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22-SPO-1-01 Squash Stará 
Praha z.s.

IČ 68383061
Haštalská 731/20, 
11000 Praha 1

Pravidelné 
squashové 
tréninky pro děti 
na Praze 1 v roce 

2022

Projekt si klade za cíl pokračovat v dobře nastavené dlouhodobé 
práci s mládeží na Praze 1. Naše práce každoročně přináší radost, 
smysluplné trávení volného času i sportovní výsledky jednotlivců 
(stříbro Františka Procházky na MČR 2021 - U19) i dětských skupin 
(5.místo na MČR družstev pro náš tým v kategorii do 19 let). Díky 
prostředkům poskytnutým v minulých letech měla řada dětí tréninky 
zcela zdarma. Díky tomu se nám podařilo udržet děti u squashe i přes 
"covidovu uzávěru". Děti se vrátily a sportují dál. Poskytnuté 
prostředky použijeme na odměny pro trenéry a pronájem kurtů.

Náklady na trenéry.
Pronájem squashových 
kurtů pro pravidelné a 
častější tréninky pro děti.

480 000 200 000 50 000 2021

40 000 (směr 1)
40 000 (směr 2)

2020

40 000 (směr 1)
90 000 (směr 2)

22-SPO-1-02 Dělej co tě baví, 
z.ú.
IČ 03856151
Újezd 450/40, 118 
00 Praha 1

Příměstský 
cyklistický tábor 
Bike camp 2022

Příměstský tábor Bike camp pro děti a mládež 6-14 let primárně z 
MČ Praha 1 bude letos pořádán již po šesté v areálu Výstaviště 
Praha, Praha 7, kde vznikla cyklistická dráha. Tábor je vyústěním 
celoroční aktivity pod názvem Cyklistická akademie, jenž probíhá 
vždy 1x týdně odpoledne anebo jako sobotní výlet. Výchovně 
vzdělávacím cílem je snížení počtu dopravních nehod a dále pak 
prevence úrazovosti. Cílem je naučit děti technice jízdy, bezpečnosti 
na ulicích a cyklostezkách, signalizaci, ohleduplnost a schopnost 
podat též první pomoc druhým.

Pedagogický dozor, 
instruktoři, technické a 
organizační zabezpečení, 
jídlo a pití pro děti

248 500 68 500 15 000 2021

10 000 (směr 1)

2020

20 000 (směr 1)

22-SPO-1-03 MGA GREIF s.r.o.

IČ 27434141
Na rozhledu 

868/10, 147 00 

Praha 4

Provoz "Kluziště 
2022"

Tradiční vánoční bruslení v centru Prahy zve k projížďce na ledě již od 
roku 2001. Ledová plocha o rozměrech 14 x 30 metrů je otevřena na 
Ovocném trhu denně od 10:00 do 21:00.

Od roku 2009 jsou pravidelnou a hojně navštěvovanou součástí i 
víkendové diskotéky a nedělní program pro děti.

Od roku 2017 je možné sledovat kluziště on-line pomocí webkamery, 
která přenáší přímý přenos na stránkách www.mgagreif.cz. Na týchž 
stránkách jsou i videa a fotodokumentace z minulých ročníků.

Školy MČ Praha 1 bruslí dopoledne zdarma. Vstup je také zdarma pro 
občany Prahy 1.

Budování podloží a 
provoz kluziště

1 500 000 200 000 200 000 2021

200 000 (směr 1)
40 000 (směr 2)

2020

200 000 (směr 1)
80 000 (směr 2)

Příloha 1 - Dotační program v oblasti sportu MČ Praha 1 pro rok 2022 - směr 1 - Dlouhodobá činnost s mládeží z Prahy 1 či na území Prahy 1

Zpracoval: Mgr. Dorian Gaar, 25. 2. 2022 1
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22-SPO-1-04 Štěpán Kozlík
IČ 13815911
Benediktská 
722/11, 110 00 

