
Dary poskytnuté v roce 2017 - stav k 31.12.2017

Žadatel Název projektu Popis projektu
schválená 

částka

Tělovýchovná jednova 

Slovan Kuřim - Podlesí

Vybavení zájmových 

kroužků TJ Slovanu Kuřim 

- Podlesí

Pořízení pomůcek pro jednotlivé 

kroužky vč. skříně na uskladnění
50 000

Základní škola Skuhrov, 

okres Havlíčkův Brod
Vybavení nové učebny ICT

Pořízení notebooků a projektoru 

k interaktivní tabuli
50 000

Základní škola a Mateřská 

škola Předín
Hudba ve volném čase

Pořízení hudebních nástrojů pro 

rozvoj dětí
50 000

Diakonie ČCE - středisko v 

Myslibořicích

Rekonstrukce koupelny a 

zakoupení vany se 

zvedákem pro klienty 

střediska

Zakoupení vany se zvedákem a 

váhou pro klienty střediska
50 000

Hospic sv. Alžběty o.p.s.
Vybavení pro lůžkový 

hospic

zkvalitnění péče a zvýšení 

komfortu pacientů - nákup 

polohovacích křesel, odklopný 

jídelní stolek, polštáře, přikrývky, 

prostěradla

50 000

Občanské sdružení Logo z.s.

Terapeutický pobyt pro 

děti s poruchami 

autistického spektra

Zajištění pobytu pro děti s 

těžkým narušením 

komunikačních schopností - 

náklady na ubytování, stravu, 

logopeda, fakultativní činnosti

45 000

Sportovně střelecký klub 

policie Kometa Brno z.s.

Sportovní a tělovýchovná 

činnost

podpora a výchova mladé 

generace - pořízení sportovního 

materiálu a pronájem 

sportovních zařízení

40 000

FBC Štíři České Budějovice, 

z.s.

"Co doma, pojď hrát 

fotbal"

Nákup florbalového vybavení, 

rozlišovací dresy, ceny do turnajů
15 000

Ve škole i mimo ni, z.s.

Doplnění laboratorní a 

terénní techniky - 

Dobrodružství nejen v 

mikrosvětě

Doplnění techniky - nákup 

mikroskopu
10 000

Hope 4 you z.s. Řetěz naděje
Nákup lékařského vybavení 

dvěma chlapcům - kapnometr
25 000

Biskupské gymnázium J.N. 

Neumanna a Církevní 

základní škola

Vybavení učeben 

pomůckami

Vybavení učebny fyziky a 

dovybavení knihovny anglického 

jazyka

15 000

Obec Dobrá Voda u Českých 

Budějovic

Hurá do knihovny na 

Dobré Vodě

Smysluplné trávení volného času 

dětí a mládeže v knihovně - 

pořízení společenských 

vzdělávacích her 

10 000

Spolek Tábornický Táborák, 

zapsaný spolek

Letní dětský tábor 

Dražičky

Příspěvek na volnočasovou 

aktivitu spojenou s pobytem v 

přírodě a zdravým životním 

stylem - pořízení nových 

stanových celt

20 000



Vladykův dvůr, z.s.

Zapojení 

chladnokrevných koní do 

hiporehabilitace a práce 

s dětmi

Pořízení pomůcek pro práci s 

koňmi při hipoterapii - dečky, 

madla, dětské přilby

6 000

RC Radost o.p.s.

Zlepšení podmínek pro 

poskytování 

psychosociálních služeb 

dětem z agendy OSPOD

Zabezpečení poskytování 

psychosociálních služeb dětem z 

agendy OSPOD - zařízení 

terapeutické místnosti - 

pomůcky, zařízení

8 000

Jihočeská RŮŽE z.s.
Tvoříme s Růží a Lesy 

2017

Podpora volnočasových aktivit 

dětí a mládeže v Krizovém centru 

- materiál na tvořivé dílny, 

kroužky apod.

8 000

Centrum BAZALKA, o.p.s.

Vybavení nové místnosti 

pro využití nejmladšími 

klienty denního 

stacionáře nábytkem

Rozšíření stacionáře o novou 

místnost - nákup vybavení
15 000

RADAMBUK-Rada dětí a 

mládeže Jihočeského kraje 

z.s.

Stezka zdatnosti s čápem

Příprava stezky pro děti a mládež 

- získání fyzické zdatnosti, 

dovedností a týmová spolupráce - 

 zajištění stezky, cen, občerstvení 

apod.

18 000

Sancta Spinea Corona - 

společnost přátel Zlaté 

Koruny, o.s.

Za poklady Zlaté Koruny - 

II.ročník - Varhanní 

koruna

Organizace kulturních akcí 20 000

TVOR z.s.

Rozšíření a zkvalitnění 

mimoškolních aktivit dětí 

a mládeže s TVOREM v 

roce 2017

Rozšíření výuky výtvarných 

technik - nákup grafických 

ručních lisů a malířských stojanů

15 000

ARPIDA, centrum pro 

rehabilitaci osob se 

zdravotním postižením, z.ú.

Soubor pomůcek pro 

realizaci sociální služby - 

odlehčovací služby

Vybavení pro zajištění 

poskytování odlehčovací služby - 

koupací lehátko a madla

28 000

Hospic sv. Jana N. 

Neumanna, o.p.s.

Polohovatelná lůžka pro 

domácí hospic v Českých 

Budějovicích

Rozvoj péče o nevyléčitelně 

nemocné osoby v jejich 

přirozeném domácím prostředí - 

nákup polohovatelných lůžek

50 000

Základní článek Hnutí 

Brontosaurus Forest

HORIZONT 2017 - rozvoj 

environmentálních 

programů pro školy a 

veřejnost v Jihočeském 

kraji

Pořízení pomůcek k vyukovým 

programům, tisk a kompletace 

výukové pomůcky

12 000

Semenec, o.p.s. O přírodě hravě

Seznámení s tématy ochrany 

přírody a jejího poznávání 

prostřednictvím originálních 

interaktivních prvků

18 000

Nadační fond vyšší a střední 

lesnické školy Písek

Středisko praxe na 

Lesnických školách v Písku

Zkvalitnění výukového zázemí 

zejména technických a 

lesnických  oborů

44 540



Český svaz včelařů, z.s., 

Ostrožná Nová Ves
Život ve včelím úlu

Výroba informačních tabulí o 

významu včelařství
50 000

Honební společenstvo 

Lovecká obec Stříbrnice

Vlčata ze Stříbrnic 

poznávají život zvěře

Pomůcka pro kroužek myslivecké 

výuky (20 dětí) - fotopast
25 000

Dům dětí a mládeže, 

Uherské Hradiště

Hravá zahrada lišky 

Bystroušky

nákup stanu a prožitkových 

prvků (dendrofon, řečiště atp.)
50 000

Městské divadlo Zlín inscenace Zvlčení
dramatizace románu Antonína 

Bajaji, režie a scénář
50 000

Světlovánek, z.s. Světlovánský bál

Ozvučení, doprava a ubytování 

účastníků akce pro mládež 4-26 

let

50 000

Handball club Zubří, z.s.
Světové hry mládeže 

2017

Ubytování a strava v rámci 

Světových her mládeže v 

Rakousku

50 000

Dům dětí a mládeže 

Bojkovice
Volný čas hravě a zdravě

Vybavení - koberec, herní prvky 

+ materiál a pomůcky
50 000

TJ Jiskra Strážnice
Nákup dresů, míčů a 

tréninkových pomůcek

Nákup dresů a pomůcek pro 

přípravku (4-11 let)
50 000

Dětem, o.p.s. Zlínský vorvaň

soutěž žáků základních škol v 

netradičních sportovních 

disciplínách

50 000

Místní akční skupina 

Mikroregionu Buchlov

Environmentální 

vzdělávání školních dětí v 

regionu

studijní materiály, naučné 

tabule, brožury
25 000

Charita Frýdek-Místek

Pořízení sprchovacího 

lůžka do Domu 

pokojného stáří

Zkvalitnění hygieny pro imobilní 

uživatele Domu pokojného stáří - 

pořízení sprchovacího lůžka

50 000

Sportovní klub vozíčkářů 

Ostrava, spolek

Nákup sportovního 

vybavení pro členy SKV 

Ostrava

Vytvoření dobrých podmínek 

členům SKV nákupem 

sportovních potřeb(dřevěné 

pálky na stolní tenis, potahy, 

míčky, aj.)

