
Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2018  

Opatření 1 - Podpora celoroční činnosti v oblasti kultury v roce 2018  
Přehled přidělených dotací, které schválila Rada města Strakonice dne 21. 3. 2018, č. usnesení 

4656/2018 

 

Žadatel, IČO Účel dotace Schválená částka  

Skupina historického 

šermu Vendetta, z.s.,                                           

IČO: 27014762 

na nájemné a energie, nákup a výrobu obuvi, kostýmů, 

zbraní a rekvizit, cestovní náhrady, propagaci a poplatky  
20 000 Kč 

Jiží Záhorský (Dechová 

kapela NEKTARKA),                              

IČO: 47257954 

na úhradu energií, propagaci, údržbu a obnovu krojů, 

nástrojů, aparatury a zabezpečení zkoušek.  
10 000 Kč 

Prácheňáček, z.s.                                                         

IČO: 65053800 

na náklady na pojištění, pronájem šatny, nákup a obnovu 

krojového vybavení a pořízení rekvizit, dopravu na 

vystoupení, pořízení a údržbu hudebních nástrojů 

25 000 Kč 

Loutková scéna Radost 

Strakonice, z.s.                           

IČO: 60829206 

na realizaci nové pohádky, doplnění technického zázemí 

a propagační materiál 
15 000 Kč 

Rodinné centrum 

Beruška Strakonice, z.s.              

         IČO: 27006107 

na energie a propagaci projektu ,,Zaměstnaní rodiče, 

spokojené děti" 
40 000 Kč 

Jednota Karla Havlíčka 

Borovského                                          

IČO: 02367246 

na cestovné, poštovné, nájemné, květiny, kancelářské 

potřeby, tisk, materiál pro dokumentaci, fotodokumentaci, 

propagaci, letáky a pohřebné členů KHB 

3 000 Kč 

CTS Sluníčko Strakonice                                                   

IČO: 22871365 

na nájemné, energie, ušití nových kostýmů, propagaci, 

vybavení zkušebny, honoráře pro účinkující a 

kancelářské potřeby 

25 000 Kč 

Osm a půl Opice                                       

IČO: 22881646 

na nájemné a provoz zkušebny, pořízení nových 

kostýmů, startovné na soutěžích a přehlídkách a služby 

externích lektorů 

28 000 Kč 

Martina Vondráčková                                    

IČO: 76440907 

ušití tanečních kostýmů, startovné na soutěže, nájemné 

pro taneční studio RM Dance 
50 000 Kč 

Prácheňský soubor písní 

a tanců Strakonice,                                

IČO: 60650427 

na materiální vybavení, pořízení a obnovu lidových krojů, 

pořízení a opravu hudebních nástrojů a úhradu dopravy 

na vystoupení 

40 000 Kč 

Římskokatolická farnost 

Strakonice                                         

IČO: 65016963 

na pořízení kytary a rytmických nástrojů pro potřeby 

Dětské scholy, reprobeden s příslušenstvím 
27 500 Kč 



Divadelní soubor 

Čelakovský Strakonice                                       

IČO: 62519751 

na výdaje na premiérové vedení nových a stávajících 

inscenací, autorská práva, kulisy, rekvizity, cestovné, 

nocležné, provozní náklady 

26 000 Kč 

Spolek historického 

šermu Markýz ze 

Strakonic                      

IČO: 26525208 

na úhradu energií, nájemné, opravu a pořizování zbraní, 

kostýmů, střelného prachu a dopravu 
20 000 Kč 

Nadační fond Gymnázia 

Strakonice                                            

IČO: 60090031              

na náklady na dopravu na soutěže a vystoupení, na 

soustředění sboru, na pronájem sálu (Jarní rozezpívání, 

Vánoční koncerty) 

20 000 Kč 

František Klečka                                    

IČO: 73493686 

na pronájem zkušebny, vydání vzpomínkového CD, 

honorář hosta oslavy 40 let založení kapely, moderátora, 

plakáty pro kapelu Šafrán 

20 000 Kč 

Mladá dudácká muzika, 

z.s.                                   

IČO: 22728287 

na údržbu a obnovu krojového inventáře a souborového 

instrumentáře a dopravu 
30 000 Kč 

Taneční skupina Rozálie 

Strakonice                                              

IČO: 26992019 

na nájemné, taneční semináře a soustředění, obnovu a 

doplnění tanečních kostýmů 
20 000 Kč 

 