Praha 1

Bazén AXA - 2022 Finanční příspěvek provozních nákladů - Udržení sportovního 
střediska pro organizovanou a individuelní veřejnost na Praze 1

Celkové provozní 
náklady bazénu v 
hodinách určené pro 
výuku škol

2 120 000 200 000 120 000 2021

120 000 (směr 1)
30 000 (směr 2)

2020

160 000 (směr 1)
90 000 (směr 2)

22-SPO-1-05 Bedřich Rýč
IČ 48312355
Žitná 610/23, 110 
00 Praha 1

Výuka 
sebeobrany a 

kondičního 
cvičení pro 
mládež, dospělé a 
seniory

Činnost sportovního oddílu a organizace semináře.
Pravidelně, každý týden probíhají lekce kondičního cvičení a výuka 
sebeobrany. Ve cvičebním plánu je každoročně zahrnut seminář 
těchto oddílů, který probíhá nejen v tělocvičně, ale i v přírodě. 
Seminář je obvykle třídenní. Tento třídenní seminář je shrnutím 
výuky za uplynulé období. Cvičenci si během semináře zdokonalují 
techniku v reálných situacích a zároveň zlepšují fyzickou kondici.V 
současné době je přínosem i to, že se seminář koná převážně v 
přírodě. Seminář bude organizován v souladu s aktuálně platnými 
hygienickými opatřeními.

Organizace semináře 150 000 100 000 60 000 2021

60 000 (směr 1)

2020

60 000 (směr 1)

22-SPO-1-06 Dance Plus z. s.

IČ 01638823
Národní 961/25, 
110 00 Praha 1

Taneční soubor 
DOT504 JUNIOR – 
podpora činnosti 
2022

Dance Plus z. s. pořádá v prostorách studia Dance Perfect tréninky 
souboru DOT504 JUNIOR pro děti, které se chtějí tanečnímu sportu 
věnovat aktivně. Tréninky probíhají jako systematický cyklus za co 
nejpřístupnější ceny při zachování nejvyšší možné kvality.
V rámci aktivit souboru DOT504 JUNIOR organizuje DANCE Plus také 
jeho účast na soutěžích tanečního sportu, na pravidelných 
představeních nebo akademiích v pražských divadlech a jiných 
společenských příležitostech kde soubor prezentuje výsledky své 
činnosti veřejnosti. Více informací o činnosti souboru DOT504 
JUNIOR na www.danceperfect.cz

Lektoři, workshopy, 
výroba kostýmů, 
choreografie, letní 
soustředění souboru

291 000 87 300 20 000 2021

50 000 (směr 1 -- 
celkem 3 žádosti; 
z toho na 

DOT504 podpora 

30 000)

2020

70 000 (směr 1 -- 
celkem 3 žádosti; 
z toho na 

DOT504 podpora 

20 000)

Zpracoval: Mgr. Dorian Gaar, 25. 2. 2022 2
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22-SPO-1-07 Dance Plus z. s.

IČ 01638823
Národní 961/25, 
110 00 Praha 1

Letní Táborové 
Týdny 2022 pro 
děti 4-12 let

Dance Plus z. s. pořádá v prostorách studia Dance Perfect každé léto 
týdny tzv. příměstských táborů pod názvem Letní Táborové Týdny 
(LTT) pro děti od 4 do 12 let, které zůstávají v letním období s rodiči v 
Praze.

Letní Táborové Týdny trvají vždy od pondělí do pátku, od 8 do 17 
hodin a jsou otevřeny pro širokou veřejnost.

Lektoři, kostýmy, drobné 
rekvizity, výtvarný 
materiál, odměny 
hostujícím umělcům, 
pronájem prostor studia

112 000 33 600 20 000 2021

50 000 (směr 1 -- 
celkem 3 žádosti; 
z toho na Letní 
Táborové Týdny 
podpora 10 000)

2020

70 000 (směr 1 -- 
celkem 3 žádosti; 
z toho na Letní 
Táborové Týdny 
podpora 20 000)

22-SPO-1-08 Dance Plus z. s.

