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Yěc Žáclost o podporu na činnost Centra Ďenti.. v sokolovně Kokořínská204128,
v k.ú. MČ Praha _ Ďettice

Yážený pane starosto, váŽení radní, váženi členové Finančního výboru vČ Ďautice, váženi
zastupitelé'

žádáme tímto o finanční podporu naší činnosti v rámci Centra Ďabtce v Sokolovně Kokořínská
204128, Praha 8.

TJ Stolní tenis Praha, z.s. působí v sokolovně Kokořínská 204128, Praha 8' kde zřídilo od března
2015 Centrum Ďáblice. Centrum Ďáblice začalo provizorní pIoVoZ od záÍi 2015 po porněrně
rozsáhlé rekonstrukci sokolovny, kdy zahqila provoz herna stolního tenisu pro veřejnost (Centrum
stolního tenisu Ďautice;. K tomuto datu zde začalo působit TTC Praha se svými třemi oddíly. oddíl
mládeže, který zde trénuje třikrát týdně pod vedením trenéra licence B a do jehož činnosti se
zapojuje stále více místních děti Z Ďablic a dětí z bezprostředního okolí' Rekreační oddíl zde hraje
deset měsíců ročně vžďy v pondělí a i v něm vzrost počet členů z Ďautic a okolí. Registrovaný oddíl
má nyní 8 týmů muŽů, jrající soutěŽe od divize do nejnižší 7 . ttídy a jeden tým žen, hrakjící 1' třídu
žen. Dále zde probíhá již 4. ročník turnajů ve stolním tenisu pro veřejnost pro děti a mládeŽ okresní
a rekreační úrovně. Pro dospělé zde poŤádá turnaje ve stolním tenisu třikrát týdně PinecAréna.

Mimo činnosti TTC Praha zde proběhl dvakrát úspěšný ples fotbalového oddílu SK Ďáblic. V
listopadu 2017 zde proběhl úspěšný koncert Veselé trojky s účastí 240 návštěvníků. Dále zde spolek
Dáblové Praha, z.s. uspořádal několik akcí pro veřejnost určených dětem - několik závodů RC aut
na vysílačku a střeleb ze vzduchovky. Společně s TTC Praha jsme uspořádali Ples stolních tenistů a
následně Aprílovou diskotéku napříč generacemi. obě akce i přes zatím nižší účast proběhly ke
spokojenosti přítomných. Sokolovnu dále vyuŽil pro vernisáž Spolek Parkán a pro besedu MČ
Praha _ Ďablice.

TJ Stolní tenis Praha se věnuje převáŽně činnosti organizační, zajišt'uje provoz herny stolního tenisu
pro veřejnost a stará se o dobudování sálu, v němŽ jsme pořídili dřevěnou podlahu a zprovoznili
bar. S podporou MČ Praha Ďablice se nám podařilo sokolovnu vybavit 200 ks stejných Židlí.

Požadovanou podporu bychom rádi využili na úhradu nákladů na energie, které u nás v
posledním lyúčtování skončily nedoplatkemz^ elektřinu i plyn.

Celkem se na váS, v,áženáRado městské části, obracíme s Žádostí o podporu ve výši 90.000,-- Kč.
Současně vám děkujeme za dosavadní podporu v loňském a letošním roce.


