 

a dřeva

200 000

Arbor-spolek pro 

duchovní kulturu

Mezinárodní hudební 

festival Lípa musica

festival klasické hudby s 

mezinárodní účastí
100 000

Spokojený domov, 

o.p.s.

Restrukturalizace 

Zahradnictví Spokojené 

slunce

nákup dřeva pro zahradnictví 30 000

CEROS, o.p.s. Ten největší dar a úkol podpora knihy 40 000

Dobromysl, o.p.s.
Muzikoterapie - brána k 

sobě
mzda muzikoterapeutky 50 000

Ski klub Šumava 

Vimperk, z.s.

Podpora mládežnického 

lyžování a biatlonu

výcviková tábory, vybavení, 

závodní činnost mládeže
25 000

Praha, klasika…o.p.s.
Mezinárodní hudební 

festival Praha, klasika
honoráře umělců 80 000

Nadační fond na 

realizaci objektu k 

poctě Jaroslava 

Seiferta

realizace výtvarného 

objektu k výročí úmrtí J. 

Seiferta

vytvoření odlitku a základů 

pro instalaci plastiky na 

Žižkově

500 000

Spolek Ekosmák, o.s.
Ukliďme svět, ukliďme 

Česko

nákup materiálu a služeb + 

mzdové náklady
150 000

Město Svoboda nad 

Úpou

Lesní kruh - Tyršova 

ulice

informační tabule ke 

dřevinám
50 000

Občanské sdružení 

SALET

Zajištění pracovní 

integrace pro osoby s 

duševním onemocněním 

v Praze

nájem chráněného pracoviště 

a tréninkového pracoviště
135 000



Biosférická rezervace 

Dolní Morava, o.p.s.

5 environmentálních 

projektů

Ochrana druhové a kulturní 

rozmanitosti krajiny, 

Management kulturní krajiny, 

Environmentální osvěta, 

výchova a vzdělávání, 

Informování a spolupráce s 

veřejností, Vliv regionálního 

klimatu na ekosystém lužního 

lesa

550 000

Junák-český skaut z.s.
podpora projektů 

Junáka

tiskoviny pro členy z řad dětí 

a mládeže + metodika, 

informační systém pro členy, 

nový vizuální styl, opravy 

Skautského domu v Praze

1 000 000

Mobilní hospic 

Ondrášek o.p.s.

Mobilní hospicová péče 

v rámci 

Moravskoslezského 

kraje

mzdové a ostatní náklady na 

hospicové služby
268 000

Lesnický park 

Křivoklátsko, o.p.s.

Lesnický park 

Křivoklátsko

informační a propagační 

materiály, webové stránky
300 000

Nadace Dřevo pro 

život
Stavby s vůní dřeva 2016

studentská soutěž na téma 

využití dřeva
200 000

Diakonie ČCE - Vsetín Muzika nás baví

projekt pro děti a mladé lidi 

ze znevýhodněného prostředí 

- hudební dílna a taneční 

workshopy

50 000

Soubor lidových písní 

a tanců Čtyřlístek

Folklorní festival 

Tuchlovická pouť 2016

technické zabezpečení, 

ubytování, přeprava
30 000

Sdružení mladých 

ochránců přírody 

ČSOP

Podpora práce s dětmi a 

mládeži 
podpora MOP 500 000

Asociace 

amatérských sportů 

ČR,z.s.

Talent roku a Hejtmanův 

pohár

projekt pro žáky ZŠ na 

podporu pohybových aktivit
50 000

Společnost hájovny 

Křiniště z.s.
Festival lovecké hudby

kulturní akce pro 

zaměstnance LČR a VLS 

koncipovaná jako přehlídka 

souborů a jednotlivců

100 000

MŠ Křeslice Pestrý svět
didaktické pomůcky - budka s 

kamerou atd.
10 589

Smetanova Litomyšl, 

o.p.s.

58. ročník 

Mezinárodního 

operního festivalu

Mezinárodní hudební festival 1 000 000

ZŠP, ZŠS a MŠ Kladno
hudební nástroje pro 

speciální školu
nákup nástrojů 38 070

Svatý Florián-

Dobrovolní hasiči 

roku, z.s.

Finanční ocenění 

vybraných JSDHO

finanční ocenění na podporu 

vybraných sborů 

dobrovolných hasičů

500 000

ČSOP

Ochrana biodiverzity a 

program národní sítě 

záchranných stanic

programy na podporu 

biodiverzity a záchranné 

stanice

1 500 000

Základní škola 

Slatina, okres Kladno

Zakoupení bezpečných 

branek pro výuku i 

volnočasové aktivity

Vybavení školního hřiště pro 

sportovní vyžití mládeže i pro 

výuku. Škola nemá vlastní 

tělocvičnu.

45 000



Respondeo, z.s.

Pomoc rodinám s dětmi 

v okrese Nymburk a 

Mladá Boleslav

Podpora nejméně 30 

ohrožených rodin s nejméně 

70 dětmi, kterým hrozí 

odebrání dětí do ústavní péče

50 000

Střední lesnická škola 

a Střední odborné 

učiliště, Křivoklát, 

Písky 181

Soutěž Dřevorubec 

Junior 2016

Mezinárodní soutěž mladých 

dřevorubců - materiální 

zajištění mezinárodní soutěže 

studentů a učňů v oboru 

dřevorubec

50 000

Nadační fond 

Prolomené ticho

Nadační příspěvek na 

řečový procesor ke 

kochleárnímu 

implantátu

Podpora sociálně slabých 

rodin sluchově postižených 

dětí, příspěvek na řečový 

procesor

50 000

TK ADMIRA z.s.

