
Název Společnosti Projekt Anotace

Výše nadačního 

příspěvku

Bikeheart z. s.

Bikeheart Centrum 

cyklistiky - 2. etapa

2. etapa rekonstrukce historické budovy bývalé kuželny ve 

Štruncových sadech v Plzni -  dalších téměř 300 m2, které 

budou sloužit jako konferenční prostory pro přednášky, 500 000 Kč

Regionální Filmová Kancelář 

Plzeňský kraj

Filmové večery na 

náplavce

Projekce na zrekonstruované náplavce v centrální části 

města Plzně -  lokální studentská tvorba), české a zahraniční 

snímky. Projekce od 21:00 hodin, od 19:00 hodin možnost 

zakoupcení kávy a občerstvení. Cílem projekcí je oživení 

náplavky. Nebude vybíráno vstupné. 135 000 Kč

Pěstuj prostor, z. s.

Festival městského 

pěstování a 

kompostování

Festival městského pěstování a kompostování - představí 

zahradničení a zpracování bioodpadu ve městě - 

workshopy, přednášky a filmové projekce. Slavnostní 

otevření Semínkovny, umožňující výměnu semínek mezi 

zahradníky. Exkurze do plzeňské komunitní zahrady, 

městského sada a dalších míst.  V rámci projektu vznikne 

edukativní infosystém v komunitní zahradě Pěstírna DEPO. 96 000 Kč

Pilsner Jazz Band, z.s.

VI. Mezinárodní 

dixielandový festival 

Plzeň

6 ročník festivalu tradičního jazzu - dixielandu v Plzni - 

dvoudenní program v zahradních prostorách Měšťanské 

besedy a v ulicích centra Plzně 175 000 Kč

Lions Club Plzeň Bohemia

15.koncert ke Světovému 

dni zraku - jubilejní ročník

Koncert ke Světovému dni zraku pod záštitou primátora 

města Plzně. Spolupráce s Plzeňskou filharmonií a Deylovou 

konzervatoří Praha. Koncertu se účastní absolventi 

konzervatoře nebo umělci se zrakovým postižením. 50 000 Kč

CONEXIS z.s. Pilsen Busking Fest 2021

Pilsen Busking Fest je neziskový mezinárodní festival 

pouličního umění, tzv. buskingu. Během festivalu se 

prezentuje umění ve veřejném prostoru (festival 

hudebníků, akrobatů, tanečníků, kouzelníků, sochařů, 

malířů a dalších, zejména profesionálních umělců z celého 

světa a České republiky. 452 380 Kč



Divadlo Josefa Kajetána Tyla, 

příspěvková organizace

"NOC S OPEROU 2021 

MACBETH, Plzeň 25. 

června 2021"

V Lochotínském amfiteátru představí Divadlo J. K. Tyla 

slavnou operu Giuseppe Verdiho Macbeth. Cílem projektu 

je představit operu v její plné monumentalitě, oslovit 

příznivce operního žánru i nové návštěvníky a nabídnout 

nevšední zážitek v prostředí přírodní scény. Díky grantu by 

došlo k využití moderních technologií během open air akce 

(stream, přenos pomocí dronů, působivější vizuální efekty), 

Náročná open air produkce každoročně získává záštitu 

primátora města Plzně, hejtmana Plzeňského kraje a 

starosty Městského obvodu Plzeň 1. 500 000 Kč

Svaz postižených civilizačními 

chorobami v ČR, z.s.

Rozchodíme Civilky s 

Prazdrojem 2020

Přednášky a pochod s holemi nordic walking se seniory, 

osobami s civilizačním onemocněním a veřejnost. Cíl je 

motivace k pravidelnému pohybu, zvýšení její celkové 

kondice a prevence onemocnění, snížení bariér, začlenění 

do společnosti a navázání nových interakcí. 47 620 Kč

Post Bellum

Od osvobození do 

nesvobody

Projekt k 75. výročí konce války, připomínající i události, 

které v Československu následovaly. Multimediální a open-

air výstava a tři trasy po místech paměti národa centrem 

města. Je určen široké veřejnosti i školám a díky jazykovým 

mutacím chce oslovit i zahraniční návštěvníky města. 

Výstava i expozice jsou postaveny na vzpomínkách 

pamětníků 20. století a kromě války a osvobození přiblíží i 

kolektivizaci venkova, znárodňování, měnovou reformu 

1953, politické procesy, rok 1968 či léta normalizace. 150 000 Kč

Sjednocená organizace 

nevidomých a slabozrakých 

České republiky

Dny umění nevidomých 

2021 v Plzni

Dny umění nevidomých 2021 v Plzni - cíl je odstraňovat 

bariéry a pomoci ke vzájemnému sbližování, pochopení a 

propojení světa vidoucích a nevidomých. Představení 

nadaných nevidomých a zrakově postižených umělců laické 

a odborné veřejnosti. 44 000 Kč



Biskupství plzeňské

Revitalizace katedrály sv. 

Bartoloměje v Plzni - třetí 

část

Projekt  zaměřen na pokračování revitalizace katedrály sv. 

Bartoloměje v Plzni včetně rozšíření prohlídkové trasy v 

podkroví (úpravy prostoru kostela pro zvýšení komfortu 

návštěvníků a rozšíření prohlídkové trasy  pro veřejnost + 

nová expozice  v podkroví. 400 000 Kč


