
Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2022  
Opatření 1, Podpora celoroční činnosti v oblasti kultury 

 

 
ŽADATEL ÚČEL DOTACE SCHVÁLENÁ 

ČÁSTKA 

1. 
Skupina historického šermu 

Vendetta, z. s.                             
IČO: 270 14 762 

 
 

nájemné a energie v pronajatých 
prostorách, nákup, oprava a údržba 

obuvi, kostýmů, zbraní a rekvizit, 
cestovní náhrady, propagace vystoupení 

(inzerce, plakáty), mycí, čistící  
a desinfekční prostředky pro úklid 
prostor a údržbu obuvi/kostýmů  

25 000 

2. 
Jednota Karla Havlíčka 

Borovského, z. s.                           
IČO: 023 67 246 

pohřebné členů spolku, cestovné, 
kancelářské potřeby, fotodokumentace, 

květiny, tisk, ozvučení akcí 
10 000 

3. 
Rodinné centrum Beruška 

Strakonice, z. s.                           
IČO: 270 06 107 

energie (voda, teplo, elektřina), 
nájemné, propagace akcí 30 000 

4. 
Prácheňáček, z. s.                         
IČO: 650 53 800 

náklady na dopravu na vystoupení, 
náklady na letní soustředění, obnova 
krojového vybavení, pořízení rekvizit  

a údržba hudebních nástrojů  

35 000 

5. 
Jiří Záhorský  

(Dechová kapela NEKTARKA)               
IČO: 472 57 954 

energie (elektrika, voda, teplo), 
propagace kapely v médiích, stolní  

a kapesní kalendáře, údržba a obnova 
krojů, nástrojů a prvků aparatury, 

zabezpečení zkoušek  

12 000 

6. 
MONKEYS Strakonice, z. s.                

IČO: 228 81 646 

náklady spojené s provozními výdaji 
záloh na nájemné a energie klubových 

prostor, zajištění profesionálních 
externích lektorů v rámci tanečních 

soustředění, obnovení kostýmů, 
technické vybavení tréninkových 

prostor 

25 000 

7. 
CTS Sluníčko Strakonice, z. s.              

IČO: 228 71 365 

nájemné, energie, doprava, obnova  
a nákup kostýmů, nákup látek  

a doplňků, spolková trička, platby 
ostatních služeb, platby lektorům, 
náklady na provoz a kancelářské 

potřeby, propagace, nákup materiálu  
a drobného majetku 

25 000 

8. 
Loutková scéna Radost 

Strakonice, z. s.                           
IČO: 608 29 206  

realizace nové inscenace, světelná 
technika, technické vybavení (nářadí), 

vzdělávání členů souboru - účast  
na seminářích, nájemné a paušál  

za provozní náklady (energie, otop, 
voda) 

40 000 

9. 
Římskokatolická farnost 

Strakonice                                  
IČO: 650 16 963 

pořízení ozvučovací techniky, vybavení 
pro mezigenerační setkávání, 25 000 



propagační stojany, nákup publikací  
pro děti  

10. 
Martina Vondráčková                     

(RM Dance)                                  
IČO: 764 40 907 

nájemné, ušití a nákup tanečních 
kostýmů, nákup doplňků a rekvizit  

k choreografiím, nákup týmových oděvů 
(doplňků), taneční workshopy (externí 

lektoři), startovné na soutěže, 
propagace 

25 000 

11. 
Mladá dudácká muzika, z. s.                 

IČO: 227 28 287 

doprava na vystoupení, údržba 
krojového inventáře, údržba  
a rozšiřování souborového 

instrumentáře, pořízení střešního boxu 
na přepravu kontrabasu  

40 000 

12. 
Prácheňský soubor písní  
a tanců Strakonice, z. s.                   

IČO: 606 50 427 

nájemné, pořízení a oprava lidových 
krojů, rekvizit a hudebních nástrojů, 

doprava, materiální a technické 
vybavení 

40 000 

13. 
Taneční skupina Rozálie 

Strakonice                                  
IČO: 269 92 019 

nájemné za pravidelné tréninky  
a prostor na taneční semináře, 

soustředění skupiny a letní taneční 
školy, platby za lektory při letní taneční 

škole, obnova a pořízení nových 
kostýmů, propagace 

18 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2022  
Opatření 2, Podpora jednorázových kulturních akcí a projektů 

 

 
ŽADATEL ÚČEL DOTACE SCHVÁLENÁ 

ČÁSTKA 

1. 
SH ČMS - Sbor dobrovolných 

hasičů Starý Dražejov                      
IČO: 671 51 647 

Dětský maškarní rej - na honorář  
za produkci dětské hudby, výzdobu, 

materiální zajištění, dopravu (pohonné 
hmoty) 

