
Pořad. 
číslo 

Název žadatele Název akce Opatření Schválená výše 
poskytnuté 

dotace (v Kč) 

1. 
Aerobik TEAM LENA  

J. Hradec 

činnost dětí a 
mládeže ve věku 
od 5 do 19 let (do 

kat. junior) ve 
sportovních 
organizacích 

opatření č. 2 - 
Příspěvek na činnost 

dětí a mládeže ve věku 
od 5 do 19 let (do kat. 
junior) ve sportovních 

organizacích 

30 000 

2. 
Cyklistický klub 

 Jindřichův Hradec z. s. 

činnost dětí a 
mládeže ve věku 
od 5 do 19 let (do 
kat. junior) ve 
sportovních 
organizacích 

opatření č. 2 - 
Příspěvek na činnost 

dětí a mládeže ve věku 
od 5 do 19 let (do kat. 
junior) ve sportovních 

organizacích 

25 000 

3. 
Spolek orientačních 

sportů Jindřichův Hradec 
z. s. 

činnost dětí a 
mládeže ve věku 
od 5 do 19 let (do 
kat. junior) ve 
sportovních 
organizacích 

opatření č. 2 - 
Příspěvek na činnost 

dětí a mládeže ve věku 
od 5 do 19 let (do kat. 
junior) ve sportovních 

organizacích 

 
 

50 000 

4. JH Cycling z. s. 

činnost dětí a 
mládeže ve věku 
od 5 do 19 let (do 
kat. junior) ve 
sportovních 
organizacích 

opatření č. 2 - 
Příspěvek na činnost 

dětí a mládeže ve věku 
od 5 do 19 let (do kat. 
junior) ve sportovních 

organizacích 

 
 

20 000 

5.  Z KopceDolu z. s. 

činnost dětí a 
mládeže ve věku 
od 5 do 19 let (do 
kat. junior) ve 
sportovních 
organizacích 

opatření č. 2 - 
Příspěvek na činnost 

dětí a mládeže ve věku 
od 5 do 19 let (do kat. 
junior) ve sportovních 

organizacích 

 
 

15 000 

6. AE MTK J. Hradec z. s. 

činnost dětí a 
mládeže ve věku 
od 5 do 19 let (do 
kat. junior) ve 
sportovních 
organizacích 

opatření č. 2 - 
Příspěvek na činnost 

dětí a mládeže ve věku 
od 5 do 19 let (do kat. 
junior) ve sportovních 

organizacích 

 
 

20 000 

7. Vajgarská saň z. s. 

činnost dětí a 
mládeže ve věku 
od 5 do 19 let (do 
kat. junior) ve 
sportovních 
organizacích 

opatření č. 2 - 
Příspěvek na činnost 

dětí a mládeže ve věku 
od 5 do 19 let (do kat. 
junior) ve sportovních 

organizacích 

 
 

10 000 

 

 

 

 

 

 

 



Pořad. 
číslo 

Název žadatele Název akce Opatření Schválená výše 
poskytnuté 

dotace (v Kč) 

1. 
Basketbalový klub  J. 

Hradec, z.s. 

5. ročník FMR 

Streetball Cup               

J. Hradec 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

5 000 

2. BASKET Jindřichův 

Hradec, z.s. 

6. ročník turnaje  

„O pohár starosty 

města Jindřichova 

Hradce“ 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

10 000 

3. Házená J. Hradec z.s. 

11. ročník 

mezinárodního 

turnaje házené 

žen 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

15 000 

4. 
Horolezecký klub    J. 

Hradec z.s. 
„Žulový štramák“ 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

4 000 

5. 
TJ Slovan J. Hradec 

z.s. 

MČR ve 

sportovní 

gymnastice 2018 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

30 000 

6. 
TJ Slovan J. Hradec 

z.s. 

Vánoční 

badmintonové 

turnaje 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

4 000 

7. 
TJ HBC OLYMP    J. 

Hradec z.s. 

Městská 

hokejbalová liga 

2018 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

3 000 

8. Otevřená OKNA, z.ú. 
Vajgarský kapr 

2018 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

10 000 

9. 
Univerzitní klub 

Fakulta managementu 

VŠE 

22. ročník běžecké 

hodinovky 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

3 000 



10. 
Cyklistický klub J. 

Hradec z.s. 

19. ročník 

„Memoriálu 

Jiřího Hudínka“ 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

7 000 

11. 
Klub vojáků v záloze 

při ÚVS J. Hradec 

XI. ročník 

střelecké soutěže 

„Skrýchovská 

puška - Memoriál 

Jana Šorše“ 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

3 000 

12. 
Klub vojáků v záloze 

při ÚVS  J. Hradec 

IV. ročník 

střelecké soutěže 

„Jindřichohradec

ká mířenka - 

Memoriál Jiřího 

Mrkvičky a 

Jaroslava Štíchy“ 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

3 000 

13. 
Sbor dobrovolných 

hasičů J. Hradec 

Soutěž v 

požárním útoku 

„O pohár starosty 

města               J. 

Hradec“ 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

7 000 

14. JH CYCLING z.s. 

Mistrovství 

Jihočeského svazu 

cyklistiky v 

cyklokrosu pro 

rok 2018 pro 

mládež a Velká 

cena               J. 

Hradce v 

cyklokrosu 2018 

pro dospělé 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 
 
 

5 000 

15. 
Aerobik Team Lena J. 

Hradec 

Soutěž v 

pódiových 

skladbách 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

8 000 

16. 
Aerobik Team Lena J. 

Hradec 

O pohár 

Jindřichohradeck

a 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

5 000 

17. 
Český rybářský svaz, 

z.s., Místní organizace              

J. Hradec 

25. ročník 

Mezinárodních 

rybářských 

závodů Nova 

Domus 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

8 000 

18. 
Veslařský klub Vajgar 

z.s. 

MČR mládeže ve 

veslování - účast 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

25 000 



19. 
Veslařský klub Vajgar 

z.s. 

26. ročník           

Chalupa cup 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

40 000 

20. 
Plavecký klub J. 

Hradec, z.s. 

Letní MČR a 

poháry v plavání - 

účast 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

20 000 

21. Vajgarská saň, z.s. 

1. ročník závodu 

dračích lodí 

„Vajgarská saň“ 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

12 000 

22. 
Tenis klub J. Hradec 

z.s. 

Turnaj mladších 

žáků 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

3 000 

23. 
Tenis klub  J. Hradec 

z.s. 

Prázdninový 

turnaj kategorie 

baby - tenis 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

           
 
          3 000 

24. 
Tenis klub  J. Hradec 

z.s. 

Prázdninový 

turnaj mladších 

žáků 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 
          3 000 

25. 
Tenis klub J. Hradec 

z.s. 

Prázdninový 

turnaj starších 

žáků 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 
          3 000 

26. 
Tenis klub J. Hradec 

z.s. 

Otevřený turnaj 

mladších žáků 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 
          3 000 

27. 
Tenis klub J. Hradec 

z.s. 

Otevřený turnaj 

kategorie baby - 

tenis 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 
          3 000 

28. 
Tenis klub J. Hradec 

z.s. 

Okresní přebor 

mladších žáků 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 
          3 000 

29. 
Tenis klub J. Hradec 

z.s. 

Vánoční turnaj 

kategorie baby - 

tenis 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 

 
 
         3 000 



reprezentaci města 

30. SKOK J. Hradec, z.s. 

Republikové 

finále Poháru 

AŠSK ČR v 

plavání IV. 

