
Dary poskytnuté v roce 2018

Žadatel Název projektu Popis projektu
Poskytnutá 

částka

SK Slatina, z.s.

Zakoupení fotbalových pomůcek k 

tréninkové činnosti, přípravě a 

rozvoji pohybových dovedností 

fotbalistů a žáků místní ZŠ

Pořízení tréninkových pomůcek pro 

rozvoj koordinace, rychlosti běhu, 

síly, hbitosti a přesnosti střelby 

16 946

Ekolandia o.p.s.
Život zvířátek aneb dobrodružné 

cesty za poznáním života v lese

Pořízení vybavení lesní mateřské 

školy - interiérové (knihy, 

mikroskopy, kompasy, lupy apod.)

45 000

Sdružení rodičů a přátel 

DDM Nýrsko, z.s.

Účast mažoretek Ametyst na 

mezinárodní postupové soutěži

Příspěvek na dopravu a startovné 

pro Ametyst - 64 mažoretek DDM 3- 

18 let, postup do mez. třídy A

40 000

HC Meteor Třemošná, z.s. Zajištění dopravy 2018
Příspěvek na dopravu dětského 

hokejového oddílu
30 000

Triatlon Plzeň, z.s. Triatlonový festival Plzeň 2018
Triatlonový závod dětí a mládeže 

Dětský den 1.6.
50 000

1.lukostřelecký klub Plzeň 

1935, z.s.
Lukostřelbou do přírody

Pořízení sportovních luků, šípů, 

chráničů - materiál
50 000

DHC Plzeň, z.s. Memoriál Karla Šulce (27. ročník)
Příspěvek na ceny na turnaji 

nejmladších házenkářek DHC
20 000

ČSS, z.s. - SSK Dukla Plzeň
Zajištění činnosti oddílu dětí a 

mládeže brokové střelby 2018

Příspěvek na materiál dětského a 

mládežnického oddílu brokové 

střelby

50 000

Šerák, z.s.

cyklistický závod horských kol 

Plzeňská padesátka pod záštitou 

primátora města

Příspěvek na pořádání závodu MTB 

Plzeňská 50, 2017 393 dětí
50 000

Myslivecký spolek 

"Obora" Chlumčany
Dětský tábor s lesní pedagogikou

Příspěvek na ubytování a stravu na 

dětském táboře zaměřeném na les 

na LS Plasy

30 000

Obec Pec Dřevorubecké slavnosti 2018

Příspěvek na zajištění divadelního 

představení a ceny soutěžícím na 

významné regionální akci

50 000

Město Plasy 100. výročí vzniku Československa
Příspěvek na reedici publikace 

Plaským legionářům
50 000

Posázaví o.p.s. Čistá řeka Sázava 2018

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

TK Admira z.s.
Podpora činnosti dětských a 

juniorských párů TK Admira z.s.

Pořízení tréninkových pomůcek, 

ošacení, obuvi, úhrada zájezdů za 

externími trenéry a jiné taneční 

kempy, podpora cest na soutěže

50 000



Nadační fond Prolomené 

ticho

Nadační příspěvek na řečový 

procesor ke kochleárnímu 

implantátu

Podpora sociálně slabých rodin 

sluchově postižených dětí, které 

mají voperován kochleární 

implantát

50 000

Collaborative Collective, 

z.s.
Environmentální Letní Pavilon III

Výroba a stavba dřevěného 

pavilonu, zlepšujícího mikroklima ve 

veřejném prostoru ve spolupráci s 

NPÚ a SŠ dřevařského oboru

50 000

Povltavský sportovní klub 

DA-BA, zapsaný spolek

Český pohár handicapovaných bikerů 

a handbikerů včetně dětských 

kategorií

Zajištění akce - ceny, propagace 

apod
40 000

SOKOL ŠŤÁHLAVY, z.s.
Tělovýchovná a sportovní činnost pro 

děti a mládež

Příspěvek na činnost a vybavení 

oddílu házené dětí a mládeže
40 000

CENTRUM HÁJEK z.ú.

NIRVANA -interaktivní virtuální 

realita pro kognitivní a pohybovou 

terapii

Pořízení zařízení NIRVANA pro 

uživatele pro podporu motorické 

rehabilitace u pacientů s 

neuromotorickými poruchami

50 000

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

TyfloCentra Plzeň, o.p.s.

Zajištění provozu centra, 

dobrovolníci
25 000

Freelance People z.s.
Modernizace haly pro výuku/trénink 

parkouru

Zkvalitnění zázemí pro sportovce 

všech věkových kategoriíí
10 000

Mateřská škola Lukovany, 

okres Brno - venkov, 

příspěvková organizace

Rozvíjíme děti v MŠ Lukovany 

moderními učebními pomůckami 

Pořízení souboru didaktických 

pomůcek - Klokanův kufr včetně 

boxů

25 000

Mateřská škola Brno, 

Skořepka 5, příspěvková 

organizace

"Než půjdeme do školy"
Pořízení interaktivního dotykového 

displeje Multiboard s příslušenstvím
50 000

SK KONTAKT BRNO z.s. Plavání pro radost i zdraví

Zajištění pronájmu plaveckých 

bazénů a pořízení plaveckých 

pomůcek pro děti a mládež s 

postižením a dobrovolníky 

50 000

Diakonie ČCE - středisko v 

Myslibořicích
V novém se bude lépe žít!

Opravy a rekonstrukce pokojů 

klientů - oprava vodovodu a 

kanalizace a výmalba pokojů

50 000

DOTYK II, o.p.s.
Vybavíme prostory senzorické 

integrace pro děti s autismem

Nákup vybavení místnosti 

senzorické integrace - relaxační 

bazén na kuličky, kuličky do bazénu, 

dřevěný masážní chodníček

24 250

Tělocvičná jednota Sokol 

Brno I

Obnova sokolského tábořiště v 

Pozďatíně

Rozšíření stávajících možností 

využití areálu, oprava objektů z 

r.1946, zkvalitnění zázemí pro 

sportovní talenty

50 000

Spolek (na)Moll Olešnický kvítek

Organizace soutěžní přehlídky 

mladých muzikantů - zajištění 

nahrání CD pro vítěze přehlídky

15 000

Horolezecký klub Jihlava, 

z.s.

Lezecké chyty pro předškoláky - 

nákup nových chytů na trénink 

boulderingu

pořízení nových chytů na trénink 

boulderingu
15 000



Česko-francouzská 

akademie Telč, o.p.s.

Francouzsko-česká hudební 

akademie Telč

Podpora pořádání mistrovských 

kurzů v oblasti hudby - umělecké 

honoráře

35 000

Správa kulturních zařízení 

města Kamenice n./L.

XIII. ročník Hračkobraní - festivalu 

hraček z přírodního materiálu

Zajištění honorářů kulturního 

programu a tvůrčích dílen

30 000

Školní sportovní klub 

Demlova Jihlava, z.s. Sportovní průprava mládeže

Příprava pro volejbalové soutěže 

mládeže - pořízení vybavení (míče, 

dresy, sítě apod.), doprava a 

cestovné na soutěže a turnaje

50 000

SOUTĚŽE PODKOVY o.p.s.