Podpora rozvoje 

tanečních párů TK 

ADMIRA

Finanční podpora na pořízení  

tréninkových pomůcek, 

ošacení a obuvi, finanční 

podpora účasti párů na 

vzdělávacích akcích a na 

soutěžích pro dětské a 

juniorské páry

20 000

Povltavský sportovní 

klub DA-BA

Mistrovství České 

republiky 

handicapovaných bikerů 

a handbikerů 

Povltavský sportovní klub DA-

BA organizuje Mistrovství 

republiky handicapovaných 

sportovců na horských kolech 

v okolí Kamenice.

30 000

Portus Praha, z.ú.

Dobroty s příběhem: 

Zaměstnání díky 

vybavení

Projekt řeší obnovu 

základního vybavení 

potravinářské dílny 

zaměstnávající zdravotně a 

mentálně postižené.

30 000

Sdružení "Piafa" ve 

Vyškově

PIAFA - výměna hrazení 

jezdeckých ploch

hrazení jízdárny pro 

hippoterapii
50 000

Občanské sdružení 

Logo z.s.

Terapeutický pobyt pro 

děti s poruchami 

autistického spektra

ubytování, stravování a 

mzdové náklady v rámci 

terapeutického pobytu

45 000

Diakonie ČCE - 

středisko v 

Myslibořicích

Antidekubitní 

nafukovací matrace - 

velký pomocník v 

prevenci a léčbě 

proleženin

aktivní matrace včetně 

pumpy
40 000

Nadace Partnerství
Zdravé stromy pro zítřek 

- ročník 2016

náklady na program - 

zdravotní ošetření stromů
35 000

Základní škola a 

Mateřská škola 

Deblín, okres Brno - 

venkov, p.o.

Venkovní učebna 40 000

Pionýr z.s. - PS 

Zouvalka

Volnočasové aktivity 

spojené s pobytem v 

přírodě

stany na putování v rámci 

táborů
50 000

HC Spartak Velká 

Bíteš

Podpora akcí na využití 

volného času a rozvíjení 

talentu dětí a mládeže

výstroj pro mládež 50 000

Obec Dobrá Voda u 

ČB

Pořízení časomíry pro 

mládežnický sport
nákup časomíry 20 000



Občané Jankova a 

Holašovic sobě a 

všem, o.p.s.

Selské slavnosti 20136 kulturní program akce 15 000

Libín-S Prachatice, 

z.s.

Šumavský folklorní 

festival Setkání s tradicí 

na Schwarzenberském 

plavebním kanálu

zajištění akce 22 000

Základní a mateřská 

škola T. G. Masaryka, 

České Budějovice

Ekoškola při ZŠ a MŠ

informační tabule, 

meteorologické stanice, sada 

na zkoumání

20 000

Česká tábornická 

unie, TK Podskalí 

Strakonice

Edukační materiály

edukační materiály pro 

dětské členy turistických 

oddílů

10 000

TJ Karate České 

Budějovice

Karate a sportovní 

přípravka

tréninkové pomůcky pro děti 

3-7 let
20 000

TJ Lokomotiva 

Pardubice, sport. 

gymnastika

Podpora volnočasové 

sportovní činnosti dětí a 

mládeže

Zkvalitnění dosavadních 

tréninkových podmínek+ 

podpora pohárových 

soutěží+oddíl. dresy

35 000

ZŠ a MŠ Horní 

Třešňovec

Co nám říká les? Umím 

ho poslouchat?

encyklopedie a naučná 

literatura, výtvarný materiál a 

odměny do soutěží

10 000

Cyklo Bendl club 98 Hledá se vítěz

Náborové cyklistické závody 

pro žáky v PCE  kraji + 

doprovodný program

50 000

Česká rybářský svaz , 

z.s.
Handicap Fish cap 2016

Projekt pro sportovně 

relaxační činnost 

handicapovaných občanů

10 000

Klub dětem o.s. Slavnosti stromů

Motivace dětí, jejich 

výchovné obohacení (nájem 

ateliéru, nákup materiálu, 

doprava na akce, lektorné)

40 000

Centrum pro 

integraci osob se 

zdravotním 

postižením KH kraje 

o.p.s.

Festival sociálních 

služeb "Poznejme se 

navzájem"

Podpora vzájemné 

spolupráce sociálních služeb 

v regionu + prezentace služeb 

veřejnosti

25 000

Wikov Ski Skuhrov 

nad Bělou, z.s.
Bereme to sportovně

Podpora běžeckého lyžování - 

nákup lyžařského vybavení + 

vosků

15 000

ZŠ Krucemburk Poznáváme chemii
Nákup žákovských souprav 

elektrochemie
37 000

Skok do života o.p.s. Život na Júlii

Zkvalitnit život lidí s 

mentálním postižením, kteří 

žijí v RD Júlie.

48 000

DTK Skuteč, z.s.
Podpora tenisového 

klubu

Podpora volnočasových 

aktivit pro děti - tréninkové 

pomůcky, pronájmy

20 000

ZŠ Sion 

J.A.Komenského, HK
Zelená školní učebna

Vytvoření přírodní učebny 

využitelné k výuce 

přírodovědných a 

environmentálních 

předmětů.

20 000



MŠ Sion Ekohrátky v MŠ

Rozvíjení environmentální 

výchovy u dětí - vybudování 

Ekozahrady

20 000

Aufori o.p.s., HK Učí (se) celá rodina

U speciálně slabých rodin se 

snaží zvyšovat dovednosti 

dětí, potřebných k 

úspěšnému zvládnutí školy

35 000

Amátka dětem o.p.s.
Zdraví a vzdělání pro 

rodiny a jejich kamarády

 stezka pro bosou nohu a 

vzdělávací program o včelách
50 000

Lidé v lese z.s. Úkryt mezi stromy

Vytvoření programu 

environmentální výchovy 

zaměřený na budování 

vztahu k přírodě

35 000

Activity Lanškroun 

o.s. 