IČ 01638823
Národní 961/25, 
110 00 Praha 1

Soutěžní týmy HIP 
HOP - podpora 

činnosti 2022

Hlavní náplní soutěžních týmů HIP HOP je účast na soutěžích 
tanečního sportu, nebo na jiných společenských akcích, kde 
prezentuje výsledky své činnosti. 
Dance Plus z. s. se snaží o co nejdostupnější finanční podmínky pro 
členy soutěžních týmů, při zachování nejvyšší možné kvality jejich 
sportovní přípravy.

Trenéři, 3 víkendové 
workshopy, týdenní 
soustředění týmů, 
odměny lektorům, 
pronájem sálů, tvorba 
kostýmů, tvorba 
soutěžních choreografií

412 000 123 600 20 000 2021

50 000 (směr 1 -- 
celkem 3 žádosti; 
z toho na HIP 

HOP podpora 10 

000)

2020

70 000 (směr 1 -- 
celkem 3 žádosti; 
z toho na HIP 

HOP podpora 30 

000)
22-SPO-1-09 Swim Smooth 

Czech Republic, z.s.

IČ 01479997
Naskové 1335/1j, 
150 00 Praha 5

Rozšíření základny 
a podpora 

nadějných plavců 
na Praze 1

Rádi bychom se zaměřili na nadějné plavce a podpořili je v závodění. 
Získali zájemce o závodní plavání, které se s nadsázkou dá nazvat, že 
vymírá. Mnozí plavci z důvodu dlouhodobého uzavření bazénů na 
základě pandemických opatření a nejistých vyhlídek ukončilo svoji 
plaveckou kariéru. Chceme získat nové zájemce o tento zdravý 
prospěšný sport, doplnit základnu malých sportovců  a nadějné 
plavce motivovat k dlouhodobému zájmu, aby se stali závodníky, 
reprezentanty a vzory pro další kamarády.

Pronájem plaveckých 
drah a tělocvičny, nábor 
dětí - propagace, 
grafické práce a 
tiskoviny, startovné a 
doprava na závody, 
soustředění - pronájem 
sportovišť a ubytování, 
IT informační systém

555 000 227 500 40 000 2021

40 000 (směr 1)

2020

40 000 (směr 1)

Zpracoval: Mgr. Dorian Gaar, 25. 2. 2022 3
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22-SPO-1-10 Judo club Kidsport, 

z.s.

22899596

U záběhlického 
zámku 57/2a, 106 
00 Praha 10

Organizace 

kroužků a oddílů 
juda v ZŠ  a MŠ

Organizace kroužků a oddílů juda v základních a mateřských školách Nájemné - ZŠ Uhelný trh, 
ZŠ J. Gutha-Jarkovského, 
nákup judistických 
žíněnek

107 200 52 800 40 000 2021

30 000 (směr 1)

2020

40 000 (směr 1)

22-SPO-1-11 SK KAMIWAZA 

KARATE z.s.

IČ 22667288
Bryksova 776/39, 

198 00 Praha 9

Celoroční rozvoj 
dětí z Prahy 1 a 
boj proti 

nežádoucím 
vlivům na děti

Dlouhodobým cílem projektu je systematický rozvoj dětí a mládeže. 
Konkrétně se jedná o jasně určenou dlouhodobou strategii klubu na 
rozvoj dětí a snížení negativních vlivů na ně (prostřednictvím sportu). 
Jedná se tedy o dlouhodobý projekt, který reaguje na všeobecně 
snižující se sportovní vyžití dětí (i z důvodu moderních technologií). 
Plán na systematické docílení snížení negativních vlivů na děti a 
jejich rozvoj. Vynaložené prostředky budou transparentně a jasně 
využité pro děti z Prahy 1 na pravidelné tréninky ve školních 
tělocvičnách na Praze 1, či např. na materiální vybavení pro děti.

