pořadí došlo dne

1

č.j.

název organizace
(realizátor projektu)

adresa

jméno žadatele

kontakt

U Záběhlického
05.02.2021 331/2021 Judo club Kidsport z.s. zámku 57/2a
Mgr.Jiří Vaněk 605 502 076
II. Název projektu a účel, na který je žádost o dotaci, včetně data, kdy bude dosaženo:

celkové náklady požadovaná
projektu
částka
279 080,00

40 000,00

vlastní zdroje
(sponzoři, nadace,
aj.
239 080,00

Organizace kroužků juda v MŠ a ZŠ

III. Odůvodnění žádosti
Vybudovat co nejkvalitnější systém péče o malé judisty a zvýšení kapacity dětí
Hlavní cílovou skupinou jsou děti od 3 do 15 let.
Umožnit kvalitní rozvoj judistických dovedností dětem z Klánovic.
Postupně vytvořit nejúspěšnější mládežnický judo oddíl v ČR.
Pronajímat tělocvičny v ZŠ a MŠ, trénovat 3x týdně.
Pořádat víkendová soustředění a letní soustředění mimo hl. m. Prahu.

pořadí došlo dne

2

č.j.

název organizace
(realizátor projektu)

adresa

jméno žadatele

kontakt

z.s. TTC Klánovice Obědovická 468,
stolní
tenis
Praha-Klánovice Jiří Lacman
08.02.2021 347/2021
602 619 925
II. Název projektu a účel, na který je žádost o dotaci, včetně data, kdy bude dosaženo:

Podpora oddílu stolního tenisu TTC Klánovice na rok 2021

celkové náklady požadovaná
projektu
částka

129 000,00

20 000,00

III. Odůvodnění žádosti
Zachovat činnost našeho oddílu v dosavadním rozsahu.
Umožnit hrát mistrovská utkání na domácích stolech ve vypsaných termínech PSST (Pražský svaz stolního tenisu).Mládež trénují dva trenéři s licencí.
V sezóně 2020/2021 hrajeme ve čtyřech třídách pražských soutěží. Dále–zachovat tréninkové hodiny mládeže v hale (PO a ST).
Mistrovská utkání družstev mládeže hrají turnajově podle rozpisu PSST. V současné době obsazujeme soutěže starších žáků a dorostu.
Mládež se zúčastňuje Grand Prix, pořádaných PSST a dalších turnajů, které pořádají pro mládež další pražské oddíly.
Současný stav členské základny činí 25 dospělých a 14 dětí (4 registrovaných, ostatní v přípravce).
Mladým zájemcům nabízíme skvělé tréninkové prostředí, připravujeme je pro závodní stolní tenis, a tedy i pro reprezentaci Klánovic.
Děti trénujeme 10 měsíců v roce. O prázdninách mají možnost trénovat s dospělými 1x týdně.

vlastní zdroje
(sponzoři, nadace,
aj.

109 000,00

pořadí došlo dne

3

č.j.

název organizace
(realizátor projektu)

adresa

jméno žadatele

kontakt

Palác Beethoven,
Lázeňská 11/285,
Praha 1 - Malá
Strana
Milada Cholujová 777 751 589

Nadační fond
09.02.2021 385/2021 Harmonie
II. Název projektu a účel, na který je žádost o dotaci, včetně data, kdy bude dosaženo:

celkové náklady požadovaná
projektu
částka

182 000,00

56 000,00

vlastní zdroje
(sponzoři, nadace,
aj.