Běh do zámeckého 

vrchu a dětský den 35. 

ročník

Přivedení dětí k aktivnímu 

pohybu -  běhu
10 000

ZŠ a MŠ Pustá 

Kamenice 

Moderních technologií 

se v Kamenici nebojíme, 

proto si interaktivní 

tabuli do výuky 

zařadíme

Modernizace učebny MŠ a ZŠ 

v oblasti využívání moderních 

výukových technologií

30 000

ŠŠPM Lipky

Pořádání Mistrovství ČR 

družstev mladších žáků v 

šachu 2016 

Pomoc se zajištěním 

mistrovství ČR v šachu
10 000

Rodinné Integrační 

centrum o.s.

Vytvoření didaktické 

zápůjční dílny a 

integračního klubu pro 

autistické děti 

Vytvoření didaktické herny - 

integračního klubu pro rodiny 

s dětmi s poruchami 

autistického spektra, 

komunikace a sociální 

interakce

45 000

Amalthea z.s.

Podpora dětem v adopci 

a vlastním dětem v 

náhradních rodinách

Provázení a poradenství pro 

rodiny ve specifických 

tématech spojených s 

adoptivním rodičovstvím

35 000

Moravskoslezská 

společnost pro 

ochranu přírody a 

myslivost o.p.s.

Zlatá srnčí trofej a 

Žijeme s přírodou

Finanční zabezpečení 

pořádané akce (Zlatá srnčí 

trofej) spočívající v nákupu 

cen do soutěže a v úhradě 

částky za ubytování a 

stravování dětí. 

20 000

WESTERN KLUB

Více westernu pro děti 

aneb od počítače do 

přírody

Seznámení dětí se s přírodou 20 000

ZŠ Frýdek-Místek, 

Jiřího z Poděbrad 

3109

Objevuj a bádej

Modernizace učebny 

přírodopisu nákupem 

žákovských mikroskopů, 

atlasů a klíčů k určování 

rostlin a živočichů

50 000

ZŠ a MŠ Frýdek-

Místek, 

El.Krásnohorské 2254

Vybavení učebny 

přírodopisu pozorovací 

technikou

Pořízení laboratorní a 

zobrazovací techniky pro 

výuku přírodopisu a činnost 

přírodovědného kroužku

50 000

VK Raškovice, z.s.
Podpora vybavení týmů 

mládeže VK Raškovice

Nákup teplákových souprav, 

dresů, tašek a pomůcek pro 

výcvik dětí a mládeže.

25 000



TJ Dolní Lomná, z.s.

Podpora sportujících 

dětí a mládeže se 

zaměřením na běh na 

lyžích

Zajištění sportovního a 

dalšího vybavení pro 

celoroční tréninkovou činnost 

dětí a závody v běhu na 

lyžích.

30 000

TJ Sokol Frenštát p.R.
Podpora sportování 

mládeže v TJ

Nákup cvičebních a 

tréninkových pomůcek 

(míče,míčky,branky, hokejky 

apod.)

35 000

Sportovní klub 

vozíčkářů Ostrava

Nákup sportovního 

vybavení pro členy SKV 

Ostrava

Vytvoření dobrých podmínek 

členům SKV nákupem 

sportovních potřeb(dřeva na 

stolní tenis, potahy, míčky, 

aj.)

20 000

Charita Frýdek-

Místek

Doplnění Charitativní 

pečovatelské služby o 

polohovací postele 

Zkvalitnění péče zakoupením 

5 polohovacích postelí
50 000

Charita Ostrava

Nová šatna pro klienty 

denního centra pro 

seniory v Charitativním 

domě sv. Alžběty

Zakoupení vybavení šatny pro 

klienty centra
50 000

Domov pro seniory 

Frýdek-Místek, p.o.

Aktivizace a mobilizace 

seniorů

Zkvalitnění péče zakoupením 

2 ks chodítek Taurus, 

perličkových podložek do 

vany a sady kluzných 

podložek

40 000

Podané ruce, z.s.

Kontakt s přírodou 

prostřednictvím 

canisterapie

canisterapeutické akce pro 

klienty (z nich 650 dětí)
10 000

Armáda spásy v ČR, 

z.s.

Armáda spásy, Farma 

Strachovice

Nákup sušičky štěpky pro 

vytápění farmy Strahovice, 

kde se Armáda spásy věnuje 

sociálně slabým občanům

30 000

Čisté Beskydy, z.s.

Poděkuj horám - Velký 

jarní úklid Beskyd a 

Ekologický festiválek

Zajištění a propagace 

hromadné akce na sběr 

odpadu v lesích 

Moravskoslezských Beskyd 

30 000

ČMMJ,z.s.-okresní 

myslivecký spolek 

Ostrava

Myslivost očima dětí

Vybudování kladného vztahu 

k přírodě dětí z Ostravy a 

okolí formou výtvarné 

soutěže na téma myslivost

40 000

Školní sportovní klub 

Demlova Jihlava, z.s.

Sportovní průprava 

mládeže

Příprava pro volejbalové 

soutěže mládeže - pořízení 

vybavení, doprava a cestovné 

na soutěže

50 000

SOUTĚŽE PODKOVY 

o.p.s.

51. ročník finále závodů 

Zlaté podkovy

Pořízení cen do závodu a 

organizační zajištění
30 000

Stanice Pavlov, o.p.s.

Provoz záchranné 

stanice pro 

handicapované živočichy

Zajištění krmiva pro zraněné 

živočichy
50 000

Horolezecký klub 

Jihlava, z.s.

Bezpečné dopadiště pro 

trénink boulderingu dětí

Zvýšení bezpečnosti dětí při 

tréninku boulderingu v hale i 

venku - nákup žíněnek a 

bouldermatek

15 000



Správa kulturních 

zařízení města 

Kamenice n./L.

XI. Ročník 

HRAČKOBRANÍ - 

festivalu hraček z 

přírodního materiálu

Honoráře na kulturní 

program a tvůrčí dílny, 

materiálové náklady

30 000

Česko-francouzská 

akademie Telč, o.p.s.

