
Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit pro rok 2021 
Opatření 1, Podpora na nájemné a služby spojené s nájmem ve sportovních zařízeních 
města Strakonice pro mládež - spravovaných STARZem Strakonice 

 

 ŽADATEL ÚČEL DOTACE 
SCHVÁLENÁ 

ČÁSTKA 

1. 
FK Junior  

Strakonice, z. s. 

na úhradu nájemného a služeb v zařízeních 

STARZ (hřiště Na Křemelce, u Lidlu, Na Sídlišti, 

fotbalové hřiště UMT, tělocvična Lidická, 
sportovní hala STARZ, plavecký stadion, zimní 

stadion, sportoviště Na Muškách, atletické 
sektory Na Sídlišti)  

1 040 000 

2. 
SK Basketbal  

Strakonice, z. s. 

na úhradu nájemného a služeb v zařízeních 

STARZ (sportovní hala STARZ, tělocvična TJ ČZ) 
187 000 

3. 
SKI KLUB  

Strakonice, z. s. 

na úhradu nájemného a služeb v zařízeních 

STARZ (atletické sektory Na Sídlišti) 
10 000 

4. 
Kanoistický klub Otava 

Strakonice z. s. 
na úhradu nájemného a služeb v zařízeních 
STARZ  (plavecký stadion) 

38 400 

5. 
NK Habeš  

Strakonice, z. s. 

na úhradu nájemného a služeb v zařízeních 

STARZ (tělocvična TJ ČZ) 
72 000 

6. Fbc Strakonice z. s. 

na úhradu nájemného a služeb v zařízeních 

STARZ  (hřiště na Křemelce, hřiště u Lidlu, hřiště 

Na Sídlišti, fotbalové hřiště UMT, tělocvična 
Lidická, sportovní hala STARZ, házenkářská 

(oblouková) hala, tělocvična TJ ČZ, plavecký 
stadion, zimní stadion, sportoviště Na Muškách, 

atletické sektory Na Sídlišti) 

320 000 

7. TJ Dražejov, z.s. 

na úhradu nájemného a služeb v zařízeních 
STARZ  (hřiště u Lidlu, fotbalové hřiště UMT, 

tělocvična Lidická, sportovní hala STARZ, 
Máchova, plavecký stadion) 

60 000 

8. TJ ČZ Strakonice, spolek 

na úhradu nájemného a služeb v zařízeních 

STARZ (volejbal - tělocvična Lidická, sportovní 
hala STARZ, házenkářská (oblouková) hala, 

tělocvična TJ ČZ, sportoviště Na Muškách; 

atletika, házená - házenkářská (oblouková) hala; 
atletika, badminton, házená, volejbal - 

tělocvična TJ ČZ, atletika - atletické sektory Na 
Sídlišti) 

1 082 000 

9. 
SK Fight Pro  

Strakonice, z. s. 

na úhradu nájemného a služeb v zařízeních 

STARZ (tělocvična Lidická) 
230 000 

10. DDM Strakonice 
na úhradu nájemného a služeb v zařízeních 

STARZ (plavecký stadion) 
35 000 

11. 
Basketbalový klub 
Strakonice, z. s. 

na úhradu nájemného a služeb v zařízeních 
STARZ (sportovní hala STARZ, Máchova) 

560 000 

12. 
Tělovýchovná jednota 

Fezko Strakonice z. s. 

na úhradu nájemného a služeb v zařízeních 

STARZ (plavecký stadion) 
1 046 000 

13. Potápěči Strakonice 
na úhradu nájemného a služeb v zařízeních 

STARZ (plavecký stadion) 
8 000 

14. HC Strakonice 
na úhradu nájemného a služeb v zařízeních 
STARZ (zimní stadion) 

1 317 000 

 

 

 



Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 

volnočasových aktivit pro rok 2021  

Opatření 2, Podpora na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež 

v tělocvičnách základních škol zřizovaných městem Strakonice 

 

 
ŽADATEL ÚČEL DOTACE 

SCHVÁLENÁ 
ČÁSTKA 

1. 
FK Junior  

Strakonice, z. s. 

