
Městská část Praha - Ďáblice

Rada MČ Praha - Ďáblice
Osinalická 1104/13,
182 00 Praha 8

Věc: Žádost o poskytnutí dotace pro Kroužek PP, z.s.

V

Zadatel:

Název: Kroužek PP, z.s.
Sídlo: Hronovská 363, Letňany, 199 00 Praha 9
Typ organizace: spolek - volnočasové aktivity dětí
Statutární zástupce (jméno a funkce): , jednatel

IČO: 06784062

Adresa:
Tel./fax/ e-mail:
Bankovní spojení:

Hospodářská činnost kroužku v Ďáblicích:

Předpokládané náklady na provoz v roce 2020/21: 100 000 KČ
Strukturovaná roČní výše členského příspěvku: 2500 Kč/rok, 1500 Kč/pololetí, trenéři,
vedoucí družstev a jejich děti osvobozeni od placení členských příspěvků.
Počet Členů v roce 2020/21: 30 (od nového Sk. roku očekáváme nárůst na cca 40 dětí,
momentálně máme přihlášeno 25 členů).

Naši členi jsou výhradně děti z Ďáblické Školy, všichni jsou tedy ve věku pod 15 let. Bohužel
nejsme schopni identifikovat členy, kteří žijí V Ďáblicích, ale pouze ty, co školu navštěvují
(náš předpoklad je, že jsou z Ďáblic).

Využívání zařízení městské části:

Název zařízení: Tělocvična při ZŠ U Parkánu

Podmínky a rozsah vyuŽívání zařízení: nájem tréninkové plochy
Kroužek PP využívá pro dětí ze základní Školy U Parkánu a to každou středu od října do
května. Tréninkový blok je dvouhodinový. Dohromady za celý rok využijeme přibližně 51
hodin na Školní tělocvičně.

Předpokládaný způsob prezentace městské části - Ďáblice:



Každý rok děti od nás dostávají trička, kde je možné umístit logo obce s případným popisem.
Trička naši členi nosí na-náš turnaj, kde se potkávají s dětmi z jiných mč. Stejně tak je možné
umístit logo a popis na propagační plakáty kroužku. Umístění loga na našich webových
stránkách. Dnes nám již funguje instagram a facebook, kde umísťujeme fotky z našich akcích.

Požadavky na dotaci na úČel l činnost :
Požadovaná výše dotace: 15 000 Kč na pronájem sportovních prostor, 5 000 KČ na mzdy
trenérů, 8 000 KČ na nákup materiálu (trička pro děti, balonky), 6 000 KČ na startovné na
turnajích.

Podrobná charakteristika využití dotace:
V činnosti našeho spolku se nám daří kombinovat zájmový kroužek s jeho masovostí. Toto se
nám daří také díky spolupráci našeho spolku a klubem BĹACK ANGELS. Náš kroužek již na
škole působí více než 4 roky a díky naší práci hraje pravidelně florbal v Ďáblicích víc€j než 40

. hráčů. Některé můžeme vidět i v nejvyšších soutěžích pořádané Českým florbalem. Náš
kroužek je věnován dětem od 1. třídy až po 9. třídu. Pravidelně se účastníme turnaje KFL -
Kids Floorball League. Turnaje se zúčastnime tuto sezonu celkem šestkrát. V posledním roce
jsem našim členům připravili i prázdninový program v d'áblickém komunitním centru Vlna,
kde jsme dětem nabídli příměstské kempy (zoologický, detektivní, sportovní s angličtinou a
další) prakticky byly naše aktivity v komunitním centru prázdninách více než měsíc.

Naši trenéři jsou ve většině trenéři z klubu BLACK ANGELS a mají i trenérské licence
" vydané Český florbalem.

Letos odhadujeme, že zaplatíme 25.000,- za nájem tělocvičny, za mzdy trenérům 25.000,-, za
nákup materiálu 10.000,-, 10.000,- za propagaci, 10.000,- za metodika kroužku a 20.000,- za
další organizaci. Žádáme Vás o dotaci 34.000,- KČ na podporu činnosti florbalového kroužku
v Ďáblicích.

Datum: 14. 10, 2021 ' Podpis Ĺástupce:

Zpracoval: Be.
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