
Rozdělení peněz na granty na podporu mládeže v roce 2016 
 
ČHS obdržel 28 žádostí o poskytnutí grantu na podporu mládeže, s celkovým požadavkem 
na poskytnutí peněz ve výši cca 280 tisíc Kč.  
 
Na základě posouzení žádostí bylo rozhodnuto, že granty budou poskytnuty dvaceti sedmi 
žadatelům. Jedna žádost byla zamítnuta z důvodu nesplnění jedné ze stanovených 
podmínek (účast instruktora nebo trenéra ČHS s platnou licencí). Celkově bylo rozděleno 
184 tisíc Kč, částky přidělené jednotlivým žadatelům jsou uvedeny v tabulce. Peníze budou 
ve všech případech poskytnuty až po uskutečnění akce a předložení vyúčtování.   
 

žadatel  grant 
přiděleno 
(Kč) 

HO Alpici, z.s. nákup materiálu pro mládež (úvazky, helmy apod.) 6 000    

Alpin Club Rožnov nákup materiálu pro dětský lezecký kroužek (lezečky)  6 000    

Green Trees Monkeys z.s. nákup materiálu pro mládež (úvazky, jisticí prostředky apod.) 6 000    

HK Atlas Opava, z.s. oddílový tábor na Rabštejně 8 000    

HK Gymnázia Orlová nákup materiálu pro mládež (jisticí prostředky apod.) 6 000    

HK Choceň, z.s. náborové závody pro mládež 3 000    

HK Jihlava, z.s. letní soustředění v Arcu 10 000    

HK Lanškroun, z.s. nákup materiálu pro mládež (jistítka, karabiny apod.) 5 000    

HK Ostaš nákup materiálu pro mládež (lana, smyčky) 4 000    

HK Pardubice, z.s. Horolezecká školka (soustředění v Českém ráji) 9 000    

HO Beskyd Karviná, z.s. lezecké víkendy pro mládež na skalách (náborové akce) 8 000    

HO Česká Třebová 
Orlický Monkey Cup (závody mládeže v lezení na obtížnost, na 

rychlost a dalších disciplínách) 3 000    

HO HOKAS Otevírání Branických skal (náborová akce pro mládež) 6 000    

Horolezci Jeseník, z.s. soustředění mládeže v Polské Juře 10 000    

HO Komorní výtah pronájem lezecké stěny pro trénink oddílu mládeže 8 000    

HO Kralupy n Vltavou 
celoroční práce s mládeží (nákup materiálu, pronájem prostor pro 

výcvik apod.) 8 000    

HO Potkali se u Kolína 
Pod mostem CUP 2016 (dětské lezecké závody s doprovodným 

programem) 4 000    

HO Sokol Brno I letní soustředění pro mládež v Polsku 10 000    

HOVRCH, z.s. Dětský HIS maraton (lezecké závody) 4 000    

HO Vsetín Den malých (velkých) horolezců (náborová akce pro mládež) 4 000    

Horoklub Chomutov nákup materiálu pro výcvik mládeže (lana) 6 000    

KH Olomouc celoroční výcvik mládeže 8 000    

Lezení pro všechny letní tábory pro děti na Kozelce 10 000    

LK Mšeno víkendové výjezdy mládeže do skal 6 000    

LK Vertikon Zlín 
celoroční práce s mládeží (nákup materiálu, pronájem prostor pro 

výcvik apod.) 8 000    

TJ Baník Karviná, z.s. 
celoroční práce s mládeží (nákup materiálu, pronájem prostor pro 

výcvik) 8 000    

VHS Brno soustředění mládeže ve Wachau 10 000    

 
 