50 000

Charita Ostrava

Obnova přípraven jídel v 

Charitním domě sv. 

Václava - domově 

pokojného stáří

Obnovení přípraven jídel v 

Charitním domě sv. Václava - 

pořízení skříněk, pracovních 

desek

50 000

Domov pro seniory Frýdek-

Místek, p.o.

S kompenzační 

pomůckou to půjde lépe

Zkvalitnění péče zakoupením 2 

ks chodítek Taurus a pedálových 

pomůcek - šlapadel

45 000

Konvent sester alžbětinek v 

Jablunkově

Plošina k automobilu 

FORD Transit pro 

vozíčkáře

Usnadnění převozu klientů 

domova pro seniory upoutaných 

na vozík

50 000

Vlaské, z.s.

Areál Domu přírody 

Beskyd - strategie, 

soběstačnost, 

udržitelnost

Technické zajištění a program 

workshopů, přednášky pro děti i 

dospělé

36 300

Základní škola a Mateřská 

škola Staré Město, okres 

Frýdek-Místek

"ŠKOLKA HROU"

Pořízení odborné metodické 

příručky Školka hrou pro 

didaktickou praxi v MŠ 

50 000



Spolek rodičů a přátel školy 

při Základní umělecké škole 

Vítkov

Rozvoj mimoškolních 

činností dětí sdružených 

při ZUŠ

Pořízení programovatelného 

hudebního nástroje s 

příslušenstvím - Keyboard 

Yamaha vč. notebooku

40 000

VK Raškovice z.s.

Doplnění sportovního 

vybavení týmů mládeže 

VK Raškovice

Dovybavení sportovními 

tréninkovými pomůckami 
40 000

TJ Dolní Lomná z.s.

Podpora sportujících dětí 

a mládeže se zaměřením 

na běh na lyžích

Zajištění sportovního vybavení 

pro celoroční tréninkovou 

činnost dětí a zajištění 

soustředění pro děti

40 000

SK Nošovice-Lhoty, z.s.
Podpora mládežnické 

kopané - nákup vybavení

Zajištění materiálního a 

technického vybavení 

mládežnických družstev

45 000

SKI TEAM Česká Třebová, z.s.
Podpora sportu zejména 

u dětí a mládeže

Startovné a jízdné při závodech v 

lyžování - Pohár orlických hor, 

Přeborník Pardubického kraje, 

apod.

10 000

TJ Loko Pardubice z.s.

Podpora volnočasové 

sportovní činnosti dětí a 

mládeže

Zkvalitnění dosavadních 

tréninkových podmínek a 

podpora pohárových soutěží pro 

Oddíl sportovní gymnastiky

45 000

Centrum Orion z.s. "DĚTI ORIONU 2017"

Rekondiční víkendové pobyty 

pro děti s handicapem - 

ubytování a stravné pro personál 

a mzdy organizačním 

pracovníkům

25 000

II. Mateřská škola, Jiráskova 

1141, Moravská Třebová, 

okres Svitavy

Přírodní učebna

vybudování interaktivní přírodní 

učebny na školní zahradě, 

vybavení tříd výukovými prvky z 

oboru lesní pedagogika

40 000

Český rybářský svaz, z.s., 

místní organizace Přelouč
HANDICAP FISH CAP 2017

Projekt pro sportovně relaxační 

činnost handicapovaných občanů
10 000

Wikov SKI Skuhrov nad 

Bělou, z.s.
Bereme to sportovně

Podpora běžeckého lyžování dětí 

- nákup lyžařského vybavení a 

vosků

21 000

DTK Skuteč, z.s.
Podpora tenisového 

klubu

Podpora volnočasových aktivit 

pro děti - tréninkové pomůcky, 

pronájmy

25 000

Vem Camará Capoeira 

Hradec Králové z.s.
CAPOEIRA HROU II.

Vybavení oddílu capoeiry dresy, 

cvičebními pomůckami, 

rytmickými hudebními nástroji

50 000

Základní škola Krucemburk, 

okres Havlíčkův Brod
Utajený svět

Rozvoj zájmu o přírodu a 

přírodní jevy u žáků ZŠ - nákup 

binolup

35 000

AMÁTKA DĚTEM o.p.s.
Vzdělávání i pobavení 

pro děti a jejich doprovod

Rozšíření výukového programu o 

včelách - projektor, výukové 

tabule, Drak čte dětem - 

podpora čtení - výtvarný materiál

45 000



Rodinné Integrační centrum 

o.s.

Dovybavení kontaktního 

místa RIC v Lanškrouně

Pořízení vestavěného systému 

pro ukládání didaktických, 

senzorických a výtvarných 

pomůcek

49 000

Amalthea z.s.
Dobrovolnictví v 

Amalthea

Mzdové náklady včetně 

povinných odvodů - koordinátoři 

dobrovolníků

25 000

Aufori, o.p.s. Učí (se) celá rodina

Didaktické pomůcky, služba 

lektora, mzdy a odvody 

sociálních pracovníků

28 000

Jizersko-ještědský horský 

spolek
Matouschkovy mapy

Vydání reprintu mapy a osvětové 

akce s tím spojené
50 000

První volnočasový ekopark 

Liberec, z.ú.

Volný čas OFFLINE v 

EKOParku 

Náklady spojené s akcemi pro 

děti
20 000

Amelie, z.s. Centrum Amelie Liberec Podpora onkologicky nemocných 50 000

Místní akční skupina 

Mikroregionu Frýdlantsko
Péče o dutinové ptactvo

Zpracování digitálních map s 

rozmístěním ptačích budek
20 000

Snílek, o.p.s. Připraven na realitu

Příprava mládeže, která vzešla z 

dětských domovů, na uplatnění 

na trhu práce a v běžném životě

30 000

SKI KLUB JABLONEC N. N., 

z.s.

Podpora činnosti 

žákovských družstev

Vybavení žákovských družstev 

(lyže, hůlky)
25 000

Oblastní charita Červený 

Kostelec

Udržitelná péče o 

nemocné roztroušenou 

sklerózou

Průmyslová pračka 50 000

ZŠ a MŠ pro tělesně 

postižené Liberec

Snoezelen - rozšíření 

vybavení multisenzorické 

místnosti

Vybavení místnosti k rozvíjení 

zrakového, auditivního, 

taktilního a dalšího vnímání žáků

31 000

Vodní záchranná služba ČČK 

Jablonec nad Nisou
Inovace výstroje

inovace výstroje pro oddíl 

mládeže
7 000

Základní škola, nám. Míru 

212, Liberec

Vybavení učebními 

pomůckami

Studijní materiály, naučné 

tabule, brožury
20 000

Nadační fond Bronec sport 

pomáhá

Účast handicapovaných v 

závodě Metrostav Handy 

Cyklomaraton

Půjčení doprovodných vozidel 50 000

Dětský domov Dubá Deštná
Aktivní prázdniny dětí z 

DD

Náklady na prázdninový pobyt 

dětí z DD zaměřený na rozvoj 

sportovních a výtvarných talentů

50 000

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

Doplnění vybavení 

hospice polohovacími 

pomůckami

Polohovací vozík a pomůcky 50 000

Paměť Českého ráje a 

Podještědí z.s.

Publikace "Ptáci Českého 

ráje"
tisk publikace 15 000



Centrum Hájek z. ú.

Vybavení bezbariérové 

koupelny a prostor pro 

vodní rehabilitaci

Vybavení bezbariérové koupelny 

a prostor pro vodní rehabilitaci 

jako součást dlouhodobého 

projektu vodoléčby a balneo 

místnosti pro děti s nejtěžším 

typem handicapu

50 000

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.
Dobrovolnický program a 

fungování TyfloCentra 

Odměna dobrovolníků a úhrada 

části provozních nákladů 
25 000

Město Plasy
Tilia Plassensis - Den 

Ludvíka Otčenáška

Publikace k výročí 145 let od 

narození Ludvíka Otčenáška 

"Vynálezce a vlastenec Ludvík 

Otčenášek"

50 000

Obec Pec
Dřevorubecké slavnosti 

2017

Zajištění divadelního 

představení, materiálu, cen pro 

soutěžící a části občerstvení

50 000

Městys Klenčí pod 

Čerchovem

Vzdělávací a výchovné 

programy v Domě 

přírody ČL

Obohacení nabídky pro 

návštěvníky Domu přírody o 

vzdělávací programy zejména 

pro školy - vybavení herními a 

didaktickými materiály, včetně 

zajištění přednášek a lektora

50 000

Základní škola a Mateřská 

škola Chotíkov, příspěvková 

organizace

Moderní výuka 

přírodovědných 

předmětů a průřezového 

tématu environmentální 

výchovy

Vybavení školy tablety pro výuku 

s využitím interaktivních učebnic, 

úložiště a internetu k výuce 

přírodovědných předmětů

40 000

Šerák z.s.

Cyklistický závod 

horských kol Plzeňská 

padesátka - dětský závod

Zajištění dětského závodu 

horských kol - pořadatelé, ceny, 

nájemné, propagace, 

občerstvovací stanice

49 000

DHC Plzeň z.s.
Memoriál Karla Šulce 

(26.ročník)

Turnaj pro nejmladší házenkářky - 

 5 až 13let - zajištění cen pro 

účastnice

20 000

Tělovýchovná jednota 

Přeštice z.s.

Přeštický turnaj minižáků 

2017

podpora mládežnického fotbalu 

v Plzeňském kraji
20 000

SOKOL ŠŤÁHLAVY, z.s.
Tělovýchovná a sportovní 

činnost dětí a mládeže

Zajištění sportovního vybavení a 

pronájmu hřiště a sportovní haly
40 000

Myslivecký spolek Obora 

Chlumčany

Dětský tábor s lesní 

pedagogikou

Výchova dětí ke kladnému 

vztahu k přírodě - příspěvek na 

ubytování a stravu

25 000

Dance Group A&D 

Domažlice, z.s.

Rozvoj sportovní a 

taneční činnosti 2017

Příspěvek na nájemné sálu, 

dopravné, bedýnky Step Aerobik
20 000

Sdružení rodičů a přátel 

DDM Nýrsko, z.s.

Účast mažoretek 

Ametyst na mezinárodní, 

postupové soutěži

Příspěvek na dopravu a 

startovné na soutěže
40 000



SK Volejbal Klatovy, z.s.
Podpora volejbalu dětí a 

mládeže v Klatovech

Podpora mládeže - pořízení 

sportovního náčiní, doprava na 

turnaje

10 000

HC Meteor Třemošná z.s. Zajištění dopravy 2017
Podpora mládežnického sportu - 

zajištění dopravy na soutěže
10 000

Mateřská škola a Základní 

škola Nový Kostel, okres 

Cheb, příspěvková 

organizace

Interaktivní tabule v 

mateřské škole, její 

využití při výuce

Pořízení moderního didaktického 

nástroje pro MŠ, rozšiřování 

znalostí dětí  a příprava na ZŠ 

využitím nové metody

50 000

LK Slovan K.Vary z.s.
Výchova mladého lyžaře 

běžce

Zajištění pronájmu sportovišť pro 

tréninky a nákup běžeckých 

vosků na závody

50 000

"Společnost přátel Českých 

přírodovědných biblioték"

Využití databáze ČPB pro 

EVVO v regionech 

Karlovarského kraje

Vytvoření vhodného 

informačního zázemí pro 

podporu EVVO na základních a 

středních školách 

10 000

Základní škola Lomnice, 

okres Sokolov

Poznáváme zimní přírodu 

na běžkách

Zakoupení vybavení pro běžecké 

lyžování pro žáky
50 000

Basket Academy Louny, z.s. Zájmová činnost mládeže

Nájemné haly pro dětské a 

mládežnické kategorie 

sportovního oddílu

50 000

Spolek Hudební společnost 

Úštěk
Festival Úštěk 2017

Náklady spojené s konáním 

festivalu
50 000

Radka, z.s.
Pomáháme 

handicapovaným

náklady na rehabilitační program 

pro postižené 
50 000

Mateřská škola  Siřejovice Učební pomůcky
Dida, Barvy kolem nás, nástěnné 

obrazy atp.
20 000

RM Dance, z.s.
Podpora juniorských 

tanečních párů

Taneční semináře, vybavení, 

startovné
50 000

Podkrušnohorský zoo park 

Chomutov
Naučná stezka Náš les

interaktivní panely, krmítka, 

vybavení stezky
50 000

VIVAjump, z.s.
Reprezentace dětí a 

mládeže v tanci

startovné, doprava na akce 

mládeže, poplatky
50 000

Krajský svaz lyžařů 

Ústeckého kraje, z.s.
Mistrovství ČR žactva rozhodčí, zdravotníci, pronájem 50 000

VK Šenov Teplice, z.s. Volejbal je nejlepší

pronájem tělocvičny, ubytování a 

strava na soustředění žákovských 

družstev

50 000

FK Slavoj Žatec, z.s. Materiální vybavení hráčské sety 20 000

Sportovní klub FBK Wing 

Most

Florbal je sport pro 

všechny

Pronájem haly, cestovné, 

ubytování, strava
50 000

Basketbalový klub Teplice, 

z.s.
Mezák Kemp Basketbal

Basketbalové soustředění dětí a 

mládeže (doprava, ubytování 

strava, pronájem tělocvičny)

50 000



Posázaví o.p.s. Čistá řeka Sázava 2017

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

Občanské sdružení Ryzáček
Ryzáček 2017 - akce pro 

děti s využitím koní
Nájem areálu a krmivo pro koně 40 000

TYTO, z.s.

Managementová 

podpora hnízdní 

populace sovy pálené v 

urbanizovaných 

biotopech

Údržba hnízdních budek 40 000

Jezdecký klub GRANDE 

POSLUCHOV z.s.

Poznávání zvířat a rostlin 

pro děti Společnosti rané 

péče

Náklady spojené s programy pro 

děti
20 000

Spolek rodičů a veřejnosti 

při SOŠ Šumperk
Zázemí pro mladé včelaře

Úly, nářadí, ochranné pomůcky a 

další vybavení a výukové 

pomůcky pro včelaře

40 000

Klub sportovního tance 

Jesenicka, o.s.

Podpora sportovní 

činnosti dětí v klubu v 

roce 2017

Kostýmy a další materiál 30 000

ASPV SOŠ Šumperk

Pořízení lezeckých chytů, 

struktur a tvarů na 

horolezeckou stěnu

Lezecké sety a struktury pro 

horolezeckou stěnu
30 000

TJ Šumperk, z.s.

letní příprava závodního 

družstva plavců TJ 

Šumperk na MČR 2017

Plavecké soustředění dětí 8-16 let 30 000

Klub sportovního tance 

NEXT Šumperk, z.s.
Tančíme s Lesy ČR Nájem prostor + trenéři 25 000

Spolek PINOKIO, o.s.

Integrační pobyt pro 

hendikepované děti ve 

Strážném v Krkonoších

Náklady spojené s akcí 40 000

ZŠ Javorník
Snažíme se rozumět 

přírodě

Mikroskop, dalekohled, 

analyzátor vody atp.
30 000

Sdružení Karla Ditterse z 

Dittersdorfu

XXV, ročník 

mezinárodního 

hudebního festivalu

Honoráře a propagace festivalu 40 000

Spolek orientačních běžců 

Olomouc

Orientační běh utužuje 

spolupráci mezi dětmi a 

mládeží

Startovné, dopravné a ubytování 

na závodech
25 000

Sdružení Lacerta

Jesenické kamenolomy, 

vodní plochy a mokřady 

2017

Nákup softwaru, technického 

vybavení a služeb (inventarizace 

a mapování rozšíření 

obojživelníků)

10 000

Městské kulturní středisko 

Javorník

Javornické dny - dny 

společných zážitků
honoráře a doprovodný program 20 000



Mažoretky Ruda nad 

Moravou, z.s.
Festival mažoretek 

obruče, poháry, kostýmy pro 

mažoretky, zejména z řad dětí a 

mládeže

20 000

Základní škola a Mateřská 

škola Hošťálkovy, okres 

Bruntál, příspěvková 

organizace

Putování se sovičkou interaktivní tabule - sada 20 000

Obec Domašov u Šternberka
Ochrana přírody - 

společná věc

informační panely, interaktivní 

skládačky
20 000

Společnost přátel Muzea 

Malá Morava

Muzeum lesnictví, 

zemědělství, myslivosti a 

ochrany přírody

provoz muzea, plakáty, letáčky 10 000

Yacht club Jeseník Plachty pod horami 2016

bezpečnostní vybavení, 

pronájem tažného zařízení - letní 

sportovní tábor s jachtingem

20 000

Občanské sdružení 

šermířský spolek Jeseník

Vánoční jarmark 2017 v 

Jeseníku
kulturní program 20 000

SVČ DUHA Jeseník

Dřevěné informační 

tabule s ekologickou 

tematikou

dřevěné informační tabule 10 000

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

Portus Praha, z.ú.

Rekultivace zahrady 

chráněného bydlení 

Vyhlídka

Rekultivace zahrady a nejbližšího 

okolí budovy chráněného bydlení
30 000

Základní škola a mateřská 

škola Chyňava
"VŠEZNÁLEK"

Reformace mateřské školy za 

pomoci moderních technologií - 

multidotykový panel

50 000

Soubor lidových písní a 

tanců Čtyřlístek

24. Středočeský folklorní 

festival Tuchlovická pouť
Pořádání folklorního festivalu 50 000

Collaborative Collective, z.s. COLridor Zvonařka

Praktické použití dřeva v 

přírodním prostředí spojující 

podporu živočichů s výtvarným 

projevem

50 000

LVHF z.s.
Lednicko/Valtický 

hudební festival

Popularizace umění a obohacení 

kulturního a společenského dění 

obyvatel jižní Moravy - ubytování 

umělců, pronájem, ozvučení 

apod.

50 000

Základní škola a mateřská 

škola Unkovice, příspěvková 

organizace, okres Brno

Inovace a zkvalitnění 

výuky v Základní škole v 

Unkovicích

Zkvalitnění procesu vzdělávání  - 

pořízení interaktivní tabule s 

projektorem

40 000

Základní škola Jana Noháče, 

Břeclav, Školní 16, 

příspěvková organizace

Ptačí budky

Rozvoj pozitivního vztahu dětí k 

přírodě a zlepšení jejich 

manuálních dovedností - nákup 

materiálu apod.

15 000



Dětský sbor Židlochovice, 

zapsaný spolek

Dětský pěvecký sbor 

Židlochovice zpívá v roce 

2017 i v Olomouci

Zabezpečení přípravy sboru na 

koncertní činnost, především na 

vystoupení v Olomouci - 

soustředění, nákup oblečení, 

doprava

25 000

Česká tábornická unie - TK 

Podskalí Strakonice,p.s.

Edukační materiál - pro 

výuku v oblasti přírody a 

táboření

Vytvoření vhodné, zajímavé a 

trvalé pomůcky pro pomoc ve 

výuce a vzdělávání dětí v oblasti 

přírody a táboření

36 500

Mateřská škola, Starý 

Petřín, okres Znojmo, 

příspěvková organizace

Interaktivní tabule
Nákup interaktivního kompletu 

pro výuku
25 000

Základní škola a mateřská 

škola, Blížkovice, okr. 

Znojmo příspěvková 

organizace

Inovativní výuka v 

mateřské škole pomocí 

SmartBoard

Pořízení interaktivní tabule 

SmartBoard a datového 

projektoru

35 000

SK KONTAKT BRNO z.s. Plavu si a už vím jak

Podpora osob s tělesným 

postižením v zapojení do 

sportovních aktivit - pronájem 

plaveckých bazénů 

50 000

AC Wozmeni Zlín z.s. Atletické nářadí (oštěpy)
Zajištění sportovního vybavení 

pro tréninky atletů na vozíčku
25 000

Sportovní klub Pozlovice, z.s.
Mimoškolní rozvíjení 

sportovních talentů

Nákup sportovního vybavení 

(míče, sítě, dresy, nářadí), 

zajištění soustředění pro 

volejbalový oddíl mládeže

50 000

Letokruhy o.p.s.
Podpora pečovatelské 

služby Letokruhy

Materiální vybavení terénní 

pečovatelské služby - pracovní 

oděv a obuv

25 000

PROSTOR PRO, o.p.s. Spirála

Naučit děti jak správně vycházet 

se sebou i ostatními metodami 

zážitkové pedagogiky.

30 000

Oblastní charita Liberec Charitní šatník
Částečná úhrada mzdy pracovnic 

Charitního šatníku
32 000

Základní škola a Mateřská 

škola Karlovice
Tajemství přírody

Nákup pomůcek ke zlepšení 

výuky přírodopisu a přírodovědy 

a dalších předmětů s ekologickou 

tématikou

29 993

Junák - český skaut, z.s.

Podpora prioritních a 

regionálních projektů 

Junáka

Pomoc spolku s 55 tisíci členy - 

pomoc konkrétním projektům i 

jednotlivým střediskům

1 000 000

ČSOP Spolupráce ČSOP a LČR

Podpora programů Ochrana 

biodiverzity, Národní síť 

záchranných stanic, Dřevo, 

Infocentrum ČSOP

1 500 000

Národní zemědělské 

muzeum

Akce pro veřejnost 

(myslivost)

Podpora pěti akcí na laickou i 

odbornou veřejnost
250 000

Lesnický park Křivoklátsko, 

o.p.s.

Lesnický park - provozní 

činnost

Zlepšení informovanosti 

veřejnosti o parku
163 000



Biosférická rezervace Dolní 

Morava

Ochrana krajiny, 

environmentální osvěta

Ochrana kulturní krajiny (2 

projekty) a environmentální 

osvěta (2 projekty)

400 000

Společnost hájovny Křiniště
Myslivecké slavnosti 

sv.Esutacha

Tematické setkání lesníků a 

myslivců se zájmem o loveckou 

hudbu a tradice u příležitosti 

320. výročí prvního vysvěcení 

Kapličky sv. Eustacha

100 000

Smetanova Litomyšl, o.p.s.
59. ročník Národního 

hudebního festivalu

Zavedený a uznávaný festival 

vážné hudby
1 500 000

Nadační fond Harmonie
Hudební nástroje pro 

znevýhodněné děti

Nákup nástrojů a jejich údržba 

pro orchestr z dětských domovů
150 000

Duha Zámeček

Zvyšování kvality života 

osob se zdravotním 

postižením a seniorů

Setkání dětí z DD z celé ČR s 

cílem jejich integrace
90 000

Nadace Naše dítě

Přímá podpora sociálně 

slabým rodinám pečující 

o handicapované dítě

Přímá finanční podpora rodinám 

(většinou matky samoživitelky) s 

handicapovaným dítětem, které 

nemají na kompenzační pomůcky

220 000

Mobilní hospic Ondrášek
Mobilní hospicová péče 

pro děti a dospělé

Poskytování pomoci terminálně 

nemocným dětským i dospělým 

pacientům i jejich rodinám

300 000

Spolek Ekosmák
Ukliďme svět, ukliďme 

Česko 2017

Celorepubliková dobrovolnická 

akce - úklid skládek
100 000

Asistence o.p.s. Asistujeme.cz

Realizace kampaně Asistujeme.cz 

upozorňující na život postižených 

seniorů

100 000

Hašle z.s.
Gloreha - robotický 

systém pro rehabilitaci
Nákup rehabilitační pomůcky 450 000

Český svaz neslyšících 

sportovců

MS neslyšících v ledním 

hokeji

Účast české výpravy na MS 

neslyšících v ledním hokeji
48 300

Cyklo Bendl z.s. Hledá se vítěz

Seriál náborových cyklo závodů 

pro žáky ZŠ Pardubického a 

Královehradeckého kraje s 

doprovodným edukačním 

programem (BESIP, Červený kříž, 

Lesní pedagogika)

50 000

Krajský svaz lyžařů 

Ústeckého kraje, z.s.

Mistrovství ČR žáků v 

alpských disciplínách

Organizace závodů pro děti v 

alpském lyžování
100 000

Diakonie ČCE Valašské 

Meziříčí

Domácí hospic 

SPOLEČNOU CESTOU

Zahájení činnosti domácího 

hospice
350 000

Diakonie ČCE - středisko 

Vsetín
Muzika nás baví

Podpora sociálně vyloučených 

děti prostřednictvím organizace 

volnočasových aktivit

50 000



Český svaz mentálně 

postižených sportovců, z.s.
INAS MS 2017

Uspořádání MS ve stolním tenise 

pro hráče s mentálním 

postižením

100 000

Diakonie ČCE - středisko 

křesťanské pomoci Praha

Jsem člověk, ne diagnóza 

aneb sportování v Dobříši

Zlepšení úrovně péče klientů s 

psychiatrickou diagnózou
40 000

Asociace řeckých obcí v ČR Folkmáj
Jediný festival folkloru 

národnostních menšin v ČR
10 000

Dobromysl o.p.s.
Rehabilitace a 

fyzioterapie

Pravidelná rehabilitační a 

fyzioterapeutická péče - 

stacionář, + ambulance, + 

dojíždění za klienty

70 000

Caballinus z.s.
Celoroční hippoterapie 

pro znevýhodněné děti

Hipo rehabilitační aktivity s 

pobytem v přírodě pro děti 0,3 - 

12 let

100 000

Základní škola K.V. Raise, 

Lázně Bělohrad

Experimentální 

pracoviště pro 

přírodovědné předměty

Modernizace učebny 

přírodovědných předmětů a 

zkvalitnění výuky přírodopisu.

60 000

SSK Vítkovice Čokoládová tretra 2017
Běžecká soutěž pro děti do 11 let 

ve 23 městech
1 000 000

Sdružení mladých ochránců 

přírody ČSOP

Podpora práce s dětmi a 

mládeží v ČSOP

Přímá finanční dotace dětským 

oddílům ČSOP, pořádání soutěží 

pro 5 tis. Žáků ZŠ

500 000

Černí koně z.s. Vítr ve vlasech

Výroba a dodávka speciálních 

jízdních kol pro děti s 

handicapem

400 000

Centrum handicapovaných 

lyžařů, z.s.

Centrum 

handicapovaných lyžařů

Výchova a vedení mládeže k 

lyžování (po složitých operacích) - 

 týdenní lyžařské kurzy

80 000

ARBOR - spolek pro 

duchovní kulturu

Mezinárodní hudební 

festival Lípa Musica 2017

Mezinárodní přehlídka klasické 

duchovní hudby
100 000

Svatý Florián - Dobrovolní 

hasiči roku z.s.
Dobrovolní hasiči roku

Nalezení a ocenění nejlepších 

jednotek sborů dobrovolných 

hasičů s profesionálním zásahem

500 000

 Střední lesnická škola a 

Střední odborné učiliště, 

Křivoklát, Písky 181

Soutěž Dřevorubec junior 

2017

Mezinárodní přehlídka 

odborných dovedností žáků 

lesnických škol v práci s 

motorovou pilou

50 000

Sportovní club Jedličkova 

ústavu Praha z.s.

Podpora 

handicapovaných 

sportovců - 

paralympioniků v 

atletice, boccie, cyklistice 

a lukostřelbě při jejich 

startech na zahraničních 

soutěžích a v přípravě na 

MS a ME v jednotlivých 

sportech

handicapovaní sportovci : MS v 

atletice - Londýn, MSJ v atletice 

Nottwil SWI, ME v boccia Povoa 

POR

80 000



ČMF - SC biketrial Veselí nad 

Moravou, z.s., pobočný 

spolek

Pořízení mobilních 

překážek pro Trial park 

na závod seriálu 

YouthGames - 

cyklotrialové hry mládeže 

do 16 let

Zajištění  závodního areálu na 

cyklistické závody Youth Games 

pro mladé

48 600

Nadace Jedličkova Ústavu
Volnočasové aktivity pro 

klienty a absolventy JÚŠ

Volnočasové aktivity dětí s 

tělesným postižením ze sociálně 

slabých rodin

150 000

Obec Bílá Voda

Kulturní rok v Bílé Vodě 

2017 - Brossmanův 

festival duchovní hudby 

2017

7. ročník festivalu duchovní 

hudby s profesionálními 

hudebníky. Festival chce působit 

na mentální terén obyvatel 

regionu bělovodska a hledat 

východiska z národnostních 

stereotypů.

50 000

Neslyšící s nadějí, z.s.
Tichý svět blízkých 

sousedů

Česko - polská spolupráce pro 

integraci neslyšících 
19 400

Ústav prevence a léčby 

závislostí A Kluby Brno, z. ú.

Včasná diagnostika, 

intervence a poradenství 

v případě závislosti na 

alkoholu, hazardních 

hrách a nelátkových 

závislostech u členů 

ohrožených rodin

Poskytování včasné diagnostiky, 

intervence a poradenství v 

oblasti závislosti na alkoholu a 

jiných návykových látkách, a 

práci s jejich blízkými.

200 000

Klub nemocných cystickou 

fibrózou, z.s.

Sociální služby pro 

nemocné cystickou 

fibrózou

Poskytování odborné sociální 

poradenství, specializované 

poradenství v oblasti CF a 

psychosociální podporu rodinám 

dětí s CF, poradenství v oblasti 

sociální a práva atd.

300 000

DaR - Centrum pro dítě a 

rodinu, o.p.s.
Rodině blíž II.

Psychologické poradenství a 

individuální a rodinná 

psychoterapie.

80 000

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Skříně na Azylový dům 

pro muže

Cílem projektu je poskytnout 

každému uživateli Azylového 

domu pro muže svou skříň, která 

bude pro něho dostupná a 

uzamykatelná.

88 000

ČSV, z.s., základní 

organizace Hradec Králové, 

Na Obci 460, Předměřice 

nad Labem

Z lesa do úlu

Cílem projektu je vytisknout 

připravené pracovní texty a 

testy, které jsou zpracovány pro 

žáky a učitelé 2.stupně 

základních škol. Celá publikace je 

přiblížením a objasněním 

problematiky historie, života a 

významu včely medonosné.

180 000



Atletika Bez Barier 

Pardubice z.s.

Podpora celoroční 

činnosti tělesně 

postižených sportovců 

spolku Atletiky BB 

Pardubice

Posláním spolku Atletika BB 

Pardubice je umožnit všem lidem 

s handicapem možnost začlenit 

se do kolektivu či do společnosti 

prostřednictvím sportu.

80 000

Harvest films, z.s.
Life Sciences Film Festival 

2017

Mezinárodní filmový festival 

dokumentárních filmů s 

tématikou potravin, zdraví, 

zemědělství, životního prostředí 

a udržitelného zdroje, kde se 

představuje přes 150 dokumentů.