53.ročník finále seriálu závodů Zlaté 

podkovy

Organizační zajištění závodů, 

zajištění cen
30 000

Stanice Pavlov, o.p.s.

Provoz záchranné stanice pro 

handicapované živočichy

Provoz záchranné stanice - nákup 

krmiv 
40 000

ČSS, z.s. Sportovně 

střelecký klub Černovice

Činnost ČSS, z.s. sportovně 

střeleckého klubu Černovice Startovné a cestovné na soutěže

25 000

SH ČMS - Okresní sdružení 

hasičů Pelhřimov

Liga mladých hasičů okresu 

Pelhřimov v požárním útoku Zajištění cen pro soutežící mládež

50 000

Basket Academy Louny 

z.s.

Basket Academy Louny - mimoškolní 

zájmová činnost a rozvíjení talentů

Nájemné za haly na tréninky a 

zápasy
50 000

FK Kostomlaty p.M. z.s.
Podpora aktivní mládeže - 

mimoškolní zájmová činnost

Nájmy sportovišť, soustředění 

mládeže
50 000

Spolek Hudební 

Společnost Úštěk - 

Musikgesellschaft Auscha

Festival Úštěk 2018
Zajištění honorářů, reklama, 

administrativní a ostatní náklady
50 000

Tenisový klub JIRKOV, z.s. Vybavení TK Jirkov

Zajištění nákupu materiálního 

vybavení pro TK - míče tenisové, 

sítě,  apod.

50 000

Obec Droužkovice Keramická pec
Doplnění vybavení volnočasového 

centra 
50 000

RM Dance z.s.
Podpora reprezentace juniorských 

tanečních párů

Pořízení vybavení tanečníků (šaty, 

obuv), taneční kempy, semináře, 

cestovné a startovné na soutěže

50 000

FK Baník Souš z.s.
Den plný sportu a pohybu - dětí 

předškolního a školního věku

Zajištění akce - pronájem areálu, 

rozhodčí, pitný režim a občerstvení, 

propagace, zdrav.služby, sportovní 

vybavení, diplomy, poháry apod.

50 000

Volejbal Ústí nad Labem, 

z.s.

Letní ozdravný tábor - přípravné 

soustředění - Rumburk 2018

Zajištění ubytování a stravy pro 

účastníky
50 000

TJ Lokomotiva Teplice, z.s. Soustředění Křivoklát

Zajištění ubytování a stravování pro 

účastníky a nákup technického a 

sportovního vybavení pro oddíl 

šermu

50 000

VK Šanov Teplice z.s. Volejbal - podpora dětí a mládeže

Zajištění letního soustředění a 

materiálního vybavení dětí a 

mládeže

50 000



Krajský svaz lyžařů 

Ústeckého kraje, z.s.
Krajský pohár mládeže v lyžování

Zajištění věcných cen a pohárů, 

úprava tratí, personální zajištění
50 000

BK Teplice, z.s. BASKET MEZÁK 2018

zajištění basketbalového 

soustředění mládeže BK Teplice U15 

- U11

50 000

Český svaz ochránců 

přírody RUDA

Vybudování základů pro rehabilitační 

voliéry

Vybudování základů pro 4 voliéry k 

rehabilitaci nebo odchovu mláďat.
30 000

Společnost přátel Muzea 

Malá Morava

Muzeum lesnictví, zemědělství, 

myslivosti a ochrany přírody

Obnova expozic, pořádání seminářů 

a výstav
15 000

Lacerta z. s.
Jesenické kamenolomy, vodní plochy 

a mokřady 2018

Osvětová a výzkumná činnost, 

praktická opatření pro ochranu 

přírody. Monitoring lokalit. Karty k 

významným chráněným lokalitám 

Přednášky.

30 000

Občanské sdružení 

šermířský spolek Jeseník
Vánoční jarmark 2018 v Jeseníku

8. ročník  regionální akce, prezentuji 

se na ní tradiční řemesla, , historická 

hudba, divadlo.

18 000

Městské kulturní středisko 

Javorník

"Dny Javornicka 2018 - Dny 

nevšedních zážitků"

Setkávání obyvatel  i oficiálních 

zástupců obcí a měst z okolí 

Javorníka a to nejen z ČR

20 000

Sdružení Karla Ditterse z 

Dittersdorfu, z.s.

XXVI. ročník Mezinárodního 

hudebního festivalu Karla Ditterse z 

Dittersdorfu

2 měsíční cyklus koncertů vážné 

hudby v regionu Javornicko a 

Jesenicko

24 000

Obec Loučná nad Desnou Letní dny Loučné 2018

Hudební, sportovní a vzdělávací 

akce pro obyvatele obce,  cílem je 

sblížení a spolupráce obyvatel při 

jeho společné přípravě.

21 000

Obec Uhelná
100. výročí vzniku Československé 

republiky

koncert a aktivity k výročí vzniku ČR, 

honoráře umělcům
19 000

Ryzáček, z. s.
Hiporehabilitační centrum Ryzáček 

2018

Hippoterapie, kontakt s koňmi, 

zájmové kroužky pro děti, z denního 

centra Okýnko, Oáza Zábřeh, Dětský 

domov Šumperk.

40 000

PINOKIO, o.s.
Integrační pobyt pro hendikepované 

děti ve Strážném v Krkonoších

Pobyt pro rodiny s postiženými 

dětmi spojený s hipoterapií.
38 000

Jezdecký klub GRANDE 

POSLUCHOV z.s.
Poznávání louky a lesa v sedle koní

Tématický program pro rodiny s 

postiženými dětmi spojený s 

hypoterapíí a EVV.

25 000

ASPV SOŠ Šumperk, z.s.
Pořízení lezeckých chytů, struktur a 

tvarů na horolezeckou stěnu

Rozšíření lezeckých aktivit na SOŠ 

Šumperk
13 000

Spolek rodičů a veřejnosti 

při SOŠ Šumperk

Živá zahrada - podpora včelaření na 

SOŠ

Ochranné pomůcky, nářadí, výukové 

tabule, pařák, rámky.
27 000

Atletický klub Olomouc z. 

s. 

Podpora sportu handicapovaných - 

pořízení skladu

Vybudování   zázemí pro uložení 

pomůcek pro sport 

handicapovaných na atletickém 

stadionu.

31 000

Spolek pro podporu 

tanečního sportu, z. s. 
Dream team  - Cesta k vítězství Nákup kostýmů pro ZUŠ v Jeseníku 22 000



Sdružení rodičů tanečního 

studia Jeseník z. s.

Zajištění účasti dětí na Mistrovství 

světa v mažoretkovém sportu 2018

Doprava a ubytování dětí. 

Startovné.
20 000

Klub sportovního tance 

Jesenicka z.s.