126 000,00

Celoroční projekt - hudba dětem v Klánovicích
přípravka dětského smyčcového orchestru v ZŠ Masarykova

III. Odůvodnění žádosti
(bodově) - cílovou skupinou jsou všechny děti ze ZŠ nebo DD v Klánovicích
Poskytnout dětem se zájmem o hudbu smysluplně využít trávení volného času.
Děti z přípravky budou mít 2x týdně zajištěn kvalitní program bez finanční zátěže rodin.
Projekt přispívá k osobnostnímu a kulturnímu růstu dětí. Forma výuky je rovněž prospěšná pro zodpovědnost, vytrvalost a píli a spolupráci.
Dále přispívá k rozšíření volnočasové nabídky pro děti v Klánovicích, obohacení kulturní scény a propagace MČ mj. i v zahraničí.
Finanční prostředky budou použity na pomůcky pro výuku přípravky, propagační tisky a tisky not, údržbu hudebních nástrojů.

pořadí došlo dne

4

č.j.

název organizace
(realizátor projektu)

adresa

jméno žadatele

kontakt

MK Klánovice,p.s.
Slavětínská 509,
Praha - Klánovice Miloslav Fišera
10.02.2021 396/2021 (modelářský klub)
605 200 195
II. Název projektu a účel, na který je žádost o dotaci, včetně data, kdy bude dosaženo:

Podpora celoroční činnosti modelářského kroužku

celkové náklady požadovaná
projektu
částka
49 000,00

III. Odůvodnění žádosti
(bodově) - zajišťování volnočasové aktivity pro děti - letecké modelářství;
reprezentace MČ Praha - Klánovice na celorepublikových soutěžích, organizace soutěže Českého poháru v kategorii F1A, F1B, F1C;
2 soutěže na celorepublikové úrovni, účast na soutěžích Českého poháru a Mistrovství republiky.

19 000,00

vlastní zdroje
(sponzoři, nadace,
aj.
30 000,00

název organizace
(realizátor projektu)
pořadí došlo dne č.j.
adresa
jméno žadatele kontakt
z.s. Svaz tělesně
postižených v ČR,
U Besedy 300,
místní organizace
Praha Klánovice
p.s.
Klánovice
11.02.2021 416/2021
Paplhamová Olga 723 463 358
II. Název projektu a účel, na který je žádost o dotaci, včetně data, kdy bude dosaženo:

5

celkové náklady požadovaná
projektu
částka

165 000,00

30 000,00

vlastní zdroje
(sponzoři, nadace,
aj.

135 000,00

Ozdravný rekondiční pobyt členů MO STP v areálu UJOP University Karlovy v Mariánských lázních
Pobyt zajištěn od 7.8. – 14.8.2021. Přihlášeno 30 členů.

III. Odůvodnění žádosti
Rekondiční pohyb pomůže zlepšit fyzickou a duševní kondici účastníků.
Je zajištěno vždy cvičení na židlích, dále kondiční pobyt v bazénu a odpoledne vycházky dle fyzické kondice jednotlivých účastníků.

pořadí došlo dne

6

č.j.

název organizace
(realizátor projektu)

adresa
jméno žadatele kontakt
Sportovní
158,Poděbrady,
TAJV,z.s.
290 01
16.02.2021 486/2021
Mgr.Jan Váňa
604 113 430
II. Název projektu a účel, na který je žádost o dotaci, včetně data, kdy bude dosaženo:

celkové náklady požadovaná
projektu
částka

15 000,00

5 000,00

Sportovní den mládeže s TAJV v MČ Praha-Klánovice

III. Odůvodnění žádosti

Tyto Sportovní dny mládeže slouží jako seminář a praktické ukázky tenisové techniky včetně dalších sportovních pohybových disciplín v programech TAJV.
Skupinový tenisový trénink zaměřený na rozvoj pohybových kompetencí a náplň volného času s posílením zdravého stylu dítěte.
Nová podoba dlouhodobé spolupráce ve prospěch dětí a mládeže do 18 let v MČ Klánovice a založení nové tradice od roku 2021
Nedostatek finančních prostředků na přípravu a realizaci akce Sportovní den

vlastní zdroje
(sponzoři, nadace,
aj.