na úhradu nájemného v tělocvičnách základních 
škol (ZŠ F. L. Čelakovského - Jezerní 1280, ZŠ 
Povážská Strakonice) 

70 000 

2. 
SK Basketbal  

Strakonice z. s. 

na úhradu nájemného v tělocvičnách základních 
škol (ZŠ Povážská Strakonice, ZŠ Strakonice, 
Krále Jiřího z Poděbrad 882) 

49 400 

3. 
NK Habeš 

Strakonice, z. s. 
na úhradu nájemného v tělocvičnách základních 
škol (ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882) 

4 500 

4. Fbc Strakonice z.s. 

na úhradu nájemného v tělocvičnách základních 
škol (ZŠ F. L. Čelakovského - Chelčického 555, ZŠ 
F. L. Čelakovského - Jezerní 1280, ZŠ Povážská 
Strakonice, ZŠ Strakonice, Dukelská, ZŠ 
Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882) 

16 000 

5. 
TJ ČZ Strakonice, spolek 

- oddíl volejbalu 
na úhradu nájemného v tělocvičnách základních 
škol (ZŠ Povážská Strakonice) 

50 000 

6. 
TJ ČZ Strakonice, spolek 
- oddíl stolního tenisu 

na úhradu nájemného v tělocvičnách základních 
škol (ZŠ F. L. Čelakovského - Chelčického 555) 

40 000 

7. 
TJ ČZ Strakonice, spolek 

- oddíl atletiky 
na úhradu nájemného v tělocvičnách základních 
škol (ZŠ Povážská Strakonice) 

8 000 

8. TJ Dražejov, z. s. 

na úhradu nájemného v tělocvičnách základních 
škol (ZŠ F. L. Čelakovského - Jezerní 1280, ZŠ 
Povážská Strakonice, ZŠ Strakonice, Dukelská, ZŠ 
Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882) 

12 500 

9. 
Institut poradenské 

psychologie z. s. 
na úhradu nájemného v tělocvičnách základních 
škol (ZŠ F. L. Čelakovského - Jezerní 1280) 

10 000 

10. DDM Strakonice 
na úhradu nájemného v tělocvičnách základních 
škol (ZŠ Strakonice, Dukelská) 

15 000 

11. 
Sportovní klub JUDO 
1990 Strakonice, z. s. 

na úhradu nájemného v tělocvičnách základních 
škol (ZŠ Strakonice, Dukelská) 

15 680 

12. 
Basketbalový klub 

Strakonice z. s. 
na úhradu nájemného v tělocvičnách základních 
škol (ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882) 

18 900 

 

 

 

 

 

 



Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit pro rok 2021 
Opatření 3, Podpora sportovní činnosti mládeže 

 

 
ŽADATEL ÚČEL DOTACE 

SCHVÁLENÁ 
ČÁSTKA 

1. 
FK Junior  

Strakonice, z. s. 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - doprava, 
materiálové vybavení, startovné a související náklady 
na soutěže 

110 000                                                                                  

2. 
SK Basketbal  

Strakonice, z. s. 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - doprava, 
cestovné k soutěžním utkání, k turnajům mládeže a 
na tréninky, ubytování mládeže při její účasti na 
sportovní akci mimo území města Strakonice a při 
sportovní přípravě (soustředění), výkon rozhodčích a 
delegátů včetně cestovného v rámci mládežnických 
soutěží, nájemné sportovišť pro mládež, odměny a 
mzdové náklady trenérů včetně odvodů, trenérské 
služby, startovné v soutěžích a turnajích mládeže, 
sportovní vybavení pro mládež (neinvestiční), 
energie 

40 000 

3. 
Tenis klub  

Strakonice, spolek 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - doprava, 
cestovné k soutěžím a turnajům, úhrada rozhodčím 
za turnaje, mzdové náklady trenérů, služby externích 
trenérů včetně jejich cestovních nákladů, startovné v 
soutěžích a turnajích mládeže, sportovní pomůcky a 
nářadí, energie, vodné, stočné 