Účast na semifinále a finále soutěže 

MIA FESTIVAL a soustředění ČSTS v 

roce 2018

Kostýmy, účast na soutěžích, 

ubytování na soustředění, vyrvoření 

webu

20 000

TJ Šumperk, z.s.
Letní soustředění oddílu kanoistiky 

na MČR 2018

Úhrada pobytu v tréningovém 

středisku Česká Vrbná
22 000

Mažoretky Ruda nad 

Moravou z. s.
Festival mažoretek 2018

Mažoretky Ruda nad Moravou - 

pořádání festivalu mažoretek, 

nákup pomůcek, trička pro 

vystoupení, poháry a medaile, 

zajištění fotografa a videozáznamu

17 000

Klub sportovního tance 

NEXT Šumperk, z.s.
Tančíme s Lesy ČR

Na pronájem tréninkových prostor, 

výuka s licenovanými tanečními 

mistry, hudební nosiče

19 000

Spolek orientačních běžců 

Olomouc

Pořízení materiálu nezbytného pro 

orientační běh

Nákup nezbytného materiálu - čipy, 

svítilny, mapníky, ubytování a 

doprava na závody

20 000

Mateřská škola Pohádka 

Šumperk, Nerudova 4B, 

příspěvková organizace

Objevujeme svět kolem nás
Vybavení přírodovědné badatelny 

pro děti
22 000

Spolek Nota Letní tábor
Zajištění zázemí pro letní tábor dětí 

v Libině
22 000

Základní škola a mateřská 

škola Velké Losiny
Podpora mladých rybářů

Letní soustředění mladých rybářů - 

pronájem rybníka, ubytování, 

stravování dětí.

20 000

FC Jiskra 2008, z. s. Závod horských kol Jeřáb 1003
Ceny, startovní čísla, pronájem 

časomíry
17 000

Jizersko-ještědský horský 

spolek

Vydání reprintu Matouschkovy mapy 

- Speciální mapy Hradčanských stěn z 

roku 1929

Vydání reprintu mapy a osvětové 

akce s tím spojené
50 000

Nadace Ivana Dejmala pro 

ochranu přírody

Projekt ekologické výchovy v 

Libereckém kraji

Podpora projektů ekologické 

výchovy na školách v Libereckém 

kraji

50 000

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

Obec Karlovice
Nákup nové cisternové automobilové 

stříkačky pro JSDH Karlovice

Nákup techniky pro ochranu 

majetku a životního prostředí 

(lesních porostů v Českém ráji)

50 000

SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů 

Mlázovice

Pořízení vybavení JSDH Mlázovice
Pořízení potřebného vybavení JSDH 

Mlázovice
23 000

Oblastní charita Červený 

Kostelec

Zajištění specializované rehabilitace 

pro osoby vážně nemocné 

roztroušenou sklerózou

Zajištění profesionální a 

specializované rehabilitace pro 

osoby vážně nemocné roztroušenou 

sklerózou ve středisku Domov sv. 

Josefa

50 000

Oblastní spolek ČČK 

Jablonec nad Nisou
I mladí žijí červeným křížem

Osvětové akce, Kroužky mladého 

zdravotníka, příměstské tábory
30 000



Dětský domov Dubá - 

Deštná 6, příspěvková 

organizace

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.

Podpora klíčové složky našeho 

domácího hospice - týmu 

zdravotních sester

Odlehčovací a sociální služby 

hospicové péče
50 000

Denní stacionář Klokan 

o.p.s.
Počítače pro Klokan

Nákup HW a SW vybavení pro denní 

stacionář
30 000

Sportem proti bariérám, 

z.s.

2. komunitní bydlení v DOMEČKU 

PLNÉM KOLEČEK

vybudování bezbariérového bydlení 

pro tělesné postižené
50 000

Mateřská škola Nejdek, 

Závodu Míru, příspěvková 

organizace

Zahrada - učebna prožitků Vybavení školní zahrady ekokoutky 30 000

SKI KLUB BUBLAVA, z.s. Jednotná tvář klubu
Nákup jenodného oblečení s logem 

Klubu pro závodníky
50 000

BIBLIO KARLOVY VARY, 

z.s.

Týden environmentálního vzdělávání 

pro střední školy

Vzdělávaní široké veřejnosti na 

téma ochrana přírody a zvířat
30 000

Základní škola Lomnice, 

okres Sokolov

Poznáváme přírodu v okolí vodních 

toků putováním na raftech

Zakoupení vybavení pro vodácké 

putování. Cílem je i rovněž 

poznávání fauny a flóry řeky a jejího 

okolí.

50 000

Botanica Nova, z.s. Časopis Nová Botanika

Zprostředkování široké veřejnosti 

výsledky nejnovějších botanických 

výzkumů, a současně se stát 

platformou pro širší popularizaci 

botaniky

30 000

Základní škola a mateřská 

škola Toužim, p.o.
Les očima dětí

Vybavení výtvarného ateliéru 

moderními pomůckami
50 000

Hockey Club Tachov, 

spolek

Nákup sportovního vybavení pro 

začínající hokejisty
zajištění hokejové výstroje pro děti 50 000

TJ Lokomotiva Karlovy 

Vary z.s.
Výchova aktivních sportovců

Výchova mládeže TJ Lokomotiva 

Karlovy Vary(6-15 let), zajištění 

tréninkových pomůcek a oblečení

50 000

Karate klub Tygr Karlovy 

Vary o.s.

Karate - zdravé sportovní vyžití a 

sebeobrana

Sportovní činnost mládeže a dětí od 

3 let věku se zaměřením na 

sportovní karate - nákup pomůcek a 

odměn

30 000

Spolek za zachování hutě 

v Šindelové

Přípravné a zabezpečovací práce na 

zachování kulturní památky "Vysoká 

pec Šindelová"

Jedná se o zachování význámné 

technické památky, jedné z 12ti 

nejohroženějších průmyslových 

památek tohoto typu v ČR, památky 

zapsané na seznamu kulturních 

památek. 

30 000

Mateřská škola Jakubov
Vybavení mateřské školy keramickou 

pecí pro tvořivé činnosti dětí

Podpoření kreativity dětí, 

osobnostní rozvoj a podpora talentu 

dětí

50 000



Český svaz včelařů, z. s., 

základní organizace 

Ostrožská Nová Ves

Dětské výukové včelí hřiště

vybudování "dětského výukového 

včelího  hřiště", seznámení se 

včelařským oborem, vč. 

vysvětlujících informačních tabulí a 

osázení včelařsky významnými 

rostlinami

50 000

HC Berani Zlín, z. s. Letní soustředění - Smraďavka 2018
Cílem projektu  je rozvoj talentu 

mladých hokejistů, zvýšení kondice
50 000

Dům dětí a mládeže, 

Uherské Hradiště, 

Purkyňova  494, 

příspěvková organizace

Zvíře na živo

Zkvalitnění výuky v přírodovědných 

kroužcích a výukových programech - 

terarijní stěna, nákup živých 

exponátů

50 000

Světlovánek, z.s. Světlovský bál 14. ročník

Mezinárodní dětský folklorní festival 

Světlovský bál je kulturní akcí ve 

spolupráci souboru s městem 

Bojkovice. Vznikl na základě 

reciprocity dětských souborů s 

myšlenkou šířit folklorní tradice i 

zvyklosti a aktivně zapojit do dění co 

nejvíce dětí a mládeže.