Pronájem školních 
tělocvičen ZŠ Vodičkova, 
ZŠ Brána Jazyků, ZŠ sv. 
Voršily a ZŠ nám. 
Curieových, materiální 
vybavení, tiskové 
materiály (letáky, 
diplomy)

87 600 65 000 20 000 2021

nepodána žádost

2020

nepodána žádost

22-SPO-1-12 Dráčkova jazyková 
mateřská škola 
Beachclub Strahov, 

z.s.

IČ 26670828
Chodecká 1230, 
169 00 Praha 6

Škola plážového 
volejbalu BCS

Předmětem projektu je udržení celoročních aktivit klubu plážového 
volejbalu zaměřených na děti a mládež s dosahem na území MČ 
Praha 1. Projekt popisuje cíle, rozsah klíčových aktivit, cílovou 
skupinu (osoby podpořené projektem), osoby podílející se na 
projektu (osoby podporující cílovou skupinu), dále územní působnost 
činnost BCS a plánované indikátory, výsledky a výstupy projektové 
činnosti.

Sportovní materiál, 
příměstské letní tábory - 
stravné, pitný režim, 
příměstské kempy, 
nájmy a podnájmy 
dalších sportovišť, podíl 
na nájmu a energiích

1 635 000 200 000 50 000 2021

50 000 (směr 1)

2020

70 000 (směr 1)

22-SPO-1-13 Pražský fotbalový 
svaz

IČ 70938113
Široká 56/10, 110 
00 Praha 1

Dětský fotbalový 
pohár 2022

Dětský fotbalový pohár Pražského fotbalového svazu je tradičním 
halovým fotbalovým turnajem pro žáky a žákyně I. a II. tříd pražských 
základních škol. V roce 2022 je naplánován již 12. ročník tohoto 
turnaje, který bude dimenzován dle počtu přihlášených na až 17 
turnajů, z toho 12 základních kol, 4 semifinálová kola a 1 finálový 
turnaj. Cílem je každoročně zvyšovat počet účastníků a tím dopřát 
pozitivní zážitek ze hry a radost z gólu více a více dětem.

Pronájem hal, rozhodčí, 
zdravotní služba, poháry 
a medaile, dresy, míče, 
foto a video, propagační 
předměty, web a 
komunikace z turnajů

226 800 100 000 20 000 2021

20 000 (směr 1)

2020

30 000 (směr 1)

Zpracoval: Mgr. Dorian Gaar, 25. 2. 2022 4
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22-SPO-1-14 Tenisová škola 
TALLENT s.r.o.

IČ 25663437
Opatovická 160/18, 
110 00 Praha 1

Příspěvek na 
tenisové kroužek, 
tenisový turnaj a 
příměstské tábory 
pro 

neregistrované 
děti na Praze 1

Rádi bychom "neregistrovaným" dětem nabídli tenisové tréninky, 
turnaje  a tábory::
1. Pravidelné tenisové tréninky během školního roku ve skupinách 
pro 3-5 dětí v tělocvičně v ZŠ Ostrovní. 
2.Turnaje pro neregistrované děti TALLENT tour 2022 tři turnaje, 
každý ve čtyřech věkových kategoriích, letos již 25 ročník. 
3. Příměstské tábory o letních prázdninách
Tábor zahrnuje každodenní tenisový trénink a pečlivě připravený 
program na celý den. Jsou pořádány i proto, aby v jejich rámci byla 
možnost náhrad s ohledem na celoroční „koronavirovou“ situaci 
(nemoci, karantény apod.).

