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Český svaz chovatelů z.s., Základní  organizace Bakov nad Jizerou 

Název projektu: Místní výstava drobného zvířectva  

Nadační příspěvek: 31 229 Kč 

Výstava drobného zvířectva proběhne 24.-25.8. 2019 v restauraci Rest „Na Zastávce“. Celkově se očekává 

vystavení cca 150 králíků, 50 holubů a 30 voliér drůbeže. Nejlépe oceněná zvířata resp. jejich chovatelé budou 

odměněni čestnými cenami a vítězové kategorií obdrží věcné ceny v podobě krmení. Pro návštěvníky výstavy 

bude připravena bohatá tombola, přehlídka druhů krmení pro zvířata, a také ukázka vajíček od různých druhů 

doma chovaných ptáků. Návštěvníci si zde mohou pořídit chovná zvířata nebo domácí mazlíčky. Výstavu 

každoročně navštíví přes 300 dospělých návštěvníků a zhruba stejný počet dětí různého věku. 

◊󠇯 

Dotyk, z.s. 

Název projektu: Provedení Vánočního koncertu 2019  

Nadační příspěvek: 11 000 Kč 

Vánoční koncert je tradiční vystoupení sboru Gospel Voices v kostele sv. Jana Nepomuckého v Mladé Boleslavi. 

Je završením adventního turné po blízkých obcích. Tradičně si jej chodí poslechnout cca 100 posluchačů, jejichž 

počet každoročně stoupá, sbor je mezi posluchači velmi oblíben. Získaný grant pomůže zajistit finance pro 

zkoušky sboru a kapely, a též připravit intenzivní víkendové soustředění k pečlivému nastudování repertoáru. 

Jelikož sbor zpívá anglicky, využije Dotyk prostředky také na tisk zpěvníků s texty i překladem, které si mohou 

odnést domů. 

◊󠇯 

Furiant o.s.  

Název projektu: Historický den na zřícenině zámku Zvířetice  

Nadační příspěvek: 40 000 Kč 

Ze získaného grantu bude financováno zjištění Historického dne a vystoupení různých uměleckých těles. Na 

nádvoří zříceniny zvířetického zámku vystoupí kejklíři, šermíři, kouzelníci, dobová muzika a tanečnice. Bude se 

podávat dobové občerstvení a návštěvníci se seznámí s mnohými historickými postavami v dobových kostýmech. 

◊󠇯 

Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem  

Název projektu: Zámecký klub a klubík a jeho nový prostor  

Nadační příspěvek: 95 642 Kč 

Zámecký klub a klubík je pravidelný tvořivý kroužek pro děti a ženy, který započal svou činnost v listopadu 2018 

v informačním centru. Pro tento projekt pomůže grant s financemi na úpravu a zařízení pro nový prostor 

v přízemí bělského zámku. Připravují zde útulné, příjemné, tvořivé i odpočinkové prostředí pro setkávání 

účastníků napříč věkovými skupinami. Budou zde pokračovat aktivity tvořivých dílen s dětmi i ženami, a také 

pořádat debaty na různá témata, např. o duševním rozvoji, ekologii, historii či přírodě. Vznikne tak místo pro 



setkávání běláků a společné aktivity různých věkových skupin, které oživí  bělský zámek a nabídnou prostor pro 

vzájemnou komunikaci i spřátelení. 

◊󠇯 

Mnichovohradišťský sportovní klub z.s.  

Název projektu: Dětské zázemí na nově zrekonstruovaném hřišti MSK  

Nadační příspěvek: 90 000 Kč 

V návaznosti na začínající rekonstrukci fotbalového hřiště bude postupně obnoveno a vylepšeno i zázemí ve 

fotbalovém areálu. Po rekonstrukci místní hospůdky zde pro návštěvníky ještě stále chybí zázemí a lepší vyžití 

pro ty nejmenší. Z grantu zde proto bude vybudován nový, větší, a hlavně bezpečnější dětský koutek a místo, kde 

se děti budou moct hrát. 

◊󠇯 

Naruby, z. s.  

Název projektu: Čtenářský klub v Mladé Boleslavi  

Nadační příspěvek: 16 500 Kč 

V rámci projektu vznikne čtenářský klub v Mladé Boleslavi, který sdružuje zájemce o literaturu a čtení. Klub bude 

zvát k besedám současné autory a překladatele a nabídne zajímavé akce pro širší veřejnost. Inspirovat se bude u 

jiných podobných klubů. Finance z grantu využije organizace na nastartování projektu tak, aby v něm mohla 

samostatně pokračovat i v dalším období. 