Francouzsko-česká 

hudební akademie Telč

Podpora pořádání 

mistrovských kurzů v oblasti 

hudby a kulturního dědictví - 

náklady na cestovné, stravu a 

pobyt

50 000

Domácí hospic 

Vysočina, o.p.s.

Zdravotnická služba jako 

nedílná součást domácí 

hospicové péče

Zabezpečení zdravotnické 

složky péče při poskytování 

domácí hospicové služby

50 000

Občanské sdružení 

při gymnáziu v 

Jihlavě

Terénní práce se žáky
6 batohů s vybavením na 

práci v terénu
50 000

ČSS, z.s., sportovně 

střelecký klub 

Černovice

Využití volného času 

mládeže

startovné, cestovné, 

soustředění, nájmy
30 000

Čtyřlístek, RCML, z.s. Přírodní školka Čtyřlístek

Výukové vybavení přírodní 

školky fungující na principech 

lesní mateřské školy v 

Mariánských Lázních

22 000

Klub českých turistů 

Aš

Mapa pro orientační běh 

"Tři díry"

Vytvoření mapy pro pěší 

veřejné závody v orientačním 

běhu a pro tréninky mládeže 

a dorostu ašského oddílu 

orientačního běhu

50 000

TJ Slavoj Chodová 

Planá, z.s.
Sport ano, drogy ne!!!

Vedení mládeže ke sportu, 

zajištění kvalifikovaných 

trenérů s odpovídajícím 

vybavením ve sportech 

(fotbal, tenis, florbal, stolní 

tenis) a spolupráce s jinými 

spolky.

30 000

TJ SLOVAN KARLOVY 

VARY, z.s.

Podpora talentovaných 

akvabel 6-15 let

Zajištění vhodných 

tréninkových podmínek pro 

účast na závodech a 

potřebné vybavení, příprava 

na letní olympiádu dětí a 

mládeže konané v 

Jihomoravském kraji.

50 000

TACHOVSKÝ 

ORNITOLOGICKÝ 

SPOLEK

Obnova vodní nádrže 

pro vodní a brodivé 

ptáky a vydru říční

Obnova vodní nádrže za 

účelem vytvoření vhodného 

stanoviště pro vodní a 

brodivé ptáky a vydru říční

50 000

TJ RADON Vysoká 

Pec, z.s.

Podpora sportovní a 

tělovýchovné činnosti a 

další rozvoj klubu

Rozvoj nově vzniklého 

sportovního klubu 

zaměřeného na aktivní život v 

přírodě. 

50 000



JON - JDE O NEJDEK, 

z.s. 

Vydání knihy "Muž ze 

Svitav v Nejdku"

Jedná se o český překlad 

německého originálu "Ein 

Mann aus Zwittau" týkající se 

autobiografie Friedricha 

Linharta, lesního inženýra, 

působícího na lesních 

správách na Podkarpatské 

Rusi, v Brandýse n. Labem, v 

Nejdku a na území dnešního 

Polska.

40 000

Amelie, o.s.
Fungování centra pro 

onkologicky nemocné

osobní náklady pracovníků, 

pronájem a energie a další 

náklady centra

50 000

Domácí hospic Duha
Centrum domácí 

hospicové péče
osobní náklady pracovníků 50 000

SKI KLUB JABLONEC 

N.N., o.s.

Podpora žákovských 

družstev

nákup vybavení žákovských 

družstev
25 000

Nadační fond Bronec 

sport pomáhá

Účast na závodě 

Metrostav handy 

cyklomaraton 2016

provozní náklady (PHM…) 50 000

Sdružení TULIPAN Bez práce nejsou koláče
náklady spojené s provozem 

chráněné dílny
50 000

TJ Sokol Plotiště nad 

Labem, z.s.
Volejbal do přírody

ubytování a nájem v rámci 

soustředění mládežnických 

družstev

15 000

Šerák z.s.
Cyklistický závod 

Plzeňská padesátka

zázemí a propagace pro 

dětské závody
25 000

HC Meteor Třemošná
Podpora mládežnického 

sportu

doprava dětí na hokejové 

tréninky a zápasy
20 000

Talent4you, o.s. Příměstské tábory
pomůcky pro činnost 

(trampolíny, míče…)
20 000

Centrum Hájek z. ú.

Pořízení speciálního 

kočárků pro děti s 

handicapem

nákup speciálního kočárku 40 000

Masarykova ZŠ 

Kdyně
Přírodovědný kroužek

odborná literatura, 

laboratorní vybavení…)
15 000

Diakonie ČCE - 

středisko Západní 

Čechy

Suché prádlo sušič prádla 50 000

DHC Plzeň, z.s. Memoriál Karla Šulce
turnaj nejmladších 

házenkářek (ceny)
20 000

TyfloCentrum Plzeň, 

o.p.s.
Dobrovolnický program

provozní náklady, 

dobrovolnický program
25 000

Město Plasy Edice Tilia Plassensis
vydání publikace k 70. výročí 

létání v Plasích
50 000

Statutární město 

Plzeň, MO Plzeň 2 - 

Slovany

Příměstský tábor
zajištění vstupného a 

jízdného pro účastníky tábora
40 000

ZŠ a MŠ Mirošov

Rozvoj pohybových 

schopností v rámci 

kroužku volejbalu

sportovní pomůcky 20 000

1. LK Plzeň 1935 Lukostřelbou do přírody
nákup pomůcek a účast na 

závodech dětí a mládeže
20 000

Jezdecký klub 

GRANDE POSLUCHOV 

z.s.

Zážitková pedagogika a 

environmentální 

výchova v přírodě pro 

děti dětských domovů

materiální vybavení na 

programy pro 5 děts. 

domovů, edukační a kreativní 

potřeby apod.