Pronájem tělocvičny a 
hřiště V ZŠ Ostrovní 
(tenisové tréninky), 
tenisové míče měkčené 
pro děti a mládež, 
osobní náklady trenérů a 
vedoucích, nákup raket 
pro zapůjčení dětem ze 
sociálně slabších rodin, 
diplomy, poháry, ceny 
pro děti, příměstské 
tábory

114 000 30 800 20 000 2021

nepodána žádost

2020

10 000 (směr 1)

22-SPO-1-15 Sportovní klub 
Hradčany, z.s.
IČ 14891085
Diskařská 294/1, 
118 00 Praha 1

Podpora 

gymnastické 
činnosti pro děti a 
mládež a 
provozních 
nákladu 
gymnastických hal 
v SK Hradčany

Částečné zabezpečení provozních nákladu dvou gymnastických hal v 
SK Hradčany.
Sportovní klub Hradčany, z.s, je nestátní zařízení se sídlem a 
působením na území MČ Praha 1, které se zabývá veřejně 
prospěšnou činností v oblasti sportu. Je to gymnastický klub s 
dlouholetou tradicí v tomto sportovním odvětví. Náplní tohoto klubu 
s jedinečnými specializovanými dvěma gymnastickými halami v Praze 
je nejen výchova k výkonnostní gymnastice, ale také výchova široké 
masy dětí ke gymnastickému sportu a sportování obecně. Naše 
členská základna čítá v letošním roce 1.434 členů.

Energie, úklid 1 400 000 200 000 80 000 2021

80 000 (směr 1)
40 000 (směr 2)

2020

100 000 (směr 1)
100 000 (směr 2)

22-SPO-1-16  I.S.C. SPORTS s.r.o.

IČ 26450097
Turínská 1494/1, 
109 00 Praha 10

Sportovní 
mládežnické akce 
2022 – provozně-
organizační 
pokrytí

Žádost je směřována na pokrytí provozně-organizačních nákladů, 
zejména organizační zajištění, pořízení informačních a výsledkových 
tiskovin či pronájmů sportovišť, nutných pro realizaci mládežnických 
turnajů v roce 2022.

Podpora zdravého životního stylu prostřednictvím sportu u mládeže 
na území MČ Praha 1 a Prahy celkově proběhne v několika 
projektech. Mezinárodní mládežnický fotbalový turnaj proběhne 3.-
5.6.2022. Na přelomu srpna a září pořádáme tradiční otevřený 
tenisový turnaj žáků a žákyň.

Pronájem fotbalových 
hřišť, pronájem 
tenisového areálu, 
informační a výsledkové 
tiskoviny, odměny 
rozhodčích, organizační 
a pořadatelská služba

290 000 120 000 0 2021

0

2020

40 000 (směr 1)

Zpracoval: Mgr. Dorian Gaar, 25. 2. 2022 5
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22-SPO-1-17 Spolek 

Sport4active

IČ 03736237
Jakubská 676/3, 
110 00 Praha 1

Rozvoj sportu na 

území Prahy 1
Spolek Sport4active organizuje již řadu sportovní vyžití pro mládež 
zejména z Prahy 1 po dobu celého kalendářního roku. Jde o 
pravidelné sportovní kurzy (v letních měsících fotbal a basketbal, na 
jaře a na podzim plavání, v zimě bruslení) a také o kurzy provozované 
v multifunkčním centru spolku v Žitné/Příčné ulici (jóga, bojové 
sporty, stolní tenis),  Akce probíhají kromě multifunkčního centra 
také na veřejném hřišti Na Františku a v bazénu AXA, aby bylo možné 
zacílit na co největší počet dětí a mládeže z území Prahy 1. Spolek 
Sport4active při svých aktivitách často spolupracuje také s MČ P1.

Nájemné Příčná, služby 
Příčná, trenéři a 
instruktoři Příčná, nákup 
sportovního vybavení, 
basketbal, bruslení

655 000 200 000 80 000 2021

80 000 (směr 1)

2020

100 000 (směr 1)

22-SPO-1-18 Český šermířský 
klub Riegel z.s.

IČ 03596711
Lazarská 15/7, 110 
00 Praha 1

Rozvoj a podpora 

mládeže v 
olympijském 
sportu – sportovní 
šerm 2022 v Praze 
1

Cílem projektu je zajištění a organizace soustředění, trénikové 
přípravy a zajištění účasti na soutěžích. Rozvíjení a podpora fyzické a 
psychické vitality a odolnosti u dětí.