10 000,00

pořadí došlo dne

7

č.j.

název organizace
(realizátor projektu)

adresa

jméno žadatele

kontakt

celkové náklady požadovaná
projektu
částka

Mgr. Michal
V Jehličině 391,
z.s.
FK
Klánovice
Praha
Klánovice
Fuchs
17.02.2021 500/2021
737 202 800
II. Název projektu a účel, na který je žádost o dotaci, včetně data, kdy bude dosaženo:

150 000,00

60 000,00

vlastní zdroje
(sponzoři, nadace,
aj.
90 000,00

Příspěvek na vybavení oddílu přípravek žáků a dorostu sportovními pomůckami

III. Odůvodnění žádosti
(bodově) - dotace bude použita na celoroční provoz fotbalového oddílu a jeho členskou základnu, popř. nájemců pro sportovní účely.

pořadí došlo dne

8

č.j.

název organizace
(realizátor projektu)

adresa

jméno žadatele

kontakt

celkové náklady požadovaná
projektu
částka

Mgr. Michal
V Jehličině 391,
z.s.
FK
Klánovice
Praha
Klánovice
Fuchs
17.02.2021 501/2021
737 202 800
II. Název projektu a účel, na který je žádost o dotaci, včetně data, kdy bude dosaženo:

210 000,00

60 000,00

vlastní zdroje
(sponzoři, nadace,
aj.
150 000,00

Příspěvek na údržbu, opravy, úpravy hracích a tréninkových ploch v areálu FK po celý rok 2021

III. Odůvodnění žádosti
(bodově) - pískování, sekání, hnojení, vertikulace hlavní travnaté plochy. Kartáčování a dosypávání granulátu umělky.

pořadí došlo dne

9

č.j.

název organizace
(realizátor projektu)

adresa

jméno žadatele

kontakt

Mgr. Michal
V Jehličině 391,
z.s.
FK
Klánovice
Praha
Klánovice
Fuchs
17.02.2021 502/2021
737 202 800
II. Název projektu a účel, na který je žádost o dotaci, včetně data, kdy bude dosaženo:

Příspěvek na podporu oddílu kopané pro rok 2021

III. Odůvodnění žádosti
(bodově) - dotace na zabezpečení v oblasti materiálního vybavení, pro energie, opravy, sportovní vybavení.
Dále pro zajištění hygienických prostředků, zdravotních pomůcek, úhrady za pronájmy, turnaje apod.

celkové náklady požadovaná
projektu
částka
250 000,00

50 000,00

vlastní zdroje
(sponzoři, nadace,
aj.
200 000,00

pořadí došlo dne

10

č.j.

název organizace
(realizátor projektu)

adresa

V Pátém 1050,
Praha-Klánovice

jméno žadatele

Michal
Kutzendorfer

kontakt

19.02.2021 524/2021 Tenis Klánovice, z.s.
603 198 611
II. Název projektu a účel, na který je žádost o dotaci, včetně data, kdy bude dosaženo:

celkové náklady požadovaná
projektu
částka
180 000,00

50 000,00

vlastní zdroje
(sponzoři, nadace,
aj.
130 000,00

Údržba areálu tenis Klánovice, nákup pomůcek pro tenis, oprava a údržba areálu

III. Odůvodnění žádosti
(bodově) - Tenis Klánovice má převážně 139 členů z Klánovic, reprezentace 8 družstev s výbornými výsledky.

pořadí došlo dne

11

č.j.

název organizace
(realizátor projektu)

adresa
Karla Křížka
990, Praha Klánovice

jméno žadatele

kontakt

Mladí ochránci
22.02.2021 539/2021 přírody, Stopa
David Trojan
720 134 494
II. Název projektu a účel, na který je žádost o dotaci, včetně data, kdy bude dosaženo:

Celoroční činnost oddílu MOP Stopa Klánovice 2021
realizace leden - prosinec 2021

celkové náklady požadovaná
projektu
částka

200 000,00

25 000,00

III. Odůvodnění žádosti
(bodově) - zpřístupnit dětem jejich zájmovou činnost, využití volného času, víkendové a prázdninové pobyty v přírodě.
Základním přínosem tohoto projektu je zpřístupnit pobyty i pro děti ze sociálně slabších rodin.
Pořádání celoroční hry pro děti. Část práce oddílu je zaměřena na úklid v Klánovickém lese i v době pandemie, pomoc při přípravě Běhu naděje.
Pořádání týdenního letního tábora v Obůrce u Blanska (předpokládaný počet dětí cca 25 - 30).
Veškerá naplánovaná činnost bude v tomto období přizpůsobena dané situaci a dle možností upravena.

vlastní zdroje
(sponzoři, nadace,
aj.