25 000 

4. 
SKI KLUB  

Strakonice, z. s. 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - doprava, 
startovné, ubytování závodníků a trenérů při 
celostátních závodech, doprava a startovné na 
krajských lyžařských závodech, doprava na lyžařské 
tréninky, nájemné v Sokolovně, nájemné pro sklad 
lyžařského materiálu, nákup lyží, holí, vosků, 
kolečkových lyží a ostatního lyžařského materiálu, 
ubytování závodníků a trenérů na týdenních letních a 
zimních soustředěních v roce 2021    
 

35 000 

5. 
Kanoistický klub Otava 

Strakonice z. s. 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - cestovné, 
startovné v soutěžích, pronájem slalomových kanálů, 
sportovní vybavení 

13 000 

6. 

NK Habeš  
Strakonice, z. s. 

 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - soustředění, 
turnaje, pronájem sálu, cestovné, sportovní vybavení 

6 000 

7. Fbc Strakonice z. s. 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - doprava, 
cestovné k soutěžním utkání, k turnajům mládeže a 
na tréninky, ubytování mládeže při její účasti na 
sportovní akci mimo území města Strakonice a při 
sportovní přípravě (soustředění), výkon rozhodčích a 
delegátů včetně cestovného, startovné, obnova a 
nákup sportovního vybavení, zdravotnického 
materiálu a tréninkových pomůcek, odměny trenérů 
včetně odvodů, trenérské služby, pronájem 
sportovišť 
 
 

130 000 



8. 
TJ ČZ Strakonice, spolek 

- oddíl atletiky 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - doprava, 
cestovné k turnajům dětí a mládeže, ubytování dětí a 
mládeže při účasti na sportovních akcích konaných 
mimo území města Strakonice, ubytování dětí a 
mládeže při sportovní přípravě (soustředění), 
startovné na turnajích dětí a mládeže, nákup a 
obnova sportovního vybavení, zdravotnického 
materiálu a tréninkových pomůcek, odměny trenérů 
vč. odvodů 

15 000 

9. 
TJ ČZ Strakonice, spolek 

- oddíl badmintonu 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - doprava, 
cestovné k turnajům dětí a mládeže, ubytování dětí a 
mládeže při účasti na sportovních akcích konaných 
mimo území města Strakonice, ubytování dětí a 
mládeže při sportovní přípravě (soustředění), 
náklady na úhradu startovného na turnajích dětí a 
mládeže, nákup a obnova sportovního vybavení, 
zdravotnického materiálu a tréninkových pomůcek, 
odměny trenérů vč. odvodů 

8 000 

10. 
TJ ČZ Strakonice, spolek 

- oddíl házené 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - doprava, 
cestovné k soutěžním utkáním a turnajům dětí a 
mládeže a na tréninky, ubytování dětí a mládeže při 
účasti na sportovních akcích konaných mimo území 
města Strakonice, ubytování dětí a mládeže při 
sportovní přípravě (soustředění), výkon rozhodčích a 
delegátů včetně cestovného v rámci mládežnických 
soutěží, startovné v mládežnických soutěžích a na 
turnajích dětí a mládeže, nákup a obnova 
sportovního vybavení, zdravotnického materiálu a 
tréninkových pomůcek, odměny trenérů vč. odvodů, 
trenérské služby, pronájem sportovišť pro děti a 
mládež 

70 000 

11. 
TJ ČZ Strakonice, spolek 

- oddíl volejbalu 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - doprava, 
cestovné k soutěžním utkáním a turnajům dětí a 
mládeže a na tréninky, ubytování dětí a mládeže při 
účasti na sportovních akcích konaných mimo území 
města Strakonice,  ubytování dětí a mládeže při 
sportovní přípravě (soustředění), výkon rozhodčích 
včetně cestovného v rámci mládežnických soutěží, 
náklady na úhradu startovného v mládežnických 
soutěžích a turnajích dětí a mládeže, nákup a obnova 
sportovního vybavení, zdravotnického materiálu a 
tréninkových pomůcek, odměny trenérů vč. odvodů, 
pronájem sportovišť pro děti a mládež 

17 000 

12. TJ Dražejov, z. s. 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - startovné v 
soutěžích, doprava, odměny a vzdělávání trenérů, 
pronájmy sportovišť, obnova sportovního a 
trénikového vybavení 

25 000 

13. 
SK Fight Pro  

Strakonice, z. s. 
na zajištění sportovní činnosti mládeže - sportovní 
vybavení, pomůcky, klubové oblečení 

5 000 

14. 
Draci  

Strakonice, z. s. 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - doprava, 
cestovné, startovné, soustředění, rozhodčí, nájemné 
lodí na trénink a soutěže, odměny a mzdové náklady 
trenérů, trenérské služby, sportovní vybavení pro 
mládež, pomůcky pro trénování, záchranné pomůcky 
pro trénink a soutěže 

10 000 



15. 
Basketbalový klub 

Strakonice z. s. 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - doprava, 
cestovné k soutěžním utkáním a turnajům mládeže, 
ubytování mládeže při účasti na sportovních akcích 
mimo území města Strakonice, výkon rozhodčích v 
rámci mládežnických soutěží, startovné a sportovní 
vybavení 

57 000 

16. 
Tělovýchovná jednota 
Fezko Strakonice z. s.  

na zajištění sportovní činnosti mládeže - doprava, 
cestovné k soutěžním utkáním, k turnajům mládeže 
a na tréninky, ubytování mládeže při její účasti na 
sportovní akci mimo území města Strakonice a při 
sportovní přípravě (soustředění), výkon rozhodčích a 
delegátů včetně cestovného v rámci mládežnických 
soutěží, nájemné sportovišť pro mládež, nájemné 
nebytových prostor potřebných pro činnost s dětmi 
a mládeží, odměny a mzdové náklady trenérů včetně 
odvodů, trenérské služby, startovné v soutěžích a 
turnajích mládeže, sportovní vybavení pro mládež 
(neinvestiční), energie, vodné-stočné 

100 000 

17. 
Aeroklub  

Strakonice, z. s. 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - tréninkové a 
soutěžní seskoky, trenérské služby, letové hodiny, 
hlavní vrchlík, záložní vrchlík, náklady na energie 

35 000 

18. 
Cobra Ryu  

Strakonice z. s. 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - pronájem 
sportoviště (tělocvičny) pro sportovní přípravu 
mládeže, ubytování na letním soustředění zaměřené 
na sportovní přípavu mládeže, startovné na 
sportovních soutěžích mládeže, odměny a mzdové 
náklady trenérů, náklady na dopravu na turnaje a 
soutěže mládeže, sportovní vybavení pro soutěžící 
děti a mládež  

20 000 

19. Biatlon Strakonice, z. s. 
na zajištění sportovní činnosti mládeže - startovné, 
ubytování, cestovné, nákup diabol a malorážkových 
nábojů 

7 000 

20. 
HC Strakonice, z. s. - 

krasobruslení 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - účast na 
oficiálních soutěžích, nákup tréninkových pomůcek 
nebo na výplaty trenérů 

22 000 

21. 
HC Strakonice, z. s. - 

lední hokej 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - účast na 
oficiálních soutěžích, doprava, rozhodčí, 
zdravotnické zabezpečení,  nákup tréninkových 
pomůcek nebo na výplaty trenérů 

60 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit pro rok 2021 
Opatření 4, Podpora volnočasové činnosti mládeže 

 

 
ŽADATEL ÚČEL DOTACE 

SCHVÁLENÁ 
ČÁSTKA 

1. 

Česká tábornická unie - 
TK Podskalí Strakonice, 

p. s. 

zajištění celoročního provozu táborové základny 
v Kadově a klubovny ve Strakonicích (Podskalí 

334, Strakonice), sportovní materiál pro činnost, 
pomůcky na hry, benzín do elektrocentrál, 
revize elektrozařízení, materiál na údržbu a 

vybavení, tábornické vybavení, elektrika EON, 
technická kontrola přívěsu 

30 000 

2. Cestou vůle, z. s. 

materiál na připravované akce pro 
volnočasovou činnost spolku - malování na 

trička, Halloween, malování prstovými barvami, 
výroba vánočních dekorací 

3 710 

3. 
AGOGE MARTIAL  

ARTS, z. s. 
nájemné pro volnočasovou činnost - bojové 

sporty 
32 965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit pro rok 2021  
Opatření 5, Podpora jednorázových sportovních a volnočasových akcí pořádaných na 
území města Strakonice 