50 000

Dům dětí a mládeže 

Bojkovice, přísp. 

organizace

HRAJEME SI=UČÍME SE=BAVÍ NÁS TO

Ralizace tradičních akcích DDM pro 

děti spojený s pobytem v přírodě a 

zdravým životním stylem, materiální 

vybavení DDM, umožnění zapojení 

co nejširšího okruhu dětí a mládeže 

do volnočasových aktivit - sociálně, 

zdravotně či jinak handicapovaných 

dětí.

50 000

Městské divadlo 

Zlín,přísp.org.
Inscenační projekt - Upokojenkyně

  Dramatizace textu Kazimira 

Lupince, vlastním jménem Jana 

Červeného, který je  jedním ze 

zakládajíci´ích členů amaterského 

kladenského divadla V.A.D. 

50 000

"DĚTEM" , obecně 

prospěšná společnost
Zlínský vorvaň 2018

Zajištění XIV. ročníku mezinárodního 

soutěžního klání žáků v netradičních 

sportovních disciplinách. Soutěžit 

budou žáci ZŠ zlínského kraje za 

účasti škol ze Slovenska a nebudou 

chybět zástupci handicapované 

mládeže

50 000

Honební společenstvo 

Lovecká obec Stříbrnice

Vlčata ze Stříbrnic ve stejnokrojích za 

zvuky zvěře.

Poslechová nauka zvuků zvěře, vč. 

pořízení vábniček  a to srnec, liška, 

jelen,straka, kachna atd. a vybavení 

dětí kvalitním outdoorovým 

oblečením.

50 000



MAS Buchlov, z.s. 

Environmentální vzdělávání - Ten 

dělá to a ten zas tohle, a všichni 

dohromady uděláme moc

 Cílem je podpora dětské 

mimoškolní činnosti - vyhlášeno 

Dětské environmentální fórum 2018 

ZŠ 

50 000

Oddíl Házené - TJ Jiskra 

Otrokovice

Soustředění dívčích družstev oddílu 

házené v rámci letní přípravy na 

sezonu 2018/2019

Podpora mládežnických družstev při 

jejich soustředění, zajištění kvalitní 

přípravy družstev

50 000

Základní škola, Uherský 

Ostroh, okres Uherské 

Hradiště, příspěvková 

organizace

Přírodní učebna Otakara Borůvky

Cílem je vytvoření informačních 

tabulí - témata bylinky a jejich 

využití, louka - místní byliny, les - 

původní stromy a keře, ekosystém 

jezírka.

50 000

Diecézní charita Brno
Zkvalitnění hospicové péče - pořízení 

pečovatelského lůžka

Pořízení pečovatelského lůžka, 

včetně držáku a přenosné 

odsávačky pro Dům léčby bolesti s 

hospicem sv. Josefa v Rajhradě

50 000

Mateřská škola Sluníčko, 

Miroslav, Malinovského 6, 

okres Znojmo, 

příspěvková organizace

Modernizace Mateřské školy 

Sluníčko

Vybavení MŠ moderní vzdělávací 

technikou - interaktivní tabulí
48 460

Diakonie ČCE - středisko 

BETLÉM
Dřevo nás baví

Vybavení sociálně terapeutické dílny 

v Brumovicích - dovybavení 

dřevodílny nářadím a nástroji

30 820

Hospic sv. Jana N. 

Neumanna, o.p.s.

Vybavení pro péči o osoby trpící 

Alzheimerovou chorobou

nákup materiálu a zařízení pro péči 

o postižené - antidekubitní 

podsedáky, matrace a pláštěnky do 

nepříznivého počasí

50 000

Nazaret, středisko DM 

CČSH
Zlepšení terapeutického prostředí

Zlepšení kvality ovzduší v 

terapeutických prostorách  - nákup 

protipožárních dveří a odsávacího 

zař.pro dílnu.

14 000

Občané Jankova a 

Holašovic sobě a všem 

o.p.s.

Selské slavnosti Holašovice 2018- 

21.ročník

Tradiční selské slavnosti v UNESCO 

chráněné vesnici Holašovice.
20 000

SH ČMS - SDH Pluhův Žďár
Zvýšení akceschopnosti SDH při 

zásazích

Zvýšení akceschopnosti a potenciálu 

zásahu při výjezdech SDH, nahrazení 

zastaralého vybavení.

22 000

ARPIDA, centrum pro 

rehabilitaci osob se 

zdravotním postižením, 

z.ú.

Osobní automobil pro centrum 

Arpida, z.ú.

Zlepšení vybavenosti terénních 

sociálních služeb a osobní asistence
50 000

Nadační fond vyšší a 

střední lesnické školy 

Písek

Mimoškolní zájmová činnost na 

Lesnických školách v Písku

Nákup vybavení na mimoškolní 

aktivity studentů - trubačský 

kroužek - nákup borlice a lesnice

30 000

TVOR z.s.
Zajištění mimoškolních aktivit dětí a 

mládeže s TVOREM v roce 2018

Nákup materiálu pro rukodělnou 

činnost a výtvarnou činnost.
15 000



Jihočeská společnost pro 

ochranu přírody a 

myslivost o.p.s.

Můj les

rozvoj schopnosti poznávat a 

určovat druhy zvěře a lesa u 

předškolních dětí - výroba 

samolepek

26 983

Jihočeští trubači z.s.

Propagace a šíření lovecké hudby ve 

formě národních a mezinárodních 

soutěží, účinkování na Hubertských 

mší, Výuka mládeže na lovecké rohy

Pořízení kvalitního vybavení pro 

zvýšení kvality prezentace lovecké 

hudby - lovecký roh

24 000

Sancta Spinea Corona- 

společnost přátel Zlaté 

Koruny, z.s.

Za poklady Zlaté Koruny- III.ročník - 

Barokní Koruna: Houslová sezona
Zajištění významné kulturní akce 25 000

Základní škola Chýnov, 

okres Tábor
Mladý reportér ZŠ Chýnov

pořízení kvalitního vybavení pro 

zájmovou činnost žáků ZŠ - pořízení 

setu studiových světel

22 000

RC Radost o.p.s.

Zajištění kvalitních podmínek pro 

poskytování psychosociálních služeb 

dětem z agendy OSPOD

Poskytování psychosociálních služeb 

za účelem návazné podpory 

ohrožených dětí a rodin v agendě 

OSPOD - zajištění terapeutických 

pomůcek a materiálu

18 000

Semenec o.p.s. Tajemství podzemního světa

Vytvoření samostatné zážitkové 

trasy v přírodovědném muzeu 

Semenec - materiál, makety apod.