5 000 

2. 
SH ČMS - Sbor dobrovolných 

hasičů Starý Dražejov                      
IČO: 671 51 647 

Rozloučení s létem pro děti - na honorář 
kapely, materiální zajištění akce, dopravu 
(pohonné hmoty), zapůjčení grilu, palivo  

na opékání 

6 000 

3. 
SH ČMS - Sbor dobrovolných 

hasičů Starý Dražejov                       
IČO: 671 51 647 

Setkání spoluobčanů Dražejova na Štědrý 
večer - na nákup vánočního stromu včetně 
kotvícího zařízení, materiální zajištění akce, 

dopravu (pohonné hmoty), vánoční 
ozdoby, prskavky, svíčky 

3 000 

4. 
SKI-Klub Strakonice, z. s.                   

IČO: 600 90 022 

kniha Strakonická stopa aneb 100 let 
organizovaného lyžování ve Strakonicích - 
na vydání a tisk knihy, korektury, odměnu 

spoluautorovi 

10 000 

5. 
Nadační fond Gaudeamus                  

IČO: 252 28 633 

nákup odborné literatury pro účastníky 
XXX. ročníku Dějepisné soutěže studentů 

gymnázií České a Slovenské republiky 
3 000 

6. 
SH ČMS - Okresní sdružení 

hasičů Strakonice                           
IČO: 632 93 234 

Požární ochrana očima dětí 2022 -  
na nákup medailí a drobných cen, 

propagační materiály s tematikou čísel  
112 a 150 

5 000 

7. 
Prostor pro historii techniky, 

o. p. s.                                    
IČO: 281 46 654 

vzpomínková motocyklová Soutěž 
Šumavou 2022 - na výrobu plakátů, 

startovních čísel, pronájmy prostranství, 
propagaci akce, webové stránky, cestovné 

organizátorů a odtahové služby při zajištění 
tratě, výrobu ukazatelů trati, plakety 

pro všechny jezdce, medaile  
a vítězné poháry 

15 000 

8. 
Sunshine Cabaret, z. s.                     

IČO: 228 38 759 
Divadlo trochu jinak - na honoráře  

a ubytování, tisk a výlep plakátů  20 000 

9. 
Sunshine Cabaret, z. s.                     

IČO: 228 38 759 

Filmové léto 2022 - na autorská práva, 
poplatky OSA, tisk a výlep plakátů, 

honoráře pro hudebníky 
11 000 

10. 
Nadační fond Gymnázia 

Strakonice                                  
IČO: 600 90 031 

na cestovní náklady a účastnický poplatek 
při účasti Pěveckého sboru Gymnázia 

Strakonice na mezinárodním hudebním 
festivalu Istra Music Festival 2022  

28 000 

11. 
Čadek - Peterka, s. r. o.                   

IČO: 075 03 385 
Trucksraz Strakonice - na zapůjčení 

mobilního sociálního zařízení Johny servis 20 000 

12. Mgr. Michaela Sýkorová 
Slovoslet - na honoráře lektorů, ubytování 

lektorů, tisk a výlep plakátů, tisk 20 000 



programové nabídky, grafiku, pořízení 
fotografické dokumentace, administraci 

webu a sociálních sítí 

13. 
MONKEYS Strakonice, z. s.                   

IČO: 228 81 646 

Václavská stage - na honoráře  
pro účinkující, pronájem tanečních prostor, 
zázemí pro vystupující, propagaci, elektřinu  

15 000 

14. 
Římskokatolická farnost 

Strakonice                                  
IČO: 650 16 963 

zajištění otevření kostela sv. Markéty  
pro veřejnost v letní sezoně - na honoráře 

pro brigádníky, průvodcovské služby 
20 000 

15. 
CTS Sluníčko Strakonice, z. s.              

IČO: 228 71 365 

Dance show Strakonice - na honoráře  
pro účinkující, moderátora, kapely, lektory, 

zdravotní službu, pronájem prostor, 
dopravu, ubytování, propagaci, trička pro 

účinkující a pořadatele, upomínkové 
předměty a ceny 

20 000 

16. Eva Křivancová na vydání knihy pro děti - Lupínkov 25 000 

17. 
Ing. Štěpánka Nováčková                     

IČO: 749 32 756 
Literární večery Pod Stolem - na honoráře 

pro účinkující, tisk a výlep plakátů  4 000 

18. 
N.S.E.F. production, s. r. o.                 

IČO: 273 66 413 

Best of Skutečná liga ve Strakonicích -  
na honoráře kapel, propagaci, dopravu 
kapel, prezentaci projektu, ubytování, 

produkční a organizační práce 

35 000 

19. 
DDM Strakonice                            
IČO: 606 50 834 

SouthRocks 2022 - na technické zajištění 
akce, honoráře umělců, materiál 7 000 

20. Miroslav Chum 
Artwall Strakonice - na tisk vystavených 

fotografií a plakátů, nákup lepidla  
a podkladových kartonů, výlep plakátů 

5 000 

21. 
Taneční skupina Rozálie 

Strakonice                                  
IČO: 269 92 019 

35 let s Rozálií - na pronájem prostor, 
honoráře účinkujícím, platby za lektory, 

propagaci akce v médiích, tiskoviny, letáky, 
fotodokumentaci - výstava, identifikační 

náramky 

10 000 

22. 
Taneční skupina Rozálie 

Strakonice                                  
IČO: 269 92 019 

na účastnické poplatky, startovné  
a dopravu při 25. ročníku Mistrovství ČR  

v country tancích a cloggingu dětí v Praze 
7 000 

23. 
ZUŠ Strakonice                              
IČO: 606 50 745 

Květnový koncert ZUŠ Strakonice -  
na pronájem nebytových prostor  

a poskytnutých služeb v MěDK Strakonice 
6 000 

 

 

 