 

 
ŽADATEL ÚČEL DOTACE 

SCHVÁLENÁ 
ČÁSTKA 

1. TAJV, z.s. (Jan Váňa) 

zajištění akce Sportovní den mládeže s 
TAJV na venkovním sportovišti ZŠ 
Povážská ve Strakonicích - sportovní 
materiál, cestovné a doprava, nájemné 
sportovišť, ceny a odměny dětem 

0 

2. 
SK Basketbal  

Strakonice, z. s. 

zajištění akce Vánoční turnaj - 
materiálně technické zajištění akce, 
poháry, medaile, ceny, cestovní výdaje, 
výdaje za rozhodčí, zdravotní zajištění, 
pitný režim 

3 000 

3. 
SK Basketbal  

Strakonice, z. s. 

zajištění akce Minibasketbalový turnaj 
škol - materiálně technické zajištění 
akce, poháry, medaile, ceny, cestovní 
výdaje, výdaje za rozhodčí, zdravotní 
zajištění, pitný režim 

3 000 

4. 
SK Basketbal  

Strakonice, z. s. 

zajištění akce Neděli bez basketbalu si 
neumím představit… - materiálně 
technické zajištění akce, poháry, 
medaile, ceny, cestovní výdaje, výdaje 
za rozhodčí, zdravotní zajištění, pitný 
režim 

2 000 

5. 
SK Basketbal  

Strakonice, z. s. 

zajištění akce Jihočeský streetbalový 
víkend - materiálně technické zajištění 
akce, poháry, medaile, ceny, cestovní 
výdaje, výdaje za rozhodčí, zdravotní 
zajištění, pitný režim 

3 000 

6. 
SK Basketbal  

Strakonice, z. s. 

zajištění akce Přípravné turnaje U10-
U11, U15, U19 - materiálně technické 
zajištění akce, poháry, medaile, ceny, 
cestovní výdaje, výdaje za rozhodčí, 
zdravotní zajištění, pitný režim 

15 000 

7. Andrea Sedláčková 

zajištění akce Do práce na kole - akce na 
triko (hrazené vstupy do kulturních a 
sportovních zařízení), úhrada poplatků 
spojených se závěrečným vyhlášením 
(materiálně technické zabezpečení 
akce, pronájem prostor, poplatky OSA, 
úhrada DJ, moderátor), ocenění výherců 
 

4 000 

8. 
Tenis klub Strakonice, 

spolek 

zajištění akce Celostátní tenisový turnaj 
dospělých - náklady na míče, rozhodčí, 
pořadatele 
 

5 000 



9. 
SKI KLUB  

Strakonice, z. s. 

zajištění akce Strakonický duatlon - 
organizační a materiálové zajištění 
závodu, ceny, medaile, poháry, nákup 
trik, pronájem sálu, ozvučení areálu 

9 000 

10. 
SKI KLUB  

Strakonice, z. s. 

zajištění akce Běh okolo Kuřidla - 
organizační a materiálové zajištění 
závodu, ceny, medaile, poháry, trika, 
pronájem sálu, ozvučení areálu, nákup 
zahradního stanu pro rozhodčí, vlajky, 
plakety 

13 000 

11. 
NK Habeš  

Strakonice, z.s. 

zajištění akce Turnaj trojic v nohejbale 
mužů a mládeže - ceny, diplomy, 
poháry, pronájem sálu 

5 000 

12. 