25 000



AVZO TSČ ČR Bělá 

pod Pradědem p.s. - 

Klub biatlonu Bělá 

pod Pradědem

Bělá v pohybu

podpora činnosti oddílu, 

příprava na  letní a zimní 

pohár mládeže v biatlonu, 

zajištění soutěže, nákup 

materiálového vybavení, 

závodní činnost, provozní 

náklady

40 000

Společnost přátel 

Muzea Malá Morava

Muzeum lesnictví, 

zemědělství, myslivosti a 

ochrany přírody

Obnova stávající expozice 

muzea - nové fotografie, 

popisky, apod. 

30 000

Sdružení Lacerta

Jesenické kamenolomy, 

vodní plochy a mokřady 

2016

Osvětová a výzkumná 

činnost, praktická opatření 

pro ochranu přírody. Karty k 

významným chráněným 

lokalitám, přednášky, besedy - 

doprava, technické vybavení, 

spotřební materiál, technika 

a stroje.

20 000

ASPV SOŠ Šumperk 

z.s.

Rozšíření lezeckých 

aktivit na SOŠ Šumperk

Rozšíření lezecké stěny v 

tělocvičně SOŠ Šumperk a 

nákup materiálu, vybavení

25 000

Spolek orientačních 

běžců Olomouc

Orientační běh je zelený 

sport pro děti a mládež

Zajištění tréninků a 

soustředění v OB, vč. tisku 

map pro OB, činnost pro děti 

od 5-15 let

30 000

Klub sportovního 

tance Jesenicka, o.s.

Příprava dětí a mládeže 

na soutěže ve 

společenských tancích

Pronájem tréninkových 

prostor, víkendová 

soustředění 

30 000

FC Jiskra 2008, z.s.
Závody horských kol 

Jeřáb 1003

Zajištění medailí, diplomů cen 

vítězům závodu, časomíry a 

značení tras

20 000

Spolek mažoretek z. 

s. 
Festival mažoretek 

Mažoretky Ruda nad 

Moravou - pořádání festivalu 

mažoretek, nákup pomůcek, 

trička pro vystoupení, poháry 

a medaile, zajištění fotografa 

a videozáznamu

32 000

Základní škola a 

Mateřská škola 

Osoblaha, 

příspěvková 

organizace

Vybavení přírodovědné 

laboratoře- učebny 

fyziky moderními 

učebními pomůckami

Zakoupení digitálních 

mikroskopů
30 000

SK VOLEJBAL Ústí nad 

Labem, z.s.

Ústecká volejbalová 

akademie

Nákup tréninkového vybavení 

pro mládež - míče, pomůcky 

na trénink smečování a 

podání

49 000

Rodiče a děti Kadaně, 

občanské sdružení

Pomáháme 

handicapovaným

Zajištění speciálního 

léčebného programu Klim-

Therapy pro postižené dítě

50 000

Sportovní klub FBK 

Wings Most
Žijeme Florbalem

Zajištění kvalitních tréninků, 

letního soustředění, 

domácích turnajů a 

mezinárodního turnaje v 

Praze pro děti a mládež

50 000



BK Teplice, o.s. Basketbal kemp Mezák

Zajištění basketbalového 

soustředění BK Teplice U12-

U18 - ubytování, strava, 

pronájem

40 000

Krušnohorský spolek 

z.s.
Lesnický tábor 4.ročník

vybavení aktivit letního 

dětského tábora
50 000

Pionýr, z.s. - 

Pionýrská skupina 

Dravci

Ekologický tábor 

"Hrdinové z Olympu"

vybavení aktivit letního 

dětského tábora - nákup 

materiálu a kancel.potřeb, 

šetrné mycí prostředky, pytle 

a koše na tříděný odpad, 

drobné ceny 

10 000

Základní škola 

Antonína Baráka 

Lovosice, Sady 

pionýrů 361/4, okres 

Litoměřice

Přírodní vědy s chutí a 

moderně

Pořízení nových pomůcek pro 

výuku přírodopisu - kostra, 

minerály, mikroskop apod.

35 000

DDM,UH, přísp. 

organ., Purkyňova  

494

Živá zahrada

vybudování bylinkové a 

hmyzí zahrádky, propagace, 

drobný materiál a odměny

50 000

Městské divadlo 

Zlín,přísp.org.

Inscenační projekt - Baťa 

II aneb Jan Antonín Baťa, 

mlčící a umlčený.

režie a scénář 50 000

Atletický klub 

Hodonín, z.s.

Sportovní soustředění 

talentované mládeže a 

přípravek

sportovní soustředění dětí a 

mládeže
30 000

Handball Club Zlín, 

z.s.

Světové hry  mládeže  

2016( United World 

Games 2016)

doprava dětí zejména ze soc. 

slabších rodin na světové hry
50 000

DDM Bojkovice, 

přísp. organizace

Doma nebo venku aneb 

volný čas nás baví.

materiální podpora akcí pro 

děti
50 000

Dětský folklorní 

soubor Světlovánek
Světlovský bál 12. ročník

ubytování a strava na 

festivalu
50 000

Honební 

společenstvo Lovecká 

obec Stříbrnice

Seznámení se střelnou 

zbraní a výuka za 

pomocí video projekce 

pro myslivecký kroužek 

Vlčata ze Stíbrnic.

pomůcky pro myslivecký 

kroužek Vlčata
50 000

"Dětem" , obecně 

prospěšná společnost
Zlínský vorvaň 2016

pronájem haly, další služby v 

souvislosti se soutěží v 

netradičních disciplínách

50 000

Letokruhy o.p.s., 

Tyršova 1271, 75501 

Vsetín

Pečovatelská služba 

Letokruhy.

podpora poskytovatele 

sociálních služeb (pohonné 

hmoty…)

50 000

Základní škola 

Velehrad
Podpora biodiverzity nákup pomůcek 25 000

MŠ, ZŠ a střední škola 

pro sluchově 

postižené, Valašské 

Meziříčí, Vsetínská 

454.