175 000,00

pořadí došlo dne

12

č.j.

název organizace
(realizátor projektu)

adresa

jméno žadatele

kontakt

z.s.SK KAMIWAZA
Počernická
KARATE
708/60, Praha 10 Ing. Filip Miler
22.02.2021 543/2021
724 087 228
II. Název projektu a účel, na který je žádost o dotaci, včetně data, kdy bude dosaženo:

celkové náklady požadovaná
projektu
částka
120 070,00

59 000,00

vlastní zdroje
(sponzoři, nadace,
aj.
61 070,00

Celoroční podpora na rozvoj oddílu karate pro klánovické děti pro rok 2021

III. Odůvodnění žádosti
(bodově) - pronájem tělocvičny (týdně), nákup sportovních pomůcek, tiskové materiály, doprava dětí na soustředění a soutěže.
Cílem je umožnit sportovní vyžití všech dětí bez ohledu na sociální zázemí. U sociálně slabších rodin jde zejména o motivaci ke sportu.
Nákup roušek, respirátorů a dezinfekčních prostředků s ohledem na pandemii Covid-19 pro zajištění tréninků.
Důležitost tohoto sportu se navíc v posledních letech zvýšila z důvodu zvyšujících se rozdílů ve společnosti a obezita dětí.
Svojí činností navazujeme na úspěšný rok 2020. Předpokládaný počet dětí je cca 45 pro rok 2021.

pořadí došlo dne

13

č.j.

název organizace
(realizátor projektu)

adresa

jméno žadatele

kontakt

z.s.SK KAMIWAZA
Počernická
708/60, Praha 10 Ing. Filip Miler
22.02.2021 544/2021 KARATE
724 087 228
II. Název projektu a účel, na který je žádost o dotaci, včetně data, kdy bude dosaženo:

Klánovický příměstský tábor pro děti - termín akce 23.8.-27.8.2021 (Studio Yoon)

celkové náklady požadovaná
projektu
částka
39 400,00

20 000,00

III. Odůvodnění žádosti
(bodově) - Cílem akce je zajistit péči o děti v době prázdnin, motivace prostřednictvím sportu k zdravému životnímu stylu.
Dále svou činností omezit nežádoucí vlivy na děti jako jsou drogy, obezita díky nástupu moderních technologií a motivace i pro další školní rok.
Předpokládaný počet dětí: 25
Přiložen rozpočet na akci: obědy,svačiny a pomůcky pro děti pro činnost na táboře.
Umožnit účast na dětském táboře i rodinám sociálně slabým, neboť jsou velice ohroženou skupinou.

vlastní zdroje
(sponzoři, nadace,
aj.
19 400,00

pořadí došlo dne

14

č.j.

název organizace
(realizátor projektu)

adresa

jméno žadatele

kontakt

Sudějovická 406,
Újezd nad Lesy,
Praha 21

Mgr. Ondřej
z.s.
Tři
pro
zdraví
Brouček
23.02.2021 549/2021
777 008 526
II. Název projektu a účel, na který je žádost o dotaci, včetně data, kdy bude dosaženo:

celkové náklady požadovaná
projektu
částka

150 000,00

10 000,00

vlastní zdroje
(sponzoři, nadace,
aj.