30 000

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 Ostrava

Obnova zázemí v Charitním domě sv. 

Alžběty - zařízení pro přechodný 

pobyt seniorů

Zakoupení postelí a matrací pro 

uživatele Charitativního domu sv. 

Alžběty

50 000

Konvent sester alžbětinek 

v Jablunkově
Konvektomat pro kuchyň domova Nákup konvektomatu 50 000

Filadelfie - Přístav 

Oldřichovice
Hřiště v přístavu - jistě!

Pořízení sportovního vybavení pro 

děti z pěstounských rodin
40 000

Moravskoslezská 

společnost pro ochranu 

přírody a myslivost o.p.s. 

Soustředění mladých myslivců a 

ochránců přírody

Finanční zabezpečení vzdělávacího 

soustředění dětí v oblasti ochrany 

přírody, lesnictví a myslivosti  

35 000

Vlaské, z.s.
Areál domu přírody Beskyd - 

slavnosti přírody 2018

Seznámení veřejnosti s projektem 

"Areálu domu přírody Beskyd" 
10 000

Čisté Beskydy, z.s.
Poděkuj horám - Velký jarní úklid 

Beskyd a Ekologický festiválek

Zajištění hromadné akce na sběr 

odpadu v lesích Moravskoslezských 

Beskyd - pořízení stanů a pomůcek 

pro sběr

49 000

Mateřská škola Bruntál, U 

rybníka 3
Bádáš, bádám, bádáme

Nákup výukových pomůcek pro 

vzdělávání v terénu - badatelské 

batohy, dendrofon, výuková tabule

50 000



Ostravská univerzita
Dostaňme děti od počítačů a 

televizorů do přírody

Zajištění a realizace naučných 

vycházek do lesa pro ZŠ MSK - 

podnícení zájmu o přírodní vědy - 

Přírodovědecká fakulta

48 000

Western klub, z.s. Dětský western klub
Zajištění celoroční aktivity dětí v 

přírodě v Areálu Malá skála Kletné
24 000

Základní škola a Mateřská 

škola Střítež, okres Frýdek-

Místek, příspěvková 

organizace

Rozkvetlá škola

Zajištění pomůcek pro 

environmentální výuku, popisné 

štítky k rostlinám, semena, sazenice 

apod.,, venkovní tabule pro 

poznávání přírodnin

50 000

Základní škola Dobrá, 

příspěvková organizace

Ozoboti ve výuce aneb programování 

hrou

Nákup robotických pomůcek na 

výcvik programování 
30 000

Městská knihovna Orlová, 

příspěvková organizace
Knihovna pro každého Rozšíření knihovního fondu 24 000

VK Raškovice, z.s.
Doplnění sportovního vybavení týmů 

mládeže VK Raškovice

Nákup sportovních pomůcek pro 

výcvik dětí a mládeže.
20 000

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 dětí.

20 000

Sportovní klub policie 

Frýdek-Místek z.s. 

Mezinárodní turnaj v házené: Prague 

Handball Cup 2018

Podpora účasti družstev SKP FM na 

mezinárodním mládežnickém 

turnaji v házené

20 000

Spolek GO ON
Podpora přípravy a soutěžní činnosti 

sportovce s handicapem

Nákup sportovního vybavení pro 

tělesně postiženého sportovce
10 000

SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů 

Morávka

Nákup vybavení pro požární sport 

2018
Nákup vybavení pro požární sport 50 000

TJ Sokol Nový Hradec 

Králové

Společným pohybem ke zdraví a 

kondici

Příspěvek na zajištění účasti dětí a 

mládeže na všesokolském sletu v 

Praze (oblečení, ubytování, 

stravování, účastnické poplatky - vše 

pouze pro děti a mládež)

30 000

Královéhradecká unie 

fotbalu z.s.
Liga malého fotbalu škol 2018

Fotbalový turnaj v KH regionu (800 

účastníků) - v zdravém těle zdravý 

duch -podpora nadané mládeže

4 500

SKOK do života o.p.s. Splníme si sen!

Rehabilitační ozdravný pobyt u 

moře pro klienty s lehkým mentální 

postižením

45 000

Wikov Ski Skuhrov nad 

Bělou z.s.
Bereme to sportovně

Běžkařský oddíl - nákup závodních 

lyží, vosků a várnice na čaj
25 000

SK MG AJUR Hradec 

Králové z.s.

Podpora mladé generace a rozvoj 

talentů moderní gymnastiky
Nákup gymnastického koberce 50 000

TJ Loko Pardubice z.s.
Podpora volnočasové sportovní 

činnosti dětí a mládeže

Organizace závodů + nákup 

bezpečnostního bloku pod kladinu
35 000



Centrum Orion, z.s. Centrum Orion 2018

pomoc při nákupu pomůcky pro 

rozvoj motorických dovedností dětí 

s postižením

50 000

SHČMS - okresní sdružení 

hasičů Ústí nad Orlicí

Okresní liga mladých hasičů v běhu 

na 60m překážek jednotlivce a 

Okresní liga dorostu v běhu na 100m 

překážek jednotlivce OSH Ústí nad 

Orlicí

Pronájmy sportovišť, věcné ceny, 

materiální zabezpečení
20 000

Obec Koclířov Dřevo pro hmyz i zábavu

Enviromentální osvěta dětí 

předškolního a mladšího školního 

věku - dendrofon, hmyzí hotely..

25 000

JK Nová Ves, z.s. Bezpečnost na prvním místě
Pořízení bezpečnostních prvků pro 

mladé jezdce
12 000

Vem Camará Capoiera HK 

z.s.
Capoeira hrou III.

Vybavení oddílu dresy, cvičsbními 

pomůckami, hudebními nástroji
50 000

PROSTOR PRO o.p.s. reSTARTÉR

pomoc dětem a mladým lidem v 

těžkých životních situacích - 3dennní 

pobyt v přírodě

30 000

DTK Skuteč z.s. Podpora dětského tenisového klubu

Nákup tréninkových pomůcek, 

pronájem sportovišť, herně kondiční 

soustředění

30 000

Amátka dětem o.p.s.
Vzdělání a zábava od výtvarného 

umění po přírodu pro celou rodinu

Příspěvky na mimoškolní zájmovou 

činnost a rozvíjení talentu
40 000

Aufori o.p.s. Učí (se) celá rodina

Pomoc rodinám s nezletilými dětmi  

překonávat prblémy s plněním 

školní docházky a školních 

povinností

25 000

Amalthea z.s. Podpora osvojitelských rodin
Služby v oblasti sociální a právní 

ochrany dětí
25 000

Cyklo Bendl z.s.
Hledá se vítěz - školní cyklistické 

závody pro děti

Finanční podpora závodů pro žáky 

ZŠ a nižších gymnázií
50 000

Základní škola 

Krucemburk, okres 

Havlíčkův Brod

Mocná elektřina
Rozvoj zájmu o fyziku a její využití u 

žáků ZŠ
35 000

Český rybářský svaz, z.s. HANDICAP FISH CAP 2018 Rybářské závody pro handicapované 10 000

Portus Praha, z.ú. NASTARTUJ DOBRO(TY)

Vybavení pojízdné prodejny 

sociálního podniku Dobroty s 

příběhem - pořízení naftového 

agregátu

47 000

Město Hostouň

Příspěvek na zakoupení 

Automatického externího 

defibrilátoru

Vybavení JSDH Hostouň -Zvýšení 

šance na záchranu lidského života
10 000

Tělovýchovná jednota 

Přeštice z.s.
Přeštický turnaj minižáků 2018

Zajištění turnaje - strava, nápoje, 

diplomy, ceny
15 000

Statutární město Plzeň Letní příměstský tábor Zajištění tábora - vstupné, jízdné 30 000

Sportovně střelecký klub 

policie Kometa Brno z.s.
Sportovní a tělovýchovná činnost

Pořízení sportovního oblečení, obuvi 

apod. a pronájem sportovišť pro 

děti a mládež

45 000



Sportovní klub při 

Základní škole Šumná, z.s.
"Děti sportují"

Pořízení klubového sportovního 

vybavení
30 000

Nadace Partnerství (v 

mezinárodním styku 

"Czech Environmental 

Partnership Foundation - 

CEPF)

MFF EKOFILM 2018 Zajištění doprovodného programu 50 000

Obec Olešná
Nákup motorové řetězové pily s 

příslušenstvím

Pořízení motorové pily pro jednotku 

SDH obce Olešná
29 994

Nadační fond Bronec 

sport pomáhá

Účast týmů Bronec sport na 

Metrostav handy cyklo maratonu 

2018

Zajištění účasti - výroba dresů, 

provozní náklady, startovné týmů, 

zapůjčení doprovodných vozidel

50 000

TJ Rochlice z.s.

Pravidelnou celoroční sportovní 

činností dětí a mládeže proti obezitě 

a sociálně patologickým jevům

Oprava tělocvičny - topení 25 000

Oblastní charita Liberec Charitní šatník
Částečná úhrada mzdy pracovnic 

Charitního šatníku
30 000

FC Slavia Karlovy Vary - 

mládež, z.s.
Výchova mladých fotbalistů

Rozvíjení sportovních talentů - 

pořízení sportovního vybavení, 

teréninkových pomůcek

20 000

Hipocentrum PÁ-JA, z.s.
Zázemí pro environmentální výchovu 

dětí a mládeže

Pořízení pomůcek pro 

environmentální výchovu - 

interaktivní tabule, knihy apod.

50 000

Mateřská škola Merklín, 

okres Karlovy Vary
"Praktický život"

rozvoj praktických dovedností dětí v 

oblasti polytechnického vzdělávání - 

konstruktivní stavebnice, pracovní 

ponky apod.

50 000

TJ Slavoj Chodová Planá, 

z.s.
SPORT ANO, DROGY NE

Zajištění sportovišť - nájem, pořízení 

sportovních potřeb
30 000

Město Bystřice pod 

Hostýnem

S interaktivními pomůckami k rozvoji 

mimoškolních vzdělávacích aktivit

vybavení Městské knihovny 

moderními učebními pomůckami - 

Elektronické tužky, interaktivní 

knihy, magnetické tabule a další 

pomůcky

50 000

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

BŘECLAV
Jižní Morava čte

Autorská čtení a besedy s dětmi - 

propagace
5 000

Dětský sbor Židlochovice, 

zapsaný spolek
DSŽ a Cracovia Music Festival

Zabezpečení přípravy sboru na 

mezinárodní festival
35 000

SKI TEAM Česká Třebová, 

z.s.

Podpora sportu, zejména u dětí a 

mládeže, se zaměřením na sporty 

provozované převážně v lese, k lesu a 

krajině šetrné

Zajištění startovného a jízdného na 

vlecích na závodech
4 500

Erudio CZ, z.s.
Mezinárodní soutěž mladých 

řemeslníků Řemeslo/Skill 2018
Zajištění cen pro soutěžící učně 4 000

VOŠL a SLŠ B. 

Schwarzenberga

Odborný výcvik lesních 

mechanizátorů

Cílem projektu je nákup motorových 

pil pro zajištění kvalitní výuky 

učňovského oboru

308 000



Junák - český skaut, z.s.
Podpora prioritních a regionálních 

projektů Junáka

Podpora aktivit Junáka: rádcovské 

akce, vůdcovský handbook, tvorba 

časopisů, akce Navigamus

1 000 000

Biosférická rezervace 

Dolní Morava, o.p.s.

Ochrana druhové a kulturní 

rozmanitosti, management kulturní 

krajiny, environmentální osvěta

Podpora environmentálního 

vzdělávání a ochrana přírodní 

rozmanitosti

400 000

Národní zemědělské 

muzeum s.p.o.

Akce pro veřejnost se zaměřením na 

lesnictví, myslivost v odborném i 

historickém kontextu s praktickými 

ukázkami

Podpora 4 akcí pro laickou i 

odbornou veřejnost: 1) Národní 

myslivecké slavnosti na zámku 

Ohrada, 2) Slavnost lesa a dřeva, 3) 

Zámecké jezdecké slavnosti, 4) 

Myslivecké a lesnické slavnosti NZM 

Praha

250 000

ČSOP - Záchranná stanice 

a ekocentrum Pasíčka
Pasíčka pod křídly LČR

Ekocentrum a záchranná stanice 

Pasíčka se již řadu let těší vysoké 

návštěvnosti. V oblasti 

environmentálního vzdělávání 

prosazuje zásady TUH a plánuje 

zbudování lesnické naučné stezky.

400 000

ČSOP Spolupráce ČSOP a LČR

Podpora programů Ochrana 

biodiverzity, Národní síť 

záchranných stanic, Dřevo, 

Infocentrum ČSOP. Pokračování 

dlouhodobé spolupráce.

1 500 000

Lesnický park Křivoklátsko 

o.p.s.
Provozní činnost na rok 2018

Cílem projektu je zlepšení 

informovanosti veřejnosti o činnosti 

lesnického parku a zásadách TUH.

160 000

Diakonie ČCE - Valašské 

Meziříčí

Pořízení automobilů pro zvýšení 

kvality a dostupnosti terénních 

služeb

Spoluúčast při pořízení 6 

automobilů pro terénní služby 

diakonie v oblasti mikroregionu 

Valažskomeziříčsko a Rožnovsko. 

Cílem projektu je zachování péče 

potřebným ve složitém 

geografickém terénu.

500 000

Spolek posluchačů 

Lesnické a dřevařské 

fakulty MZLU v Brně

32. ročník Mezinárodní lesnické 

všestrannosti

V soutěži lesnická všestrannost 

prokazují studenti lesnických fakult 

Evropy své teoretické a praktické 

znalosti oboru

25 000

Nadace Most k  domovu 

Zlín
Vzdělávání lékařů - paliace

Vzdělávání lékařů a sester v péči o 

nevyléčitelně nemocné pacienty v 

terminálním stádiu nemoci.

50 000

Mobilní hospic Ondrášek 

o.p.s.

Mobilní hospicová péče pro děti a 

dospělé v Moravskoslezském kraji

Provoz samostatného 

multidisciplinárního týmu složeného 

se zdravotních sester, lékařů, 

psychologů a sociálních pracovníků. 

Pomoc při odchodu z tohoto světa 

nejen pacientům, ale i jejich 

příbuzným.

300 000



AMA - Společnost 

onkologických pacientů, 

jejich rodinných 

příslušníků a přítel, z.s.

Ozdravné, rekondiční a rehabilitační 

pobyty pro zdraví 2018

Cílem ozdravných pobytů je 

podpora psychického i fyzického 

zdraví onkologických pacientů

50 000

Společnost hájovny 

Křiniště z.s.
Myslivecké slavnosti sv. Eustacha

Festival lovecké hudby a filmů o 

myslivosti a ochraně přírody
100 000

Spolek přátel Dětského 

domova Nechanice
Vzdělání je kapitál

Nákup 6 notebooků pro doučování 

dětí z dětského domova
70 000

Dětský domov a školní 

jídelna Nechanice

Darování PC a monitorů určených k 

vyřazení

Dar 6 vyřazených počítačů z 

ředitelství LČR v hodnotě 5.040 Kč
5 040

Diakonie ČCE - Vsetín
Domov Vyhlídka s mottem: cítím se 

tu doma

Výstavba domova pro seniory 

rekonstrukcí bývalé zvláštní školy ve 

Vsetíně. Spoluúčast na rozsáhlém 

projektu.

400 000

Charita Frenštát pro 

Radhoštěm

Podpora rodin v nepříznivé životní 

situaci

Terénní sociálně akviziční služby pro 

rodiny s dětmi.
400 000

Smetanova Litomyšl o.p.s.
Jubilejní 60. ročník Národního 

festivalu Smetanova Litomyšl 2018

60. ročník významného hudebního 

festivalu připomene 100 let od 

založení ČSR (hudba především 

českých autorů a interpretů). Pro 

LČR dedikován jeden den v zámecké 

zahradě (možno využít pro LP)

1 500 000

Sdružení mladých 

ochránců přírody ČSOP
Podpora práce s dětmi

Přímá finanční podpora oddílů 

mladých ochránců přírody + 

pořádání přírodovědných soutěží

500 000

Život dětem o.p.s. Pomozme Ronje do lesa

Cílem projektu je zlepšení 

zdravotního stavu čtyř leté holčičky 

po mozkové obrně, hypotonii a 

skoliózy. Ronja navíc špatně dýchá. 

Její dýchání se dramaticky zlepšuje 

při pobytu v přírodě.

150 000

Střední lesnická škola a 

Střední odborné učiliště, 

Křivoklát, Písky 181

Soutěž Dřevorubec junior 2018

Mezinárodní přehlídka odborných 

dovedností žáků lesnických škol v 

práci s motorovou pilou

50 000

Nadační fond při SLŠ v 

Hranicích

Názorné učební pomůcky do 

zoologie

Zajištění kvalitní výuky pomocí 

názorných výukových předmětů ve 

školní sbírce.

200 000

Spolek soutěžních 

dřevorubců Česka

Podpora aktivit Spolku soutěžních 

dřevorubců Česka

Spolek formou soutěží a prezentací 

představuje veřejnosti problematiku 

práce v lesním hospodářství. Spolek 

sdružuje dřevorubce, kteří se 

aktivně účastní soutěží v ČR i ve 

světě.

50 000



Svatý Florián - dobrovolní 

hasiči roku, z.s.
Dobrovolní hasiči roku

Spolupráce v podpoře jednotek 

sborů dobr. hasičů obcí, kteří svojí 

činností přispěli k záchranně 

životního prostředí a lesních 

porostů. Vyhodnocování došlých 

žádostí.

500 000

Klub cystické fibrózy z.s.
Sociální služba pro nemocné 

cystickou fibrózou

Odborné sociální poradenství v 

oblasti CF a psychosociální podpora 

rodinám dětí s CF.

300 000

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

Poskytování služeb domácí 

hospicové péče převážně 

onkologicky nemocným pacientům v 

konečné fázi života.

300 000

RADKA z.s. Úsměvem krůček vpřed

Intenzivní léčebný program pro 

7letého chlapce s diagnózou dětské 

mozkové obrny.

50 000

ŽIVOT BEZ BARIÉR, Z.Ú.

Zařízení pro opravu střediska 

handicapovaných a servis vozíků 

klientů služeb

Nákup svářečky a příslušenství v 

rámci údržby zařízení v areálu Života 

bez bariér, který pomáhá v 

Královéhradeckém kraji osobám se 

zdravotním postižením a seniorům

143 000

JONÁŠŮV SPOLEK, Z.S.

Ozdravně-rehabilitační pobyt pro 

děti zdravotně postižené a jejich 

pečující rodiče na Vysočině

Podpora pečujících rodičů a jejich 

zdravotně postižených dětí. Pět 

rodin po čtyřech osobách. Ve dvou 

rodinách je postižená i pečující 

rodina.

54 500

Okresní myslivecký spolek 

Znojmo, Dvořákova 21, 

669 02 Znojmo

Práce s mládeží v oblasti ochrany 

přírody a myslivosti

Osvěta a propagace hlavních 

činností LČR zaměřená na laickou 

veřejnost včetně dětí a mládeže.

20 000

Českomoravská 

myslivecká jednota, z.s. - 

okresní myslivecký spolek 

Ostrava

Myslivost očima dětí

Malířská soutěž pro děti s cílem 

vybudovávat a prohlubovat kladný 

vztah k přírodě.

19 000

ČMMJ, z.s., okresní 

myslivecký spolek Vsetín
Slavnosti lesa a myslivost

Spojení tradičního setkání myslivců 

u příležitosti chovatelské přehlídky 

trofejí s dalšími oblastmi 

hospodaření v lese a myslivost, 

tvorba sochařů, lovecká hudba, 

výchova mládeže, fotografie přírody 

atd.

10 000

OMS Frýdek-Místek Soutěž Zlatá srnčí trofej

Soutěž pro děti zaměřená na 

znalosti v myslivosti, přírodovědné 

činnosti, botanice a zoologii.

11 375

Hašle z.s.
Malé děti se zdravotním a tělesným 

postižením

Nákup kompenzačních pomůcek pro 

děti s DMO: cvičební stůl, kočárky, 

invalidní vozík, počítač, polohovací 

systém

252 850



ČMMJ, z. s. OMS Přerov Myslivecké dny 

Podpora a rozvoj myslivosti a 

ochrany přírody formou kulturně 

společenské akce Dny Myslivosti.

20 000

Nadace Jedličkova ústavu 

(NJÚ)
Kompenzační pomůcky pro žáky JÚŠ

Kompenzační pomůcky dětem s 

tělesným postižením ze sociálně 

slabých rodin.