Svaz diabetiků ČR, 
pobočný spolek 

Strakonice 

zajištění akce Vánoční turnaj v 
kuželkách - nájemné, medaile, diplomy, 
kancelářské potřeby, barva do tiskárny 
 

2 000 

13. FBC Strakonice z.s. 

zajištění akce 9. ročník Memoriál Petra 
Adlera - materiálně technické 
zabezpečení akce, pronájem 
sportoviště, ceny, poháry, odměny 
rozhodčím, cestovné, ubytování  
 

19 000 

14. Martin Chylík 

zajištění akce Noimak Cup - materiální 
zabezpečení akce, nákup cen, pronájem, 
honoráře organizačních pracovníků 
 

7 000 

15. TJ ČZ Strakonice, spolek 

zajištění akce 27. ročníku Běh městem 
Strakonice - materiálně technické 
zabezpečení akce, kancelářské potřeby, 
zdravotní zabezpečení akce, materiál, 
ceny pro účastníky, poháry, medaile, 
diplomy, trička, pitný režim pro 
sportovce v průběhu akce, pronájem 
technického zařízení pro evidenci 
výsledků, ozvučení areálu, honorář pro 
účinkující v doprovodném programu 
 

14 000 

16. 
TJ ČZ Strakonice, spolek 

- oddíl házené 

zajištění akce Krajský turnaj minižactva 
a přípravek v házené 4+1 - materiálně 
technické zabezpečení turnaje, 
kancelářské potřeby, materiál na 
vyznačení hřiště na miniházenou, 
zdravotní zabezpečení akce, ozvučení, 
výdaje na rozhodčí, časoměřiče, ceny 
pro účastníky, poháry, medaile, 
diplomy, věcné ceny, trika, míče, 
pronájem sportovního zařízení, pitný 
režim pro děti v průběhu akce 
 

9 000 



17. 
TJ ČZ Strakonice, spolek 

- oddíl badmintonu 

zajištění akce GPD U15 - Turnaj dětí a 
mládeže v badmintonu v září - 
materiálně technické zabezpečení 
turnaje, míče do soutěže, kancelářské 
potřeby, zdravotní zabezpečení, 
ozvučení, výdaje na rozhodčí, ceny pro 
účastníky, poháry, medaile, diplomy, 
věcné ceny, pronájem sportovního 
zařízení, pitný režim pro děti v průběhu 
akce 

3 000 

18. 
TJ ČZ Strakonice, spolek 

- oddíl badmintonu 

zajištění akce GPD U15 - Turnaj dětí a 
mládeže v badmintonu v prosinci - 
materiálně technické zabezpečení 
turnaje, míče do soutěže, kancelářské 
potřeby, zdravotní zabezpečení akce, 
ozvučení, výdaje na rozhodčí, ceny pro 
účastníky, poháry, medaile, diplomy, 
věcné ceny, pronájem sportovního 
zařízení, pitný režim pro děti v průběhu 
akce 

1 500 

19. 
TJ ČZ Strakonice, spolek 

- oddíl badmintonu 

zajištění akce GPC - Turnaj kategorie 
dospělých v badmintonu - materiálně 
technické zabezpečení turnaje, míče do 
soutěže, kancelářské potřeby, zdravotní 
zabezpečení akce, ozvučení, výdaje na 
rozhodčí, ceny pro účastníky, poháry, 
medaile, diplomy, věcné ceny, 
pronájem sportovního zařízení, pitný 
režim pro účastníky v průběhu akce 

1 500 

20. TJ Dražejov, z. s. 

zajištění akce Dětské sportovní 
odpoledne - zabezpečení doprovodného 
programu, pořízení drobných cen pro 
účastníky, materiál na přípravu 
sportovišť  

9 000 

21. 
Tělocvičná jednota 

Sokol Strakonice 

zajištění akce Memoriál Františka 
Roučky - pronájem haly a odměny pro 
všechna družstva 

3 000 

22. 
Tělocvičná jednota 

Sokol Strakonice 

zajištění akce Noc Sokoloven - 
materiální zabezpečení akce, odměny 
pro příchozí i stávající členy TJ Sokol při 
akci Noc Sokoloven 
 

4 000 

23. 

SH ČMS - Okresní 
sdružení hasičů 

Strakonice 

zajištění akce Okresní soutěž v požárním 
sportu mužů a žen - nákup pohárů  
 

7 000 

24. 