Živá Chodba
nákup relaxačních a 

pomocných prvků
50 000

ZŠ Sedmikráska o.p.s.

Interaktivní tabule s 

datovým projektorem a 

softwarem pro výuku.

moderní učební pomůcky 50 000



Mateřská škola 

Lanžhot, 

Komenského 2

"Školička řeči"

Pořízení interaktivní tabule 

pro prevenci v oblasti 

logopedie

30 000

Gymnázium 

Židlochovice, 

příspěvková 

organizace

Vybavení školy 

moderními učebními 

pomůckami do tělesné 

výchovy a na aktivity 

mimo výuku

Zlepšení podmínek 

vzdělávání žáků v tělesné 

výchově a i v době 

mimoškolní zájmové činnosti - 

pořízení stolu na stolní tenis 

a nového sportovního 

vybavení

15 000

Základní škola 

Židlochovice, okres 

Brno - venkov, 

příspěvková 

organizace

Podpora výuky 

přírodovědných 

předmětů 2016

Zkvalitnění výuky předmětů 

přírodopis, chemie, ekologie 

a člověk a svět práce - 

mikroskopy, kufříky 

živ.prostředí, badatelské 

batůžky, materiály

21 000

Základní škola a 

Mateřská škola 

Vlasatice, 

příspěvková 

organizace

Podpora 

polytechnického 

vzdělávání na základní 

škole

Vybavení učeben - pořízení 

dětských dílen a stavebnice 

Merkur pro pracovní činnosti

20 000

Erudio CZ, o.s.

Řemeslo/Skill 2016-

soutěž mladých 

řemeslníků

cena pro vítěze (soutěž 

mladých truhlářů)
20 000

Diakonie ČCE - 

středisko Praha

Revitalizace zahrady 

Diakonie

dřevěné prvky a drobný 

materiál pro zahradu 

stacionáře 

50 000

Hašle, o.s. Děti s DMO

speciální kočárek, polohovací 

systém a interaktivní tužka 

pro  těžce postiženého děti z 

rodiny ve vážné sociální 

situaci

288 000

Kontakt bB-Plavecká 

akademie bez bariér, 

z. ú.

XXIV. Plavecké léto

Třítýdenní plavecký kemp s 

plaváním a rehabilitací pro 

lidi s handicapem 

100 000

Harvest film, z.s.
Life Sciences Film 

Festival 2016

festival filmů o přírodě 17.-

23.10. na ČZU a v Kampusu 

Dejvice

400 000

Nadační fond 

Anastasia

www.bylajsemznasilněn

a.cz

programy na prevenci a 

pomoc obětem trest. Činů
100 000

Život bez bariér, z.ú.

Sociální rehabilitace pro 

klienty se zdravotním 

postižením a seniory

osobní náklady pracovníků 

denního stacionáře
90 000

CEDR Pardubice 

o.p.s.

Nákup zahradního 

traktoru

zajištění chráněného 

zaměstnání pro osoby se zdr. 

omezením

100 000

Oddíl tělesně 

postižených 

sportovců Hvězda 

Pardubice, z.s.

Podpora činnosti oddílu 

postižených sportovců
podpora sportu postižených 80 000

Caballinus z.s.
Hippoterapie pro 

znevýhodněné děti

náklady spojené s 

hippoterapií pro děti s 

handicapem

100 000

Junák - Český skaut, 

středisko Brumov-

Bylnice, z.s.

Pohádkový hrad

akce pro cca 850 dětí 

(kulturně osvětový program s 

aktivním zapojením mládeže)

40 000

http://www.bylajsemznasilněna.cz/#
http://www.bylajsemznasilněna.cz/#


Historické kočáry 

"MYLORD"

III. Etapa dokončení 

Muzea kočárů pod 

názvem "Archa"

nákup dřeva na pro potřeby 

muzea (krovy)
500 000

Česká společnost 

ornitologická
Ptáci kolem nás

konference, web, festival 

ptactva, letáky, videospot
100 000

Štěpánský běh Kyjov, 

z.s.

54. ročník Štěpánského 

běhu

běžecký závod pro veřejnost 

včetně dětských kategorií
30 000

Univerzita Hradec 

Králové 
Týden knihoven

Týden knihoven v univerzitní 

knihovně (nákup knih, 

plátna…)

50 000

Řád svatého Huberta

Environmentální 

výchova v rámci 23. 

Svatohubertské 

slavnosti

pracovní listy, prezentace… 50 000

Ústav prevence a 

léčby závislostí A 

kluby Brno, z. ú.

Diagnostika, intervence 

a poradenství v případě 

závislostí 

diagnostika a pomoc při 

léčbě závislostí
200 000

ČSOP - Záchranná 

stanice a ekocentrum 

Pasíčka

Pasíčka pod křídly LČR
mzdy, krmivo, veterinární 

poplatky, léčiva…
400 000

Valašské muzeum v 

přírodě v Rožnově 

pod Radhoštěm

Obnova objektu národní 

kulturní památky areál 

Pustevny objekt Libušína 

s restauračním 

provozem a bytem 

správce Prostřední 

Bečva č.p. 221

přenechání materiálu, 

konkrétně 360m3 dříví, a to 

za účelem obnovy stavebních 

objektů

Český svaz ochránců 

přírody, Regionální 

sdružení Iris

Praktická práce se 

dřevem

akce na podporu spotřeby 

dřeva
30 000

Česká technologická 

platforma lesního 

hospodářství a 

navazujících 

průmyslových 

odvětví

Vzdělávací akce pro žáky 

ZŠ v oblasti 

volnočasových aktivit

akce k seznámení mládeže o 

možnostech sportovních 

aktivit v přírodě s využitím 

prvků ze dřeva

50 000

TJ Višňové z.s.