130 000

Nadační fond pro podporu 

zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením

Srdcerváči 2018

Osvětový a fundraisingový projekt s 

cílem propagace problematiky 

zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením pomocí např. mediální 

kampaně, katalogem darů a zážitků, 

grantového řízení pro neziskové 

organizace, sociální podniky a 

podnikající OZP, expertní 

dobrovolnictví. 

200 000

Fokus Liberec, o.p.s. Terénní tým - Frýdlant v Čechách

Vytvoření a vybavení nových prostor 

kanceláře pro nově vzniklý terénní 

tým, který poskytuje sociální služby 

dlouhodobě duševně nemocným se 

sníženou soběstačností.

55 000

Psychiatrická nemocnice 

Horní Beřkovice

Divadlo nám pomáhá 2018 + 

Beřkovický podzim 2018

Kulturní projekty doporučené Min. 

kultury. Multižánrové inscenace pro 

divadelníky a diváky v 

Multifunkčním centru Psychiatrické 

nemocnici Horní Beřkovice; 

Multižánrový kulturní a vzdělávací 

festival pořádán Psych. Nemoc 

Horní Beřkovice

50 000

Revenium, z.s. Online magazín Inspirante

První magazín tohoto typu, který 

upozorňuje na nejrůznější sociální 

problémy. Portál dá práci především 

lidem s postižením.

100 000

Základní škola a mateřská 

škola Těšetice, 783 46, p. 

o.

Orientace v přírodě

Mimoškolní zájmová činnost a 

rozvíjení talentů v  ZŠ Těšetice. 

Působení Sportovního kroužku pro 

volný čas a víkendy. Trénink na 

závod Odysseus: sedmi boj. 

20 000

LVHF z.s.
LEDNICKO-VALTICKÝ HUDEBNÍ 

FESTIVAL 2018

Třetí ročník hudebního festivalu. 

Kulturní a společenská událost na 

jižní Moravě a v okolních regionech.

50 000

Nadační fond Střední 

lesnické školy a VOŠL v 

Trutnově

Studijní pobyt na ostrově Cres

Společný studijní pobyt pro 

studenty lesnických škol z Písku, 

Hranic, Vodňan a Trutnova na 

ostravě Cres. Téma pobytu: 

ekologie, geologie, klimatologie a 

geografie.

180 000



Obec Bílá Voda

Kulturní rok v Bílé Vodě 2018 

Brossmanův festival duchovní hudby 

2018

Hudební a kulturní 8. ročník 

festivalu duchovní hudby formou 

pěti po sobě jdoucích koncertů od 

června do července 2018 s cílem 

obnovovat a chránit tradici tohoto 

regionu.

20 000

KONTAKT bB - Plavecká 

akademie bez bariér z.ú.
XXVI. Plavecké léto

Pořádání třítýdenního plaveckého 

kempu pro 50 - 60 plavců s 

dendikepem na každém týdnu a s 

intenzvním plaveckým a 

rehabilitačním cvičením 2 krát 

denně s tradicí od roku 1993

80 000

ROSA - centrum pro ženy, 

z.s.
ROSA - stop násilí ve vztazích

Podpora obětí domácího násilí 

(osob ohrožených sociálně 

patologickými jevy, trestnou 

činností, formou podpory 

registrované  sociální služby 

odborné sociální poradenství) a 

prevence násilí

150 000

Ústav prevence a léčby 

závislostí A Kluby Brno 

z.ú.

Doléčovací centrum s přechodovým 

bydlením

Možnost lidem, kteří absolovovali 

pobytovou léčbu ze závislosti na 

alkoholu, a nemají se po léčbě kam 

vráti, doléčování a návrat na volný 

trh práce a integraci do společnosti.

100 000

Černí koně, z. s. 
Vítr ve vlasech - kompenzační 

pomůcky pro tělesně postižené děti

Podpora pohybových aktivit u dětí s 

tělesným postižením. Vývoj 

kompenzačních pomůcek pro 

handicapované děti. Konkrétně 

elektrohandbike.

150 000

Caballinus z.s.
Celoroční hipoterapie pro 

znevýhodněné děti

Provozování hiporehabilitačních 

aktivit pro handicapované děti
50 000

Rodinné Integrační 

Centrum z.s.

Vybavení nových prosor Rodinného 

Integračního Centra z.s. v 

Pardubicích nábytkem pro uložení 

pomůcek v prostorách pro klienty a 

dovybavení zázemí personálu

Vybavení RIC sestavou nábytku pro 

klienty a personál
50 000

HEWER, z.s.
Osobní asistence pro občany 

Pardubického kraje

Terénní služby osobní asistence pro 

cca 95 klientů - senioři, osoby se 

zdravotním postižením, 

handicepem, dlouhodobou nemocí

200 000

Ukliďme Česko z.s. Celosvětový úklidový den
Organizovaný celorepublikový úklid 

odpadků
100 000

Občanská poradna 

Pardubice, z.s.

Zlepšení pracovních podmínek 

soicálních pracovníků Občanské 

poradny Pardubice

Nákup pracovního vybavení pro 

sociální pracovníky, kteří poskytují 

bezplatně odborné sociální 

poradenství.

53 500



Cesta domů, z.ú.
Pohotovostní služby Domácího 

hospice

Zajištění pohotovostních služeb 

zdravotních sester a lékařů 

Domácího hospice Cesta domů v 

nočních hodinách a o svátcích a 

víkendech

300 000

Obec Měcholupy
Pořízení hasičské přenosné motorové 

stříkačky

Obnova vybavení hasičské zásahové 

jednotky Obcí Měcholupy.
30 000

Řád svatého Huberta

Enviromentální výchova zaměřená na 

ochranu přírody v rámci 25. 

Svatohubertské slavnosti

Enviromentální osvěta v rámci 25. 

ročníku Svatohubertské slavnosti
50 000

Dětské krizové centrum, z. 

ú.

Když je lásky miň než málo - 

komplexní péče o týrané, sexuálně 

zneužívané a zanedbávané děti jejich 

rodiny

Posílení kapacity služeb Dětského 

krizového centra
120 000

Česká lesnická akademie 

Trutnov - střední škola a 

vyšší odborná škola

Výstavba včerlína a pořízení 

základního vybavení k chovu včel

Vytvoření podmínek pro chov včel 

jako zájmovou volnočasovou 

činnost žáků střediska České 

lesnické akademie Trutnov ve 

Svobodě nad Úpou.

150 000

Česká lesnická akademie 

Trutnov - střední škola a 

vyšší odborná škola

Uniformy pro SLŠ Poskytnutí uniforem pro žáky SLŠ 170 704

Střední lesnická škola 

Žlutice
Uniformy pro SLŠ Poskytnutí uniforem pro žáky SLŠ 254 066

Střední lesnická škola 

Hranice
Uniformy pro SLŠ Poskytnutí uniforem pro žáky SLŠ 41 413