400 000

Boii, z.s
Rekonstrukce staveb z 

mladší doby železné

Dokončení výstavby Keltského 

archeoskanzenu Nasavrky
50 000

HEWER, z.s.
Osobní asistence pro 

občany Ústeckého kraje

Hl. cílem jsou terénní služby 

osobní asistence pro cca 150 

uživatelů z Ústeckého kraje s 

kapacitou cca 18 000 

asistenčních hodin přímé péče v 

roce 2017

200 000

Junák - český skaut, 

středisko Brumov-Bylnice, 

z.s.

Pohádkový hrad

18. ročník akce, která je pro 

rodiny s dětmi. Cílem je děti 

naučit kladnému vztahu ke 

službě druhým a ochotě 

nabídnout svůj čas pro radost 

druhých.

40 000

CEDR Pardubice o.p.s.
Zřízení prostor pro novou 

technickou dílnu

Vytvoření a zajištění právních 

činností pro osoby s těžkým zdrv. 

postižením. Úpravy nových 

prostor včetně vybavení pro 

účely technické dílny 

zaměstnávající zdrv. postižené.

100 000

Nadační fond ANASTASIA www.bylajsemznasilnena.cz

Preventivní programy proti násilí, 

proškolení pedagogických 

pracovníků v celé ČR, podpora 

obětí trestných činů, aktivní 

pomoc obětem sexuálně 

motivovaných trestných činů, 

rozšiřování spolupráce s 

odborníky

100 000

Řád svatého Huberta

Environmentální výchova 

zaměřená na ochranu 

přírody v rámci 24. 

Svatohubertské slavnosti

Výchova dětí a mládeže k 

šetrnému využívání přírody v 

rámci volnočasových aktivit v 

přírodě. Program ekologické 

výchovy "S Hubertem do lesa" a 

"S Hubertem do školy"

50 000



ZŠ Zlín, Nová cesta 268, p. o. Učíme se v zahradě

Cílem ekoškoly je formovat 

environmentální myšlení. Chtějí 

vybudovat školní arboretum a 

pergolu(venkovní třídu) s 

popisnými tabulkami dřevin. 

Další cíl: získání tabulí se stromy 

ČR, tabule s info. o LČR.

50 000

Kontakt bB-Plavecká 

akademie bez bariér z.ú.
XXV. Plavecké léto

Zajištění 3 týdenní pobytové 

akce pro os.se zdrv. Postižením s 

celodenním aktivizačním 

programem. Vystřídá se 120 

zdrv. Postižených do 26let.

100 000

Nadace Josefa a Zdeny 

Vágnerových
Projekt Josef Vágner 90

Cílem je soustředit veškerý 

archivní materiál z pozůstalosti 

Ing. Josefa Vágnera z období 

1965-1990. Dohledávání 

dokumentů a předmětů u 

soukromníků.

300 000

Město Kostelec nad Orlicí
Socha T.G.M. v Kostelci 

nad Orlicí

Obnovení 220cm vysoké sochy 

T.G.M. 
50 000

Rodinné centrum Sluníčko v 

Přerově, z.s.
Soulad práce a rodiny

Pomoc rodinám s dětmi v 

náročné životní situaci, 

zprostředkování zaměstnání, 

bydlení, vzdělání

50 000

Život bez bariér, z.ú.
Půjčovna kompenzačních 

pomůcek

Zlepšení nabídky kompenzačních 

pomůcek
137 000

Nadační fond při SLŠ v 

Hranicích

Učební pomůcky pro 

výuku ICT a odborných 

předmětů

Vybavení dvou ICT učeben 30 ks 

počítači
500 000

Centrum LADA, z.s.

Stavební úpravy pro 

kvalitnější prostory 

pracovních činností

Stavební úpravy pro rozšíření 

prostor denního stacionáře
195 000

Asociace amatérských 

sportů, zs.s

Talent roku a Hejtmanův 

pohár
Soutěž pro žáky ZŠ a gymnázií 50 000

Střední lesnická škola a 

Střední odborná škola, 

Šluknov, p.o.

Školní marketingové 

aktivity

Systematická náborová práce 

spojená se zvýšením prestiže 

lesnické školy

300 000

ABAK - počítadlo, z.s. Volný pohyb

Pořízení nového sportovního 

vozíku pro handicapovaného 

hráče florbalu

30 000

Město Borohrádek Instalace ptačích budek
Instalace ptačích budek v areálu 

nového hřiště
11 894

Střední škola, základní a 

mateřská škola pro sluchově 

postižené

Sportovní potřeby pro 

žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami

Nákup sportovních potřeb pro 

specifické programy školy
25 000

ČLS - LČR HK Lesnická exkurze do Tater Odborná exkurze na Slovensko 45 000



Stopy paměti z.s.

Stopy paměti - rozhovory 

s postiženými 

kolektivizací

Cílem je zaznamenat nejméně 50 

rozhovorů s příslušníky rodin a 

přímými postiženými tzv. 

kolektivizace a socializace 

vesnice v oblasti střední Moravy. 

Následkem kolektivizace došlo k 

rozvratu selského stavu a 

tradičních vazeb.

214 000

Národní technické muzeum, 

příspěvková organizace

3D modely finalistů 

architektonické soutěže 

Hlavním cílem projektu je 

uchování architektonických 

modelů ve vhodném archivačním 

prostředí pro příští generace 

zájemců o architekturu, 

studenty a historiky architektury 

a návštěvníky architektonických 

expozic muzea při tematických 

výstavách.

Modely budou uloženy v 

prostorách depozitáře v 

Čelákovicích, které jsou k tomuto 

účelu řádně vybaveny včetně 

zajištění vhodných podmínek k 

archivaci.

Lesy České republiky prostory k 

archivaci tohoto druhu 

nedisponují a časem by došlo ke 

znehodnocení nebo poškození 

modelů.

419289 (Pouze 

účetní hodnota)

Domov Sue Ryder, z. ú.

Aktivizační programy pro 

křehké seniory v ústavní 

péči

Ergoterapeutická péče pro 

seniory(zprostředkovávají jim 

práci a pomáhají s činností 

běžného života). Pomáhají 

vyrovnat se s jakýmkoliv 

postižením.

400 000

Rosa - centrum pro ženy, z.s.
ROSA - pomoc obětem 

domácího násilí

Péče a pomoc ženám, obětem 

domácího násilí, včetně terénní 

práce, právní pomoc, 

psychologická pomoc, prevence 

apod.

300 000

Občanské sdružení SALET

Podpora provozu 

tréninkových pracovišť 

pro OZP v SALETu

Aktivity s asistenční podporou 

zdravotně znevýhodněných na 

území Jesenicka (ateliér, 

kreativní komunitní práce, 

výtvarné dílny, tréninkové 

pracoviště, zprostředkování 

práce)

500 000



Na počátku, o.p.s.

Komplexní podpora 

těhotných žen a matek s 

dětmi v nepříznivé 

životní situaci

Odborná pomoc a poradenství 

azylového domu a bytů, 

primárně pro těhotné ženy a 

matky s dětmi v nepříznivé 

životní situaci z prostředí 

domácího násilí

300 000

Cesta domů, z.ú..
Podpůrný tým Cesty 

domů

Psychosociální, terapeutická a 

duchovní podpora umírajícím 

dospělým lidem a dětem a jejich 

rodinám

1 000 000

Domácí hospic Vysočina, 

o.p.s.

Účast v pilotním projektu 

VZP

Domácí hospicové služby u lidí s 

nevyléčitelnými chorobami na 

Vysočině od roku 2005. Nově 

navíc pilotní projekt s VZP .

300 000

La Strada Česká republika, 

o.p.s.

Ochrana práv sezónních 

pracovníků

projekt cílí na vykořisťované 

pracovníky na tzv. sezónní práce, 

obzvláště  v oblasti zemědělství a 

lesnictví. Terénní práce, právní 

zastupování, poradenství atd.