◊󠇯 

Pro budoucnost Žerčic  

Název projetu: Plnou parou do nového školního roku  

Nadační příspěvek: 40 000 Kč 

Projekt chce přispět ke smysluplnému trávení dne, vést k sounáležitosti, soudržnosti a umění žít pospolu tak, aby 

tyto hodnoty dostaly přednost před shonem, závistí a rivalitou. Lidé si zpříjemní první zářijovou sobotu letos 

podeváté tím, že společně stráví pohodový den při šálku kávy, s hudbou, soutěžením, projížďkou na koních a 

dalšími aktivitami. Sejdou se mladí i staří a každý si v programu najde „to své“. Pro děti jsou připravené tvořivé 

dílny, dopravní hřiště, rukodělné činnosti, malování na obličej, pro sportovce fotbálek. Nebude chybět ani tradiční 

ukázka policejní výzbroje a výstroje, kouzelník či tombola  a barmanská školička.  

◊󠇯 

Řeckokatolická farnost v Mladé Boleslavi 

Název projektu: Budování vztahu a spolužití národnostních menšin s majoritní společností 

Nadační příspěvek: 30 000 Kč 

Farnost ve svých aktivitách usiluje o budování dobrých vztahu uvnitř samotných menšin, obzvlášť se to daří 

s ukrajinskou menšinou, a zároveň se snaží vytvářet hezké vztahy mezi jedinci i  mezi menšinami a majoritní 

společnosti. V historii farnosti se prokázalo, že toto poslání lze nejlépe naplňovat přes kulturu a různé 

příležitosti k setkání. Aktivity tak napomáhají k zdravé integraci cizinců a k dobrému spolužiti národnostních 



menšin s majoritní společnosti. Grant bude využit na nákup záznamové techniky pro dokumentaci pořádaných 

akcí a aktivit. 

◊󠇯 

Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo Hradiště  

Název projektu: Vybavení venkovního společenského prostoru dětskými herními prvky  

Nadační příspěvek: 120 000 Kč 

Projekt řeší chybějící dětské herní prvky ve velmi navštěvovaném společenském prostoru farního areálu. Herní 

prvky jsou voleny jako kombinace mobilního a stacionárního vybavení. Hodně společenských a kulturních akcí 

pořádaných ve farním areálu je zaměřeno na děti (např. Balónky pro Ježíška, Živý betlém, Vítání jara, Sousedská 

slavnost, atd.), a proto je pořízení herních prvků velmi žádoucí a potřebné.   

◊󠇯 

Sbor Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi   

Název projektu: Komunitní zahrada  

Nadační příspěvek: 65 750 Kč 

Sbor Jednoty bratrské vlastní u své budovy uprostřed města krásnou zahradu s dětským mini-hřištěm. O 

prázdninách i během školního roku je několikrát týdně zahrada otevřena pro odpočinek, navázání nových vztahů 

a přátelství, zábavu, soutěže i ponaučení. Spoluobčané všech věkových kategorií tak mohou využít zázemí 

zahrady a domu a budovat vztahy se sousedy, bořit anonymitu a samotu. Rodiče s dětmi, děti předškolní i školní, 

mladí lidé i senioři se zde mohou zapojit do různých činností a klubů. Dům i zahrada slouží jako komunitní centrum 

pro lidi z okolí. Cílem projektu je zlepšit a dovybavit zázemí na zahradě, dokoupit lavičky k pískovišti a pro děti 

lano na houpání a šplhání. Aby se zahrada mohla používat i v nepříznivém počasí, z grantu bude pořízen také 

zahradní stan a zahradní nábytek. 

◊󠇯 

SEMIRAMIS z.ú.  

Název projektu: Z ulice do bezpečí!  

Nadační příspěvek: 300 000 Kč 

Projekt je zaměřen na vybudování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v nepříznivé sociální situaci 

v Mnichově Hradišti. Toto bezpečné prostředí naplněné smysluplnými volnočasovými aktivitami a odbornou 

pomocí podpoří jejich šance na vymanění se ze začarovaného kruhu rodinné tradice a nastartování vlastní cesty, 

víry v sama sebe,  ve své sny a jejich realizaci navzdory překážkám okolí. Na takové dospívající potom není potřeba 

volat městskou policii, že „dělají bordel“ na náměstí. Tyto děti a mladí lidé jsou naopak přínosem pro své město 

a svou komunitu. Jsou příkladem, vzorem pro mladší sourozence, spolužáky, členy party. Pomáhají jim, ukazují, 

že to jde a že to za to stojí. A to vše díky zážitkům a zkušenostem, na které by ve svém přirozeném prostředí, 

neměli šanci dosáhnout. Grant pomůže zakoupit materiální vybavení a zajistit tak provoz NZDM a práci v něm.  

