
Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2021  
Opatření 1, Podpora celoroční činnosti v oblasti kultury 

 

 
ŽADATEL ÚČEL DOTACE 

SCHVÁLENÁ 
ČÁSTKA 

1. 

Rodinné centrum Beruška 

Strakonice, z.s.                                     
IČO: 27006107 

energie (voda, teplo, elektřina), 

nájemné 
36 500 

2. 
Skupina historického 
šermu Vendetta, z.s.,                                           

IČO: 27014762 

nájemné, energie, nákup, oprava a 

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

mycí, čistící a desinfekční prostředky pro 
úklid prostor a údržbu kostýmů  

20 000 

3. 
Prácheňáček, z.s.                                

IČO:  65053800 

náklady na letní soustředění, doprava na 

vystoupení, pronájem šatny, obnova 
krojového vybavení, pořízení rekvizit a 

hudebních nástrojů a jejich údržba, 
náklady na pojištění členů souboru 

35 000 

4. 

Ing. Jiří Záhorský 

(Dechová kapela 

NEKTARKA),                              
IČO: 47257954 

energie (elektrika, voda, teplo), údržba 

a obnova krojů, nástrojů, aparatury, 
zabezpečení zkoušek a propagace 

kapely v médiích, stolní a kapesní 

kalendáře 

15 000 

5. 

Římskokatolická farnost 

Strakonice                                         
IČO: 65016963 

nákup stanů pro venkovní aktivity 35 500 

6. 

Spolek historického 

šermu Markýz ze 
Strakonic                      

IČO: 26525208 

energie, nájemné, oprava a pořízení 

zbraní, kostýmů, střelného prachu, 

doprava 

20 000 

7. 

Mladá dudácká muzika, 

z.s.                                   
IČO: 22728287 

nájemné zkušebny, údržba souborového 
instrumentáře (hudební nástroje), 

údržba krojového inventáře, doprava na 
vystoupení 

40 000 

8. 
Loutková scéna Radost 

Strakonice, z. s.                                      

IČO:  60829206  

realizace nové pohádky, divadelní 

technika potřebná pro výjezdy, 
vzdělávání členů klubů - účast na 

seminářích, nájemné 

30 000 

9. 
Divadelní soubor 

Čelakovský Strakonice                                       

IČO: 62519751 

výdaje spojené s premiérovým 
uvedením nových inscenací - kulisy, 

rekvizity, autorská práva, kostýmy, 
výdaje na následná představení - 

cestovné, nocležné, provozní náklady - 

nájemné a služby s tím spojené, odměny 
režisérům 

20 000 

10. 

Prácheňský soubor písní 

a tanců Strakonice, z.s.                                
IČO: 60650427 

pořízení a oprava součástí lidových 

krojů, rekvizit a hudebních nástrojů, 
materiální a technické vybavení, doprava 

35 000 

11. 
CTS Sluníčko Strakonice, 

z. s.                                     

IČO: 22871365 

propagace, obnova a nákup kostýmů, 
služby (odborní lektoři, úklid zkušebny), 

nákup materiálu, nájemné, energie 

22 000 

12. 

Taneční skupina Rozálie 

Strakonice                                              
IČO: 26992019 

nájemné, taneční semináře a 
soustředění, semináře a nájmy prostor 

na Letní taneční škole, obnova a pořízení 

nových kostýmů, propagace 

10 000 



13. 
Jednota Karla Havlíčka 

Borovského                                                          

IČO: 02367246 

pohřebné členů spolku, cestovné, 
kancelářské potřeby, fotodokumentace, 

květiny, tisk 

6 000 

14. 

Martina Vondráčková                     

(RM Dance)                                                   
IČO: 76440907 

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

choreografiím, nákup týmových oděvů, 
vybavení tanečního studia, taneční 

workshopy (externí lektoři) 

25 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2021  
Opatření 2, Podpora jednorázových kulturních akcí a projektů 

 

 
ŽADATEL ÚČEL DOTACE 

SCHVÁLENÁ 
ČÁSTKA 

1. 
Sunshine Cabaret, z.s.                            

IČO: 22838759 

Filmové léto 2021 - autorská práva, 

poplatky OSA, tisk a výlep plakátů, 
honorář pro hudebníky 

9 950    

2. 
Sunshine Cabaret, z.s.                          

IČO: 22838759 

Divadlo trochu jinak - honoráře pro 

účinkující, tisk a výlep plakátů  
35 000    

3. 