140 000,00

Klánovický Mini-Adventure 2021 (16.5.2021, případně z důvodu omezení 5.9.2021)

III. Odůvodnění žádosti
(bodově) - cílem projektu je profesionálně uspořádat akci rozšiřující sportování v Klánovicích a okolí.
Jde o závod dvojic, kteří musí zdolat v limitu 3 hodin trasu podle slepé mapy se získáním bodů pro vítězství.
Závod lze absolvovat i v kategorii handicapovaných a to na handbike či jiném speciálním kole.
Akce je určena pro širokou veřejnost, jedná se o 13.ročník akce (dříve Klánovické MTBO).
Z případné dotace bude zajištěno zdravotní zajištění akce, tisk map apod.
Cílové skupiny-rodiny s dětmi, místní i přespolní, hobby závodníci. Součástí akce-doprovodné aktivity pro rodiče s dětmi (občerstvení, tombola aj.)
Pokud nebude možné akci uspořádat v klasické podobě, bude provedena obdobně jako v roce 2020 nanečisto v delším časovém období.

pořadí došlo dne

15

č.j.

název organizace
(realizátor projektu)

adresa

jméno žadatele

Sudějovická 406,
Újezd nad Lesy,
Praha 21

kontakt

Mgr. Ondřej
z.s.
Tři
pro
zdraví
Brouček
23.02.2021 550/2021
777 008 526
II. Název projektu a účel, na který je žádost o dotaci, včetně data, kdy bude dosaženo:

Klánovický 1/2 Maraton 2021
konání - dne 17.10.2021 (běh, štafety,caniscross,dětské závody)

celkové náklady požadovaná
projektu
částka

980 000,00

III. Odůvodnění žádosti
(bodově) - cílem projektu je profesionálně uspořádat akci rozšiřující sportování v Klánovicích a okolí.
Jedná se o největší sportovní akci v Klánovicích a okolí.
Ze startovného poskytujeme příspěvek na provoz KC Beseda na provoz běžeckého klubu.
Akce je určena pro širokou veřejnost, jedná se o 6.ročník akce (cca 2000 účastníků). V roce 2020 nebyla akce uskutečněna.
Z případné dotace bude zajištěno bezplatné startovné pro děti. Jde o podíl čipové časomíry,startovní čísla,občerstvení apod.
Na akci bude účastno mnoho účastníků z celé ČR i zahraničí. Jde o reprezentaci MČ do povědomí širokého okolí.

15 000,00

vlastní zdroje
(sponzoři, nadace,
aj.

965 000,00

pořadí došlo dne

16

č.j.

název organizace
(realizátor projektu)

adresa
Krovova 906,
Praha Klánovice

jméno žadatele

kontakt

Astra Klánovice 24.02.2021 560/2021 gymnastický spolek
Ivana Antoňů
606 845 333
II. Název projektu a účel, na který je žádost o dotaci, včetně data, kdy bude dosaženo:

celkové náklady požadovaná
projektu
částka

21 000,00

19 000,00

vlastní zdroje
(sponzoři, nadace,
aj.

2 000,00

Rope skipping (skákání se švihadlem) -soustředění pro závodní tým
Termíny soustředění 05-11/2021 budou pořádána jednodenně. Dále chceme zajistit dvě týdenní soustředění.

III. Odůvodnění žádosti
Rope skippingový oddíl sdružuje více než 120 dětí, trénink 1-3x týdně v klánovické sportovní hale. Závodní tým se zúčastňuje pravidelně soutěží
v ČR i v zahraničí. Rádi bychom nabídli závodnímu týmu víkendová soustředění jako součást motivace a odměny za jejich práci.
Soustředění se konají v klánovické sportovní hale a předmětem dotace bude nájemné a zajištění externích lektorů.

pořadí došlo dne

17

č.j.

název organizace
(realizátor projektu)

adresa

jméno žadatele

kontakt

fyzická osoba Medinská 825, Vladimír
Vladimír
Hoffmann
Praha-Klánovice Hoffmann
24.02.2021 561/2021
725 352 421
II. Název projektu a účel, na který je žádost o dotaci, včetně data, kdy bude dosaženo:

Klánovický hudební festival
Předpokládané datum konání - 28.8.2021

III. Odůvodnění žádosti
Jedná se o 11. ročník této kulturní akce.
Místo konání - zahrada KC Nová beseda ( případně kinosál KC Nová Beseda)
Doba trvání - jedno odpoledne, vystoupení cca 5 hudebních skupin.
Dotace bude využita na zajištění ozvučení a honorář účinkujících.

celkové náklady požadovaná
projektu
částka

40 000,00

10 000,00

vlastní zdroje
(sponzoři, nadace,
aj.