Šermířské soustředění, 
náklady na tuzemské 
soutěže Českého Poháru, 
náklady na soutěže 
Evropského kadetského 
okruhu, náklady na MS 
juniorů a kadetů, 
náklady na tuzemské 
soutěže minižáků

446 000 200 000 40 000 2021

40 000 (směr 1)
30 000 (směr 2)

2020

40 000 (směr 1)
80 000 (směr 2)

22-SPO-1-19 lezeM, z.s.

IČ 08934908
náměstí 14. října 
802/11, 150 00 

Praha 5

lezeM - 

tréninková 
skupina

Projekt je zaměřen na děti se závodními ambicemi, kterých je 
pochopitelně méně než dětí v kroužcích a proto naše pravidelné 
tréninky navštěvují děti od 8 do 17let. Scházíme se 1x týdně a 
většina dětí má i osobní tréninkový plán. Nejmenší navštěvují 
zároveň i náš lezecký kroužek, takže se věnují lezení 2x týdně. 
Nejstarší mají 4 a více tréninkových jednotek týdně. Snažíme se děti 
vést k všestrannosti, takže všichni trénují na boulderové i obtížnostní 
závody. Tréninková skupina je otevřena i pro další členy našeho 
oddílu.

Lezecké pomůcky - 
sedáky, lezečky, lano, 
vstupné pro děti a 
trenéra, startovné, 
doprava na závody, 
sportovní prohlídky, 
testování FTVS, závodní 
licence, vzdělávání 
trenéra, rehabilitace

150 700 25 600 20 000 2021

10 000 (směr 1)

2020

nepodána žádost
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Číslo projektu Žadatel Název Anotace Účel Celkové 
náklady

Požadovaná 
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2022
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22-SPO-1-20 CZECH FB FACILITY 

z.s.

IČ 01277871
Přední 417, 252 45 
Zvole

Florbal do 

pražských škol 
2022

Cílem našeho projektu je nabídnout kvalitní výuku florbalu pod 
vedením kvalifikovaných a zkušených trenérů do základních a 
mateřských škol v celé Praze a okolí. Rozvoji florbalu se věnujeme 8. 
rokem a za tu dobu se nám podařilo rozběhnout 15 florbalových 
kroužků v 15 základních školách v lokalitách Prahy 1, 4, 5 9, 10 a na 
Praze západ. V městském obvodu Prahy 1  vedeme 2 kroužky pro 
celkem 25 - 30 dětí.

Nájemné prostor (ZŠ 
Curie), sportovní 
materiál, odměny na 
turnaj, propagace 

projektu, turnajová trička

75 000 40 000 40 000 2021

30 000 (směr 1)

2020

40 000 (směr 1)

22-SPO-1-21 RELAX ARTE 

Sanatorium, s.r.o.

IČ 07440260
Všehrdova 430/27, 
118 00 Praha 1

Ozdravné 
centrum RELAX 

ARTE Sanatorium

Uskutečňujeme 3,5 roku na Praze 1 ověřený projekt – pohybem ku 
zdraví, přiměřeně dle sil každého, u všech generací. Kombinací 
různých druhů cvičení pod dozorem zkušených instruktorů postupně 
zlepšujeme tělesné i dušení zdraví klientů s cílem zlepšit kvalitu jejich 
života. Klienti se potkávají i s lékaři Prahy 1, kteří je v případě 
potřeby vyšetří. Umožňujeme tak komplexní přístup ke klientovi. 
Vzhledem k pozitivní zpětné vazbě, kterou jsme obdrželi od 
stávajících klientů za uběhlé období, pokračujeme v činnosti dál, 
protože jsme přesvědčeni, že to má pro lidi smysl a přínos.