Ing. Jiří Záhorský              
(Dechová kapela 

NEKTARKA),                              
IČO: 47257954 

Nektarka - 30 let s námi - honoráře 

účinkujících a hostů, moderování celého 

pořadu, pronájem či doplnění prvků audio 
techniky (zejména nástrojových mikrofonů 

a jejich mixu), vytvoření videozáznamu  

40 500    

4. 

Římskokatolická farnost 

Strakonice                                            

IČO: 65016963 

otevření kostela sv. Markéty pro veřejnost 

-  honoráře pro brigádníky zajišťující 

průvodcovské služby    

49 000    

5. Aneta Kunešová 
Kulečníkový turnaj v Hajské - kulečníkový 

stůl a putovní pohár 
0    

6. Aneta Kunešová 

zajištění akce Loučení s prázdninami - 

skákací hrad, odměny pro děti, pomůcky 
na uspořádání soutěží, honorář na 

malování na obličej, honorář za 

vystoupení 

8 000    

7. Aneta Kunešová 

zajištění akce Střelecký den v Hajské -  

putovní pohár, upomínkové předměty, 

medaile, pomůcky na střelbu 

4 900    

8. Aneta Kunešová  
zajištění akce Mikulášská v Hajské - 

honoráře 
2 100    

9. Iveta Homolková 
zajištění akce Střelba vzduchovkou - 

odměny pro soutěžící, medaile 
2 000    

10. Iveta Homolková 
zajištění akce Oslava prázdnin - zajištění 

akce, odměny pro děti 
3 000    

11. Iveta Homolková zajištění akce Halloween  0    

12. Iveta Homolková 
zajištění akce Zahájení adventu - 

vypouštění balónků s přáním pro Ježíška, 

soutěž, odměna pro děti  

3 000    

13. 

SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů 
Starý Dražejov                                           

IČO: 67151647 

zajištění akce Rozloučení s létem pro děti 
- honorář kapely, materiální zajištění akce, 

doprava (pohonné hmoty), zapůjčení 
grilu, palivo na opékání, dezinfekční a 

ochranné prostředky 

6 000    

14. 

SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů 
Starý Dražejov                                                  

IČO: 67151647 

 
zajištění akce Setkání spoluobčanů 

Dražejova na Štědrý večer - nákup 

vánočního stromu, materiální zajištění 
akce, doprava (pohonné hmoty), vánoční 

ozdoby, prskavky, svíčky, dezinfekční a 
ochranné prostředky 

 

4 000    



15. 
TJ ČZ Strakonice, spolek                                         

IČO: 00475921 

náklady na vydání publikace k výročí 100 
let házené ve Strakonicích (1921-2021) - 

odměny za redakční zpracování, 
fotografie, grafické zpracování včetně 

vazby, tisk včetně předtiskové přípravy 

40 000    

16. Miroslav Chum 
Artwall - rekonstrukce výstavních rámů 

(materiál a práce), tisk výstav, tisk a výlep 

plakátů  

7 000    

17. 
DDM Strakonice                            
IČO: 60650834 

SouthRocks 2021 - technické zajištění 
akce, honoráře umělců, propagace, 

materiál 

15 000    

18. Štěpánka Nováčková 
Literární večery pod stolem - honoráře 

účinkujících, tisk a výlep plakátů  
2 450    

19. 

CTS Sluníčko 

Strakonice, z. s.                                                                  

IČO: 22871365 

Dance show - honoráře, ubytování, 
upomínkové předměty a ceny, propagace 

19 600    

20. 

Taneční skupina Rozálie 

Strakonice                                                       
IČO: 26992019 

Mistrovství České republiky v country 

tancích a cloggingu dětí - doprava, 
účastnické poplatky a startovné 

10 500    

21. 
Prostor pro historii 

techniky, o. p. s.                                        

IČO: 28146654 

Vzpomínková motocyklová Soutěž 

Šumavou 2021 - výroba plakátů, 
startovních čísel, pronájmy prostranství, 

propagace akce, webové stránky, 

cestovné organizátorů a odtahové služby 
při zajištění tratě, výroba ukazatelů tratě, 

plakety pro všechny jezdce, medaile a 
vítězné poháry.  

30 000    

22. 

SH ČMS - Okresní 

sdružení hasičů 
Strakonice                                            

IČO: 63293234 

Požární ochrana očima dětí - nákup 

medailí a drobných cen pro děti s požární 

tematikou a tematikou čísel 112 a 150 

8 000    

23. 
Petr Kocek                                   

IČO: 09798137 

UP Nation - honoráře účinkujících, 
pronájem letiště, zvukové a světelné 

techniky, stage, mobilních toalet, 
propagace, OSA, foto+video, elektrická 

centrála, security 

0    

 

 

 