30 000,00

pořadí došlo dne

18

č.j.

název organizace
(realizátor projektu)

adresa

jméno žadatele

kontakt

SH ČMS Sbor
dobrovolných hasičů
U Besedy 300,
Klánovice
Praha - Klánovice Martin Žebro
24.02.2021 566/2021
603 215 229
II. Název projektu a účel, na který je žádost o dotaci, včetně data, kdy bude dosaženo:

celkové náklady požadovaná
projektu
částka

34 000,00

17 000,00

vlastní zdroje
(sponzoři, nadace,
aj.

17 000,00

Celoroční podpora kroužku Mladý hasič

III. Odůvodnění žádosti
(bodově) - Cílem akce rozvíjení dovedností v požárním sportu. Pro rozšiřování vědomostí je zapotřebí didaktický a výukový materiál.
S ohledem na nelehkou situaci vzděláváme děti dálkově, připravujeme kvízy, hry a testy dovedností.
Zajištění dopravy na soutěže, tématické výlety, návštěvy HZS, odměny vítězům celoroční soutěže o nejlepší klánovické hasiče.
Vzhledem k věku mladých hasičů nutnost nákupu nových triček a sportovního oblečení (dresy, pracovní stejnokroje apod.).
Děti se v kroužku učí pomáhat svému okolí nejen v krizových situacích, ale i v běžném životě.
Dotace bude využita na dopravu a pohonné hmoty do požární stříkačky na tréninku.
Počet dětí v kroužku činí 29.

pořadí došlo dne

19

č.j.

název organizace
(realizátor projektu)

adresa
jméno žadatele kontakt
SH ČMS Sbor
dobrovolných hasičů
U Besedy 300,
Klánovice
Praha - Klánovice Martin Žebro
24.02.2021 567/2021
603 215 229
II. Název projektu a účel, na který je žádost o dotaci, včetně data, kdy bude dosaženo:

Zábavné odpoledne s hasiči-17.ročník - dne 11.9.2021

celkové náklady požadovaná
projektu
částka

30 000,00

III. Odůvodnění žádosti
(bodově) - Cílem akce je seznámení s hasičskou technikou a prací hasičů formou her dětského oddílu. Organizátoři cca 90 osob.
Zajištění zapůjčení hasičské techniky, dopravní značení pro uzavírky ulic a prostranství, odměny pro soutěžící.
Předpokládaný počet návštěvníků cca 600-800 osob.

14 000,00

vlastní zdroje
(sponzoři, nadace,
aj.

16 000,00

pořadí došlo dne

20

č.j.

název organizace
(realizátor projektu)

adresa

jméno žadatele

kontakt

Ústavní 95,

Z.Zachová
01.03.2021 603/2021 Linka bezpečí, z.s.
266 727 979
Praha 8
II. Název projektu a účel, na který je žádost o dotaci, včetně data, kdy bude dosaženo:

Finanční příspěvek na pokrytí části nákladů na celostátní telefonní linku

celkové náklady požadovaná
projektu
částka
39 391 737,00

III. Odůvodnění žádosti
(bodově) - V současné době zajišťuje linka bezpečí rovinu dvou sociálních služeb: Linku bezpečí a Rodičovskou linku.
Linky jsou dostupné po celé ČR. Linka pomáhá rovněž dětem a mladým z MČ Praha-Klánovice.
Z důvodu pandemie a omezení nejen pohybu, ale i ostatních činností, se zvyšují telefonáty na pomoc.
Na základě kvalifikovaného odhadu (a dobrovolného oznámení místa bydliště) bylo přijato cca 80 hovorů z MČ Praha-Klánovice.

10 000,00

vlastní zdroje
(sponzoři, nadace,
aj.
39 381 737,00

