
Městská část Praha - Dolní Chabry
Rada MČ - DolnI Chabry
Hrušovanské nám. 253/5
184 00 Praha8

Věc: žádost o poskytnuti dotace pro Kroužek PP, z.s.

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): Matěj Pošta, jednatel

IČO: 06784062

Adresa: Hronovská 363, Letňany, 199 00 Praha 9
Tel./fax/ e-mail: 724 511 375 l matei@,krouzekpp.cz
Bankovní spojení: 2101392452/2010

Hospodářská činnost kroužku v Dolních Chabrech:

Předpokládané náklady na provoz v roce 2021/22: 85 000 KČ
Počet členů v roce 2020/21: 32 (od nového Sk. roku očekáváme nárůst na cca 50 dětí)

výuživánÍ zařizenI městské části:

Název zařizenI: Tělocvična při ZŠ Dolní Chabry ve Spořické ul.,

Podmínky a rozsah využívání zařizení: nájem tréninkové plochy
Kroužek PP využívá pro dětí ze základní školy Dolní Chabry a to každý pátek od října do
května.

Předpokládaný způsob prezentace městské části - Dolní Chabry:

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 a obcí. stejně tak
je možné umístit logo a popis na propagační plakáty kroužku. Urrňstění loga na našich
webových stránkách. Dnes nám již funguje instagram a facebook, kde umíst'ujeme fotky z
našich akcích.

Požadavky na dotaci na účel l činnost :



Požadovaná výše dotace: 25 000 Kč na pronájem sportovních prostor

Podrobná charakteristika využití dotace:
V činnosti našeho spolku se nám daří kombinovat zájmový kroužek s jeho masovosti. Toto
se nám daří také díky spo|uprací našeho spolku a klubem BLACK ANGELS. Náš kroužek již
na škole působí více než 9 let a díky naší práci hraje pravidelně florbal v Dolních Chabrech
vÍce než 60 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 Floorbah League o kterém i zasíláme zprávy do Chaberského měsíčníku.
Turnaje se zúčastníme tuto sezonu celkem šestkrát.
Pravdou je, že se nám vrací i do poslední hodiny kroužku děti, kteří bydlí v Chabrech, ale již
chodí na střední školy do jiné části Prahy. jeden z bývalých hráčů se navíc letos stal již
jedním z trenérů.

b

Naši trenéři jsou ve většině trenéři z klubu BLACK ANGELS a mají i trenérské licence
vydané český ¶orbalem.

Datum: 14. 10. 2021

Zpracoval: Be. Matěj Pošta

Podpis zástupce:


