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                             V Praze 16. dubna 2018  
 
Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro podporu sportu dětí a mládeže  
 
Vážení, 
 
letošní rok pořádáme již 8. ročník míčového kempu Veselé míče z Ďáblic, který se tradičně koná ve 
dvou pětidenních termínech ve druhé polovině července. Toto je odkaz na webové stránky kempu, kde 
lze mimo jiné najít fotky z posledních ročníků aj. informace o kempu: 
http://www.veselemicezdablic.cz/. Na webových stránkách i letácích vždy uvádíme MČ jako partnera, 
protože pan starosta naši činnost od počátku podporoval.  
 
Když jsme s kempem začínali, bylo to hlavně pro „fotbalové“ kluky cca od 5 do 12 let. Postupně se 
zjistilo, že na kemp chtějí děti, které fotbal ještě nehrály a chtějí to zkusit, nebo současně chtějí hrát i 
jiné míčové hry. Kemp se tak rozšířil na děti od 4 do 12 let a hlásí se i holčičky, protože kromě fotbalu 
děti zkouší hrát tenis, volejbal, základy baseballu aj. míčových her. Mladší děti mimo to absolvují výuku 
plavání pod vedením zkušené instruktorky.  
 
Kempu se zúčastňují sourozenci, bratranci/sestřenice nebo kamarádi jednak přímo ze Starých Ďáblic 
nebo Prahy 8 a jednak z okolních obcí (Bášť, Březiněves, Hovorčovice, atd.). Kapacita jednoho turnusu 
je max. 60 dětí, tzn. celkově cca 120 dětí. 
 
Již několik let zůstává cena kempu stejná (3.000 Kč) a přestože náklady hlavně na jídlo stoupají, neradi 
bychom ji navyšovali, protože pro některé rodiny je limitující. V dřívějších letech jsme dostávali 
sponzorský dar (svačiny v podobě jogurtů, sýrů, jablek apod.) od nedalekého Globusu, což nám velice 
pomáhalo v našem rozpočtu. Bohužel po změně tamního vedení toto loni skončilo. Vychází nám vstříc 
místní restaurace Červený mlýn, která připravuje kvalitní jídlo pro potřeby kempu za dobrou cenu. 
Děti dostávají na začátku kempu dres, resp. značkové sportovní tričko s logem kempu z kvalitních 
materiálů, aby jim vydrželo i na další období. Rádi bychom Vás požádali o příspěvek na nákup triček. 
Zajišťujeme je vždy v předstihu za dobrou cenu. Letošní cena za 120 triček (bez potisku) bude cca 
25.000 Kč, s potiskem 35.000 Kč (fakturu lze doložit).     
Finanční dar na nákup triček by nám velice pomohl. 
 
Předem děkujeme za Váš čas věnovaný naší žádosti a za poskytnutí jakékoliv finanční částky na nákup 
triček pro děti, které se zúčastní letošního míčového kempu. 
 
S pozdravem 
 
Jan Němec, vedoucí kempu, tel. 603 267 237   
Kučerové 114/11, Praha 8, e-mail: jonemec@volny.cz 

http://www.veselemicezdablic.cz/