Vybudování 

automatického 

závlahového systému 

včetně příslušenství

náklady na údržbu sportovní 

plochy
25 000

Volejbalový klub 

Znojmo - Přímětice, 

z.s.

Sportovní činnost 

družstev mládeže v roce 

2016

nákup sportovního vybavení 

a cen
20 000

Základní škola a 

mateřská škola 

Plesná, příspěvková 

organizace

Plesenská zahrada-

revitalizace-5.etapa

nákup výukových prvků pro 

environmentální vzdělávání
10 000

DROSERA, Sdružení 

ochrany přírody a 

krajiny

Záchranná stanice 

handicapovaných 

živočichů Bublava

materiál pro novou 

záchrannou stanici
30 000

Obec Pernink
"Obnova kašny v obci 

Pernink"

rekonstrukce kašny z roku 

1926
50 000



Městský dům dětí a 

mládeže - 

Ekocentrum

Environmentální 

vzdělávání dětí, mládeže 

a veřejnosti

environmentální aktivity 40 000

1. FC Karlovy Vary-

mládež, z.s.

Výchova mladých 

fotbalistů

vybavení, pomůcky, údržba 

sportovišť pro mladé 

fotbalisty

30 000

Karate klub Tygr 

Karlovy Vary o.s.

Karate - zdravé 

sportovní vyžití pro děti 

a mládež

nájemné a pomůcky pro 

výchovu mladých karatistů
40 000

Triatlet Karlovy Vary
Podpora atletické 

mládeže 3-18

pronájem sportovišť a další 

náklady na mládež 

atletického klubu

30 000

Základní škola a 

mateřská škola Horní 

Blatná

Hudba bez hranic
digitální nástroje a didaktické 

hudební prvky
20 000

Mateřská škola 

Nejdek, Závodu Míru, 

příspěvková 

organizace

Modernizace výuky v 

mateřské škole

vybavení ekoateliérů a 

audiovizuální technika
30 000

Dětský domov, Dubá - 

Deštná 6, Doksy

Aktivní prázdniny dětí z 

dětského domova

náklady spojené s 

prázdninovým pobytem se 

sportovním a výtvarným 

zaměřením

50 000

Společnost pro 

Jizerské hory, o.p.s.

Ekovýchovné akce v 

Jizerských horách 2016

příspěvek na náklady spojení 

s akcemi Soví noc, Ukliďme 

Jizerky, Tajemná rašeliniště a 

Den dravců

40 000

Fokus Liberec o.p.s.

Zřízení a vybavení 

terapeutické díly pro 

pracovní nácvik

nákup vybavení do 

terapeutické dílny
35 000

Hospic sv. Zdislavy, 

o.p.s.
Auto pro terénní péči

příspěvek na pořízení auta 

pro terénní péči
50 000

Občanské sdružení 

D.R.A.K. z.s.

Vybudování parkoviště a 

krytého stání pro 

vozíčkáře a lidi se 

zdravotním postižením

náklady spojené s 

parkovištěm pro vozíčkáře a 

jinak postižené

50 000

EKOPark Liberec, z.s.
První volnočasový 

EKOPark Liberec

vybavení prvky pro 

pozorování an vnímání 

přírody

40 000

Okresní myslivecký 

spolek Jičín

Podpora mládežnické 

činnosti

podpora mládežnické 

činnosti
10 000

Centrum Potůček, z.s.

Motivační publikace pro 

environmentální 

výchovu - Žabí příběh

realizace publikace s 

environmentální tématikou 

pro děti do 10ti let

35 000

Obec Bílá Voda
Brossmanův festival 

duchovní hudby 2015

4 koncerty duchovní hudby v 

Bílé Vodě
30 000

Progressum IN ACTION/ Do akce !

4  projekty,zaměřené na 

ochranu ŽP, přírodu a 

environmentální osvětu 

Green Way, Kraličák clean up, 

Zpátky na stromy, Znáš to ?

35 000

Základní škola Město 

Albrechtice

Člověk je součástí 

přírody

Nákup 2 dataprojektorů a 

učebnic přírodovědy pro 4. a 

5. ročník

20 000

Sdružení Karla 

Ditterse z 

Dittersdorfu

XXIV, ročník 

mezinárodního 

hudebního festivalu

2 měsíční cyklus koncertů 

vážné hudby v regionu 

Javornicko a Jesenicko, 

záštitu převzal hejtman 

Olomouckého kraje

30 000



Yacht club Jeseník
Plachty pod horami 

2016

 2 letní sportovní tábory pro 

40 dětí, organizované s 

jachtařským klubem v Nise 

30 000

TJ Šumperk

Příprava závodního 

družstva na MČR ve 

slalomu a sjezdu na 

divoké vodě (věková 

skupina 7-18 let)

Týdenní soustředění družstva 

kanoistiky na USD v Roudnici 

nad Labem

48 000

 Rodiče dětem při ZŠ 

a MŠ Loučná nad 

Desnou, z. s.

Hudba nezná hranice

Festival setkávání kultur, 

hudby a výchovy. Společné 

pořádání koncertů, veřejných 

prezentací a dílen.

20 000

Ski klub Rýmařov
Podpora lyžování 

mládeže

Nákup sportovního vybavení  

a na letní soustředění  dětí  z 

lyžařského kroužku

45 000

Spolek jesenických 

strážců přírody

Podpora dobrovolných 

strážců přírody v CHKO 

Jeseníky při jejich 

činnosti II

Podpora dobrovolných 

strážců v CHKO Jeseníky při 

jejich činnosti. Nákup 

softshellových kalhot a 

označení logem CHKOJ.

25 000

Občanské sdružení 

PINOKIO

Integrační pobyt pro 

hendikepované děti ve 

Strážném v Krkonoších

Integrační pobyt postižených 

a zdravých dětí v horském 

prostředí, spojený s 

hippoterapií a tvořivými 

aktivitami.