300 000

Křesťanský sbor Ostrava - 

Zábřeh

Podpora dětského 

domova Himalaya Peace 

Home

Podpora dětského domova v 

Káthmándú, které bylo postiženo 

ničivým zemětřesením

650 000

Benediktus, z.s.
Devítimístné auto pro 

dopravu klientů služeb

Svoz klientů z vesnického 

regionu do denního stacionáře, 

chráněných dílen a do 

chráněného bydlení

500 000

Česká lesnická akademie 

Trutnov
Lezecká sada OOPP

Rozšíření vybavení pro výuku 

sběru sadebního materiálu, 

záchrana genofondu

100 000

Dílny tvořivosti o.p.s.
Jarní hnízdění aneb je to 

na budku

Program pro pacienty s těžkým 

poraněním mozku (malování 

ptačích budek) s cílem zlepšení 

pracovních dovedností a 

sociálních návyků

50 000

Dětské krizové centrum z.ú. Nebuď na to sám...

Cílem projektu je vytvoření 

brožury na téma rizika 

kyberprostoru

132 000

Farní sbor Českobratrské 

církve evangelické v 

Poděbradech

Obnova kulturní památky 

altán Gloriet v 

Poděbradech

Oprava a statické zajištění 

drobné kulturní památky v 

Poděbradech

150 000

Národní ústav pro autismus
Autem vstříc lepšímu 

životu

Pro odlehčovací služby pořízení 

velkokapacitního osobního 

automobilu se speciální úpravou

400 000

IMPULS, nadační fond Potkalo se tělo s duší

Seriál komunitních pobytů pro 

nově diagnostikované pacienty s 

RS s cílem, přijmout svoji léčbu a 

zlepšit tak prognózu léčby

93 000



Hospic sv. Jiří, o.p.s.

Zdravotnický materiál 

pro nevyléčitelně 

nemocné

Služby nevyléčitelně nemocným 

v jejich domácím prostředí. Cílem 

projektu je nákup 

zdravotnického materiálu.

10 000

Mendelova univerzita v Brně

Praktická výuka 

posluchačů LDF 

MENDELU

Dar nepoužívaného (starého) 

lanového systému Larix kombi

5525 (Pouze 

účetní hodnota)

Město Bakov nad Jizerou
Bezúplatný převod 

movité kulturní památky

Bezúplatný převod (dar) souboru 

uměleckých děl nacházejících se 

v interiéru kaple Sv. Stapina. 

Podmínkou pro přidělení daru je 

předchozí bezúplatný převod 

nemovité kulturní památky, tj. 

stavby kaple sv. Stapina do 

vlastnictví Města Bakov nad 

Jizerou.  Objekt nevyužitelný a 

nepotřebný pro Lesy ČR. Darem 

nebudou dotčeny zájmy LČR. 

Držení objektu nemá 

ekonomický ani jiný význam.

988300 (pouze 

účetní hodnota)

Pionýr, z. s. - 11. pionýrská 

skupina Vlci

Obnova vybavení 

klubovny - učeben

Vybavení kluboven novým 

dřevěným nábytkem a 

pomůckami

50 000

Správa kulturních zařízení 

města Kamenice nad Lipou

XII. ročník HRAČKOBRANÍ 

- festival hraček z 

přírodního materiálu

Názorné ukázky tradičních 

hraček z přírodních materiálů - 

náklady na honoráře a tvůrčí 

dílny

30 000   

ČSS, z.s. Sportovně střelecký 

klub Černovice

Činnost ČSS, z.s. 

Sportovně střeleckého 

klubu Černovice

Celoroční činnost klubu - 

startovné, cestovné a stravné, 

rehabilitační plavání

30 000   

Školní sportovní klub 

Demlova Jihlava, z.s.

Sportovní průprava 

mládeže

Příprava pro volejbalové soutěže 

mládeže - pořízení vybavení 

(míče, dresy, sítě, apod.)

50 000

Stanice Pavlov, o.p.s.

Provoz záchranné stanice 

pro handicapované 

živočichy

Zajištění provozu záchranné 

stanice - nákup krmiv pro 

handicapované živočichy

50 000   

Horolezecký klub Jihlava, z.s. Zlepšení tréninku dětí
Nákup nových chytů na trénink 

boulderingu
15 000   

SOUTĚŽE PODKOVY o.p.s.
52. ročník finále seriálu 

závodů Zlaté podkovy

Organizační zajištění dětských a 

mládežnických závodů, zajištění 

cen pro závodníky

30 000   

Česko-francouzská 

akademie Telč, o.p.s.

Francouzsko-česká 

hudební akademie Telč

Podpora pořádání mistrovských 

kurzů v oblasti hudby - náklady 

na cestovné, stravu a pobyt

50 000   

Spolek přátel hradu Lukova
Zachování kulturní 

památky - hrad Lukov

Zajištění východní hradby 

dolního hradu a zbytků zdiva 

hospodářských budov

50 000   



Čisté Beskydy, z.s.

Poděkuj horám - Velký 

jarní úklid Beskyd a 

ekologický festiválek

Zajištění dětského programu na 

stanovištích, věcné odměny pro 

sběrače a dobrovolníky, 

přeprava stánků na sběrná místa, 

pomůcky na sběr odpadu

36 000

Dům dětí a mládeže, Orlová, 

příspěvková organizace

Česká voda a české 

mokřady - obojživelníci v 

ohrožení

vybudování modelu vodních 

ekosystémů českých řek - nákup 

akvárií, osvětlení, techniky, apod.

31 000

Albrechtova střední škola, 

Český Těšín, příspěvková 

organizace

Envofilm aneb "Jak svět 

vidí mladí lidé" - II.ročník

zajištění věcných cen pro vítěze 

jednotlivých kategorií a 

absolutního vítěze

20 000

Mateřská škola Orlová-

Lutyně Okružní 917 okres 

Karviná, příspěvková 

organizace

Příroda je život

Vybavení polytechnické učebny v 

mateřské škole učebními 

pomůckami - mkroskopy, 

pískovničky, výukový program, 

balsa sady, kinetický písek

16 000

Školamyšl, z.s.

Podporujeme digitální 

gramotnost v základní 

škole ŠKOLAMYŠL

Vybavení školy dotykovými 

notebooky vč. operačního 

systému

50 000

ZO ČSOP JARO Jaroměř

Rozvoj areálu záchranné 

stanice pro divoká zvířata 

v Jaroměři

Úprava venkovních prostor pro 

drobné vodní ptáky, 

rekonstrukce stěn výběhu pro 

srnčata

30 000

Sdružení TULIPAN, z.s.
Zaměstnání není 

samozřejmostí 2017

Částečná úhrada materiálových a 

provozních nákladů spojených s 

provozem chráněné dílny

50 000   

Agentura pro rozvoj 

Broumovska, z.s.

Interpretace přírodního 

dědictví v CHKO 

Broumovsko

Zpracování výzkumu, zpracování 

Koncepce práce interpretace 

přírodního dědictví, seminář, 

náklady na propagaci

50 000   

Město Železná Ruda

Vybavení expozice 

lesnictví a myslivosti 

Environmentálního 

centra Žel.Ruda

přiblížení oblasti lesnictví, 

myslivosti a připomínka 

významné vědecké osobnosti 

Julia Komárka - výroba 

dřevěných stojanů, návrh 

expozice a panelů, výroba panelů 

vč.sazby a úpravy obrázků

50 000

AKTIVITY PRO, o.s.
Exponát "Polokoule" 

včetně programů

Pořízení interaktivního 

elektronického exponátu 

polokoule pro Environmentální 

centrum Krsy

20 000

1.lukostřelecký klub Plzeň 

1935, z.s.
Lukostřelbou do přírody

Pořízení sportovních luků, šípů, 

chráničů apod.
10 000

Statutární město Plzeň Letní příměstský tábor
Zajištění jízdného a vstupného 

pro účastníky LPT
10 000

Diakonie ČCE - středisko 

Západní Čechy
Být vidět!