kategorie - dívky 

a chlapci 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

3 000 

31. SKOK J. Hradec, z.s. 

Republikové 

finále Poháru 

AŠSK ČR 

středních škol a 

učilišť ve florbalu 

- kategorie V. 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

3 000 

32. SKOK J. Hradec, z.s. 
Nohejbalový 

Jindřicháč 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

2 000 

33. SKOK J. Hradec, z.s. 

Velikonoční 

florbalový 

Jindřicháč -           

12. ročník 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

2 000 

34. SKOK J. Hradec, z.s. 

Jarní a Podzimní 

atletický 

Jindřicháč 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

5 000 

35. SKOK J. Hradec, z.s. 

MČR 

superseniorek a 

superveteránů ve 

volejbale 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

5 000 

36. 
Spolek ledního hokeje 

J. Hradec 

Mládežnické a 

dětské hokejové 

turnaje „O 

Jindřichohradeck

ý jarní pohár“ 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

25 000 

37. 
HC Vajgar J. Hradec, 

z.s. 
Škola bruslení 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

0 

38. 
HC Vajgar J. Hradec, 

z.s. 
Čertovský turnaj 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

4 000 



39. 
HC Vajgar J. Hradec, 

z.s. 

Březnový turnaj            

v minihokeji 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

3 000 

40. 
HC Vajgar J. Hradec, 

z.s. 

Podzimní dětské 

závody v 

krasobruslení 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

10 000 

41. 
HC Vajgar J. Hradec, 

z.s. 

Letní kondiční 

pohybové kempy 

pro veřejnost 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

0 

42. TCV J. Hradec z.s. 
Jindřichohradeck

ý triatlon 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

8 000 

43. TCV J. Hradec z.s. 

účast Františka 

Lindušky na 

závodech EP a SP 

v triatlonu 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

20 000 

44. TCV J. Hradec z.s. 

účast Ivety 

Fairaislové na 

závodech EP a SP 

v triatlonu 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

15 000 

45. 
AE MTK Jindřichův 

Hradec, z.s. 

Účast na 

republikovém 

finálovém závodě 

„Žij pohybem 

2018“ 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

2 000 

46. 
AE MTK Jindřichův 

Hradec, z.s. 

Republikové 

finále „Česko se 

hýbe 2018“ 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

2 000 

47. Jan Bartoška 

Turnaj v 

brazilském   Ju 

Jitsu 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

9 000 

48. Jiří Chalupský 
Jindřichohradeck

ý lev 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

8 000 

49. TJ Sokol J. Hradec Sokolský slet 2018 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 

 
15 000 



reprezentaci města 

50. z Kopce Dolu z.s. 

Lyžařský závod 

Jindřichohradeck

a       v obřím 

slalomu „Hradiště 

2018“ 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

3 000 

51. BORO s.r.o. 

WAKEBOARDO

VÝ OPEN AIR 

WAKE A BASS 

2018 

opatření č. 3 - 
Příspěvek na pořádání 
sportovních akcí a na 

sportovní 
reprezentaci města 

 
 

5 000 

 

 

Pořad. 
číslo 

Název žadatele Název 
projektu 

Opatření Schválená výše 
poskytnuté 

dotace (v Kč) 

1. 

 

TJ SLOVAN J. Hradec 

z. s. – florbalové družstvo 

žen 

Účast 
seniorského týmu 

v příslušné 
soutěži příslušné 

sezóny 

opatření č. 4 - 
Příspěvek na účast 

seniorských 
sportovních týmů 

v příslušných soutěžích 
příslušné sezóny 

 
 

30 000 

2. 
 

TJ HBC OLYMP 

J. Hradec 

Účast 
seniorského týmu 

v příslušné 
soutěži příslušné 

sezóny 

opatření č. 4 - 
Příspěvek na účast 

seniorských 
sportovních týmů 

v příslušných soutěžích 
příslušné sezóny 

 
 

30 000 

 

Pořad. 
číslo 

Název žadatele Název 
projektu 

Opatření Schválená výše 
poskytnuté 

dotace 

1. SK Horní Žďár, z.s. 

Pořízení 

travního 

traktoru                  

Lazer 12 597 RB 

Opatření č. 5 – 
Příspěvek na pořízení 

nebo zhodnocení 
dlouhodobého 

hmotného majetku 

 
 

0 

 
 