35 000

AMA - Společnost 

onkologických 

pacientů, jejich 

rodinných příslušníků 

a přátel, z.s.

Ozdravné, rekondiční a 

rehabilitační pobyty pro 

zdraví 2016

ubytování, rehabilitace, 

strava a doprava v rámci 

ozdrovaných pobytů

50 000

Sportovně střelecký 

klub Chomutov

Členská základna 

mládeže

vybavení zbraněmi a 

střelivem
50 000

Basket Academy 

Louny

rozvíjení talentů 

mládeže

nájemné haly pro kategorie 

dětí a mládeže
50 000

Azylový dům pro 

ženy a matky s dětmi, 

o.p.s.

Volný čas sociálně 

znevýhodněných dětí

zajištění dvou akcí (karneval a 

besídka) pro děti ze sociálně 

znevýhodněného prostředí

45 000

Mateřská škola 

Přítluky

Vpřed - vzdělání 

předskláků obrazem

Pořízení interaktivní 

dataprojektoru, notebooku a 

příslušenství

30 700

Základní škola Velké 

Němčice
Domluvme se v Evropě

interaktivní tabule s 

dataprojektorem a 

příslušenstvím

45 000

Vlaské, z.s.

Areál Domu přírody 

Beskyd - strategie, 

soběstačnost, 

udržitelnost

Finanční zabezpečení 

pořádané akce -workshopů 

pro seznámení veřejnosti se 

záměrem vybudovat  "Dům 

přírody Beskyd".

50 000

Klub Radosti Fit klub

Nákup cvičebních a 

tréninkových pomůcek 

(odporové gumy a 

gymnastické míče)

50 000



Základní škola a 

Mateřská škola, 

Šumná, okres 

Znojmo, příspěvková 

organizace

"Mažoretky mají 

zelenou"

Pořízení pomůcek - závodní 

dresy, tréninkové náčiní a 

pomůcky

25 000

Vem Camará 

Capoeira Hradec 

Králové z.s.

CAPOEIRA HROU

vybavení oddílu capoeiry 

dresy, cvičebními pomůckami 

a rytmickými hudebními 

nástroji

20 000

TJ Šťáhlavy 

Tělovýchovná a 

sportovní činnost dětí a 

mládeže

pronájem hřiště a sportovní 

haly, materiální vybavení
40 000

Společnost přátel 

Českých 

přírodovědných 

biblioték

Využití databáze ČPB 

pro EVVO v regionech 

Plzeňského kraje

vytvoření vhodného 

informačního zázemí pro 

podporu EVVO v regionech 

Plzeňského kraje

15 000

Spolek za zachování 

hutě v Šindelové

Přípravné a 

zabezpečovací práce na 

zachování kulturní 

památky "Vysoká pec 

Šindelová"

Zachování významné 

technické památky - 

přípravné a zabezpečovací 

práce

28 000

Arkadie, o.p.s.

Rehabilitační pobyt pro 

zdravotně 

znevýhodněné - Jánské 

Lázně

rehabilitační pobyt spojený s 

turistikou, sportem a 

kulturou - doprava, vstupy

15 000

STZS MILOVY, 

sdružení pro 

záchranu osob a 

materiálu v teréních 

podmínkách a 

poskytování první 

pomoci, z.s.

Soužití člověka s 

přírodou

Výchova a vzdělávání dětí 

předškolního věku formou 

her v prostředí přírody - 

včasné podchycení vztahu 

dítěte k přírodě

50 000

Unie ROSKA - reg. 

org. ROSKA ŽĎÁR 

NAD SÁZAVOU, z.p.s.

Rekondice a činnost 

členů Rosky Žďár 

postižených 

roztroušenou sklerózou

Zajištění cvičebních a 

rehabilitačních pomůcek a 

pronájem tělocvičny

20 000

Domov Sue Ryder, 

z.ú.

Oxygenerátor pro 

klienty domova pro 

seniory v paliativní péči

Zakoupení kyslíkového 

koncentrátoru
21 229

Diakonie ČCE - 

středisko Betlém

Vybavení Sociálně-

terapeutických dílen

vybavení sociálně-

terapeutických dílen - 

dřevodílna, vybavení šaten

37 600

Cesta domů z.ú. Odlehčovací služby

Ambulantní pomoc těžce 

nemocným a umírajícím 

pacientům

100 000

CEREBRUM - 

Sdružení osob po 

poranění mozku a 

jejich rodin, z.s.

Akademie Cerebra

rekondiční program pro 

pacienty s požkozením 

mozku

100 000

Diakonie ČCE - 

středisko Zvonek

Komunitní zahrada 

Diakonie ČCE Zvonek
terénní prvky a skluzavky 46 000

Dětské krizové 

centrum z. ú.

Odvrácená strana 

dětstvé

prevence a vzdělání formou 

festivalu filmů s tématikou 

týraných a zneuživaných dětí 

a osvětové brožury

118 500



Nadační fond Evy 

Garajové

Festival Karlova 

Studánka: Eva Garajová 

a hosté III. Ročník

dřevěné prvky a drobný 

materiál pro zahradu 

stacionáře 

50 000

BIRKI RACING TEAM, 

o.s.

podpora alpského 

lyžování mládeže

ubytování v rámci závodů 

mládeže
40 000

Klub biatlonu Rožnov 

pod Radhoštěm, p.s.

Podpora biatlonu a 

běžeckého lyžování pro 

žáky a dorostence

materiál a oblečení pro žáky 

a dorostence
50 000

Nadační fond 

"Varhany pro 

filharmonii Hradec 

Králové"

dostavba varhan dostavba varhan 100 000

Římskokatolická 

farnost - děkanství 

Žamberk

Střecha kostela 

sv.Václava v Žamberku

Oprava střechy kostela sv. 

Václava
100 000