Informování a zviditelnění 

Krizového centra Plus pro lidi v 

krizové situaci

11 000



1. FC Karlovy Vary - mládež, 

z.s.

Výchova mladých 

fotbalistů

Výchova kvalitní fotbalové 

mládeže a vyhledávání talentů. 

Pořízení sportovního vybavení 

pro mládež, tréninkových 

pomůcek a údržba sportovišť .

40 000

Karate Klub Tygr Karlovy 

Vary, z.s.

Karate - zdravé sportovní 

vyžití a sebeobrana

Sportovní činnost mládeže a dětí 

od 3 let - nákup bezpečnostních 

pomůcek a odměn pro děti

40 000

TJ Slavoj Chodová Planá, z.s. Sport ano, drogy ne

Vedení mládeže ke sportu, 

zajištění kvalifikovaných trenérů - 

 nájemné areálů, startovné na 

soutěžích, ceny, Letní sportovní 

kemp

50 000

Fotbalový klub Baník 

Sokolov, z.s.

Výchova slušného 

člověka a aktivního 

sportovce

Dlouhodobá výchova mladých 

fotbalistů - pořízení tréninkových 

pomůcek a balančních 

prostředků 

20 000

BIBLIO KARLOVY VARY, z.s.

Environmentální aktivity 

pro veřejnost 

Karlovarského kraje 2017

Environmentální vzdělávání a 

výchova žáků - zajištění akcí pro 

školy, výstav, přednášek a soutěží

35 000

Základní škola a mateřská 

škola Toužim, p.o.

Vybavení základní školy 

moderními učebními 

pomůckami

Zkvalitnění výuky žáků se 

speciálními vzdělávacími 

potřebami - vybavení 

polytechnické dílny

50 000

TJ Jiskra Nejdek, z.s.

Celoroční činnost 

sportovního oddílu 

lyžování

Všestranná celoroční příprava 

dětí a mládeže
50 000

TJ Slovan Karlovy Vary, z.s.
Příprava malých akvabel 

ve věku 5-10 let

Pořízení sportovních potřeb, 

příprava na letním soustředění a 

pronájem bazénu

35 000

Základní škola a mateřská 

škola Plesná, příspěvková 

organizace

Plesenská zahrada - 

revitalizace - 6.etapa

Environmentální vzdělávání a 

výchova  - pořízení označníků, 

nákup a instalace venkovních 

stojanů na výukové panely, 

nákup výukových prvků

20 000

TJ RADON Vysoká Pec, z.s.
Podpora činnosti a 

rozvoje klubu 2017

Zajištění celoročního fungování 

klubu - nákup sportovních 

pomůcek, údržba zázemí a 

organizační zajištění pořádání 

závodů

50 000

Spolek za zachování hutě v 

Šindelové

Přípravné a 

zabezpečovací práce na 

zachování kulturní 

památky "Vysoká pec 

Šindelová"

Zachování významné technické 

památky, jedné z 12ti 

nejohroženějších památek 

tohoto typu v ČR

50 000

Krušnohorský spolek, z.s. Lesnický tábor 5.ročník
Vybavení aktivit letního 

dětského a mládežnického tábora
20 000   



Volejbal Ústí nad Labem, z.s.

Letní ozdravný tábor - 

přípravné soustředění - 

Rumburk

příprava členů klubu na 

nadcházející herní sezonu - 

ubytování a strava přihlášených

20 000   

ČSS, z.s. - sportovně 

střelecký klub Chomutov

Naděje SSK Chomutov ve 

sportovní střelbě

vybavení klubu zbraněmi a 

střelivem pro nadějnou mládež a 

nové talenty

20 000

Základní škola a Mateřská 

škola Andělská Hora, okres 

Bruntál

"Poznáváme přírodu"

Pořízení notebooku, 

dataprojektoru, mikroskopů, 

mikroskopických preparátů a 

vybavení k mikroskopům

30 000   

TK ADMIRA z.s. Lesy ČR pro TK Admira z.s.

podpora činností spolku - 

tréninkové pomůcky, ošacení a 

obuv, finanční podpora účastí 

párů na vzdělávacích akcích a na 

soutěžích pro mládež

25 000   

Povltavský sportovní klub 

DA-BA, zapsaný spolek
Kdo si hraje, ten nezlobí

Organizace sportovních aktivit 

po děti z MŠ, 1.st. ZŠ a DD, vč. 

handicapovaných dětí - oblečení 

a označení dětí, pomůcky, 

sportovní náčiní, organizační 

pomůcky, ceny

40 000

Diakonie ČCE - středisko 

Praha

Revitalizace zahrady 

Diakonie ČCE v Praze pro 

osoby se zdravotním 

postižením - závěrečná 

fáze - ohňová zahrada

Dokončení revitalizace zahrady 

stacionáře - vybudování 

bezbariérových ploch, 

zpřístupnění zanedbaných částí 

zahrady apod. - terénní a sadové 

úpravy

50 000   

Výhonek z.s.

Dřevo do jurty Lesní 

mateřské školy Výhonek, 

Židlochovice

zajištění dřeva pro vytápění 

mongolské jurty sloužící jako 

zázemí pro děti z LMŠ

15 000   

NFOZP Srdcerváči

Propagace problematiky 

zaměstnávání OZP, grantová 

podpora organizací, podpora 

OZP na trhu práce

850 000   

Ústav lékového průvodce, 

z.ú.

Poradenství účelného a 

bezpečného užívání léků 

pro seniory

Cílem projektu je vytvořit kritéria 

účelné farmakoterapie, 

spolupráce se Státním ústavem 

pro kontrolu léčiva a zřizovateli 

sociálních zařízení 

600 000   

Domácí hospic Duha, o.p.s.
Centrum domácí 

hospicové péče

Provoz hospicu (ambulantní 

hospicová péče, sociální 

poradna, půjčovna pomůcek) a 

jeho rozšíření

300 000

Oblastní charita Šluknov Předškolní vzdělávání 

Ambrelka

Zajištění provozu - služby, 

pořízení materiálu, osobní 

náklady, ostatní náklady

798 810



Charita Šternberk

Rozšíření Sociálně 

aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi Jiloro - 

Srdíčko do mikroregionu 

Uničovska

Příspěvek na osobní náklady, 

pořízení materiálu a ostatní 

náklady

180 000

Oblastní charita Přerov

Rozšíření prostor, 

kapacity nízkoprahového 

zařízení a zajištění jeho 

aktivit

Vybavení prostor, pořízení 

materiálu, provozní a osobní 

náklady

495 000

Oblastní charita Most
Dobrý start dětem

Příspěvek na mzdové náklady a 

provozní náklady
800 000

Diecézní charita Litoměřice

Domov sv. Máří 

Magdalény Jiřetín pod 

Jedlovou

Přiíspěvek na provozní náklady, 

služby a mzdové náklady

500 000

Charita Frenštát pod 

Radhoštěm
Podpora rodin v 

nepříznivé životní situaci

příspěvek na služby, mzdové 

náklady, materiál apod.

500 000

Diecézní charita ostravsko-

opavská

Podpora integrace rodin 

s dětmi ze sociálně 

vyloučených romských 

lokalit

příspěvek na mzdové náklady, 

služby, materiál apod.

1 290 000

Nadační fond Střední 

lesnické školy a VOŠL v 

Trutnově 

Doplnění sbírky 

preparátů živočichů

příspěvku na zhotovení nových 

preparátů

215 000

Nadační fond Střední 

lesnické školy a VOŠL v 

Trutnově 

Studijní pobyt na 

ostrově Cres
poskytnutí příspěvku na dopravu 

a pobyt 

180 000

Nadace Charty 77 Handbike Schmicking 

MTB 11 speed 2016

zajištění handbiku pro zdravotně 

postiženého Leoše Čapka
50 000