SH ČMS - Okresní 
sdružení hasičů 

Strakonice 

zajištění akce Požární útok - materiálně 
technické zajištění předmětů s logy 
Otavského plamínku 2021 a čísly 112 a 
150 
 

7 000 



25. 

Okresní sdružení Česká 
unie sportu  

Strakonice, z.s. 

zajištění akce Poznej sporty ve 
Strakonicích - pitný režim pro 
zúčastněné sportovce, materiálně 
technické zabezpečení, zdravotní 
zabezpečení, drobné odměny pro 
návštěvníky 

15 000 

26. 
Tělocvýchovná jednota 

Fezko Strakonice z.s. 

zajištění akce Czech Open - odměny a 
náhrady rozhodčím, diplomy, medaile, 
ceny pro soutěžící  

10 000 

27. 
Tělocvýchovná jednota 

Fezko Strakonice z.s. 

zajištění akce Plavecké závody Zlatý fez - 
odměny a náhrady rozhodčím, diplomy, 
medaile, ceny pro soutěžící, pronájem 
bazénu a časomíry 

10 000 

28. 
Tělocvýchovná jednota 

Fezko Strakonice z.s. 

zajištění akce ParaFEZ, závody pro 
handicapované plavce - diplomy, 
medaile, ceny pro soutěžící, odměny 
pořadatelům 

7 000 

29. 
Tělocvýchovná jednota 

Fezko Strakonice z.s. 

zajištění akce Otavský pohár - odměny a 
náhrady rozhodčím, diplomy, medaile, 
ceny pro soutěžící 

3 000 

30. 
Tělocvýchovná jednota 

Fezko Strakonice z.s. 

zajištění akce Plave celá rodina - 
odměny rozhodčím, diplomy, medaile, 
ceny pro soutěžící 

10 000 

31. 
SOUTH STARS 
ACADEMY z.s. 

zajištění akce Hokejový kemp "SSLHS 
2021" - materiálně technické 
zabezpečení akce, drobné ceny pro 
závěrečný zápas, výdaje na rozhodčí a 
trenéry, pronájem sportovního zařízení, 
pitný režim pro účastníky kempu 

17 000 

32. 
Aeroklub  

Strakonice, z. s. 

zajištění akce Strakonický fez - letové 
hodiny, ceny, medaile, poháry pro 
vítěze, pronájem měřícího zařízení, 
nákup elektronického disku, ozvučení 
akce, náhrady rozhodčím a pilotům, 
textil, zázemí pro závodníky a rozhodčí 
na letištní ploše, pronájem a doprava 
lodí 

15 000 

33. 
Aeroklub  

Strakonice, z. s. 

zajištění akce Strakonický dudák - letové 
hodiny, ceny, medaile, poháry pro 
vítěze, pronájem měřícího zařízení, 
nákup elektronického disku, ozvučení 
akce, náhrady rozhodčím a pilotům, 
textil, zázemí pro závodníky a rozhodčí 
na letištní ploše 

20 000 

34. 
Cobra Ryu  

Strakonice z. s. 

zajištění akce 2. kolo krajské ligy v 
karate - medaile, diplomy, pronájem 
sportovní haly 

5 000 

35. 
HC Strakonice, z. s. - 

krasobruslení 

zajištění akce Vánoční závod v 
krasobruslení - ceny pro účastníky, 
zajištění zvukaře, zdravotníka, 
pořadatelů a rozhodčích 

6 000 



36. 
HC Strakonice, z. s. - 

lední hokej 

zajištění akce Vánoční karneval na 
bruslích -  ceny pro účastníky, zajištění 
zvukaře, zdravotníka, pořadatelů a 
rozhodčích 

5 000 

37. 
Kanoistický klub Otava 

Strakonice z.s. 

zajištění akce Veřejný závod ve vodním 
slalomu - technické zajištění tratě, 
rozhodčí, ceny, diplomy 

9 000 

38. 
Kanoistický klub Otava 

Strakonice z.s. 

zajištění akce Český pohár žáků ve 
vodním slalomu - technické zajištění 
tratě, rozhodčí, ceny, diplomy 

9 000 

 


