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V Praze 05.11.2021

Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro podporu sportu dětí a dospělých v
Ďáblicich

Dobrý den,

žádáme o poskytnutí neinvestiČní účelové dotace na podporu a rozvoj sportovní činnosti dětí,
mládeže a dospělých v Ďáblicích pro rok 2022.

Ve Vaši městské části provozujeme kurzy sebeobrany dětí a dospělých a dále kondiční tréninky
v pronajatých prostorách úl. Osinalická 1104/13, Praha Ďáblice. V období kdy nebyla možnost
využívat multifunkční sál, z důvodu Covid - 19 pandemie, tréninky probíhaly ve volné přírodě a to
především v přilehlém d'áblickém lesoparku,

Poskytnuté finanČní prostředky budou využity na nákup sportovního vybaveni, nebo k pořízenÍ
klubového oblečeni pro reprezentaci klubu. V minulosti spolek využil dotace od městské části, a však
ke zvyšujÍcÍmu počtu členů máme stále potřebu vybavovat spolek dalšími pomůckami a náčiním
k našívýuce.

VÍce informací o náplni naší činnosti najdete na webových stránkách www.sebeobrana.orR
K dnešnímu dni má spolektéměř40 členů, a to především z řad občanů Ďáblic.

Pro úplnost uvádím, že tréninky jsou volně přístupné veřejnosti z řad občanů a dětiz Ďáblic a
okolI.

Žádáme o poskytnutífinančnÍ částky ve výši 20 000, KČ Prostředky využijeme pro rozšÍření nebo
obnovení cvičÍcÍch pomůcek.

Za Vaši náklonost velmi děkujeme
S pozdravem

trenéři sebeobrany a kondičních tréninků
IČ: 07481616

www.sebeobra na.org



.
Příloha:

1. Počet členů celkem: 37

2. Počet členů do 15 let: 10

ztoho žijÍcÍch v ĎáblicIch: 20

ztoho žijících v Ďáblicích: 8

3. výše členských příspěvků: 450,-KČ/rok pro všechny členy

4. Soupis majetku ve správě spolku: není

5. Místo výkonu Činnosti: Osinalická 1104/137, Praha Ďáblice (pronájem), TJ Sokol Skuhrov

(pronájem)

Zpráva o činnosti spolku za poslední rok:

Spolek se zabývá výukou sebeobrany dětíi dospělých a kondičními tréninky v časovém rozmezí
3h týdně. v letním období využíváme Ďáblický háj ke své sportovní činnosti. Pořádáme 2x ročně
sportovní soustředěni pro všechny věkové kategorie v lokalitách mimo Prahu. Ke své činnosti
používáme sportovní náčiní a obrané pomůcky k sebeobraně.

v roce 2021 jsme odcvičili 72 lekcí po 1,5h. Vlivem situace Covid 19 byly lekce v některých
měsících zcela zrušeny, pokud to bylo možné, cvičili jsme převážně ve venkovních prostorách
Ďáblického parku.

Rádi bychom rozšIřili počet členů spolku, a však prostory které využíváme, mají omezenou
kapacitu.

www.sebeobrana.org