◊󠇯 

SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Mladá Boleslav 

Název projektu: Závod požárnické všestrannosti dětí a mládeže - hra Plamen 2019/20  

Nadační příspěvek: 39 945 Kč 



Sdružení hasičů pořádá čtyři okresní kola celostátní hry pro děti s názvem PLAMEN v šesti různých požárních 

disciplínách (závod požárnické všestrannosti, štafeta požárních dvojic, štafeta CTIF, štafeta 4x60 m, požární útok 

s překážkami CTIF, požární útok). Cílem projektu je zajištění zdravého občerstvení a pití pro všechny účastníky 

závodu požárnické všestrannosti, diplomů, medailí, pohárů a zážitkových odměn pro dětské kolektivy. 

◊󠇯 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Boseň 

Název projektu: Slavnostní uniformy 

Nadační příspěvek: 50 000 Kč 

Sbor dobrovolných hasičů v Bosni chce obnovit tradici a znovu zvýšit prestiž a vzhled při veřejných akcích, kde 

jsou naši členové v současnosti oblečeni v uniformách, které nosili naši dědečkové před 40lety a jsou ve velmi 

špatném stavu. Z grantu si zajistí spolufinancování pořízení nových uniforem, které budou následně využívat při 

svých chystaných aktivitách, např. na oslavách 140 let od založení sboru.  

◊󠇯 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kněžmost  

Název projektu: Hasičský dětský den 

Nadační příspěvek: 20 000 Kč  

7. září 2019 pořádá Sbor dobrovolných hasičů u hasičské zbrojnice v Kněžmostu dětský den pro děti ze širokého 

okolí a pro děti z dětských domovů. Na tradiční hasičský den přijíždí děti ze širokého okolí a připraveny jsou pro 

ně soutěže, tombola, nafukovací atrakce, ukázky práce hasičů, policie, záchranky, armády. Speciální dárky jsou 

připraveny pro děti z dětských domovů.  V roce 2018 na akci zavítalo více jak 1500 návštěvníků. Veškeré atrakce 

a ukázky jsou poskytovány zdarma, grant bude využit na zakoupení drobného občerstvení a dárku do soutěží a 

na ozvučení akce. 

◊󠇯 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pěčice  

Název projektu: Základní vybavení pro požární sport dětí   

Nadační příspěvek: 40 000 Kč 

Projekt je součástí činnosti kroužku mladých hasičů při SDH Pěčice. Příspěvek bude přímo sloužit pro nákup 

nového vybavení pro cvičení a účast na soutěžích požárního sportu. Aktivita kroužku mladých hasičů je v souladu 

s „Koncepcí činnosti s kolektivy mladých hasičů do roku 2020“, vydanou SH ČMS. 

◊󠇯 

Spolek občanů Domousnic  

Název projektu: Loučení s létem!  

Nadační příspěvek: 30 000 Kč 

Grant pomůže zajistit organizaci a vybavení pro sportovně-zábavné odpoledne pro děti i dospělé, zakončené 

hudebním vystoupením a zábavou. Ve spolupráci s nově vzniklým SDH Domousnice připraví spolek občanů 

program pro děti, včetně představení Sboru dobrovolných hasičů. Na hřišti budou probíhat workshopy, soutěže 



a tvořivé dílny. Pro dospělé bude odpoledne připraven nohejbalový turnaj a po vyhlášení vítězů zakončí akci 

hudební vystoupení. 

◊󠇯 

TJ Stonožka Březina z.s.  

Název projektu: Svatovavřinecká pouť  

Nadační příspěvek: 30 000 Kč 

Tradiční Pouťové posezení pořádá TJ v obci Březina již čtvrtým rokem. Akce se bude konat na sportovním hřišti v 

obci Březina u Mnichova Hradiště, během ní bude zajištěno občerstvení, vystoupení regionálních kapel, taneční 

vystoupení mažoretek, skákací hrad, domácí střelnice, přehlídka historických traktorů, výstava dobových 

fotografií a prohlídka kostela. V loňském roce byla na dětském hřišti k příležitosti 100 letého výročí vysazena lípa, 

letos bude lípě věnován památný kámen. Pouť bude věnována přírodě, ekologii a zvířátkům, cílovou skupinou 

budou hlavně děti. Pro ně bude připravena jízda na koních a povídání se sokolníkem o dravcích. Děti, které přijdou 

v masce zvířátka, budou odměněny. Při příchodu děti obdrží herní kartičky, na které budou sbírat razítka za 

splnění různých úkolů věnovaných tématům, jako je třídění odpadů lesní ekosystém, život na statku a další. 

Z grantu bude TJ financovat atrakce a ceny pro děti. 