Nájem tělocvičen (ZŠ 
Karmelitská a 
Gymnázium Josefská), 
propagace, marketing, 

nákup pomůcek na 
cvičení, dodavatelé 
ozdravných služeb

324 000 84 000 30 000 2021

20 000 (směr 1)

2020

30 000 (směr 1)

22-SPO-1-22 Tělocvičná jednota 
Sokol Čertovka
IČ 08802106
Újezd 450/40, 118 
00 Praha 1

Se Sokolem na 

kole 2022

Posláním Sokola je vést Čechy k pohybu a společné aktivitě. Po 
běhání (Sokolský běh republiky) chceme Čechy přivést k dalšímu 
stále populárnějšímu sportu - cyklistice. Sportu, kterému se lze 
věnovat po celý rok, v každém věku. V roce 2022 pokračujeme v 
projektu pro všechny nadšené cyklisty. Cílem je rozpohybovat a 
zapojit sportu chtivé spoluobčany a motivovat k aktivnímu způsobu 
života i ostatní.

Organizace a celoroční 
provoz, organizace 

výjezdů, trenéři, 
občerstvení, materiály, 
registrační portál a web, 
celoroční komunikace, 
produkce, odměny pro 
účastníky

530 000 200 000 20 000 2021

20 000 (směr 1)

2020

nepodána žádost

22-SPO-1-23 Tělocvičná jednota 
Sokol Praha Staré 
Město
IČ 00553905
5. května 1044/30, 
140 00 Praha 4

Podpora využití 
volného času dětí 
a mládeže na 
území Prahy 1 a 
podpora 

organizace 

pobytu dětí na 
výletech a 
závodech

Jsme organizační jednotkou České obce sokolské. Základní činností 
naší tělocvičné jednoty je v případě dětí a mládeže péče o zdravý 
vývoj jedinců, jak po stránce tělesné, tak i duševní.
Obsahem našeho projektu je zajistit dětem žijícím na území Prahy 1 
vhodné podmínky pro využití jejich volného času.

Nájemné za tělocvičny 
(ZŠ Vodičkova), 
startovné na závodech, 
výlety, sportovní 
oblečení a vybavení

130 000 80 000 50 000 2021

30 000 (směr 1)

2020

50 000 (směr 1)
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22-SPO-1-24 Yoga Federation of 

Europe z.s.

IČ 01886436
Žitná 657/13, 110 
00 Praha 1

Jóga v Parku na 
Kampě – Cvičte 
jógu s námi 2022

Projekt „Jóga v Parku na Kampě – Cvičte jógu s námi 2022“ se již 
šestý ročník, prostřednictvím bezplatných veřejných lekcí jógy, 
zaměřuje na propagaci sportu mezi mladými a aktivního volného 
času tráveného v přírodním prostředí v centru MČ Prahy 1. Tímto 
způsobem se účastníkům poskytuje možnost, jak do svého rozvrhu 
aktivit začlenit lekce jógy, aby ji cvičící vnímali jako druh rekreačního 
sportu, který můžou snadno cvičit i úplní začátečníci.
V období od června do září 2022 budou jednou týdně probíhat 
bezplatné lekce jógy pro zainteresovanou mládež a ostatní občané 
MČ Prahy 1.

Výdaje na organizační 
zajištění akce, výdaje na 
veřejnou viditelnost a 
reklamu akce, výdaje na 
kancelářské potřeby

52 000 45 000 20 000 2021

10 000 (směr 1)

2020

10 000 (směr 1)

22-SPO-1-25 Yamka 

Minigolfclub 

Butovice, z. s.

IČ 65497953
Drahobejlova 

2215/6, 190 00 

Praha 9

Sportovní 
minigolf - mládež 
na Praze 1

Projekt má za cíl udržet stávající a získat nové zájemce o sportovní 
minigolf ve sportovním klubu Yamka Minigolf club Butovice zejména 
z řad žáků a juniorů. Členové klubu mají možnost tréninku na 
jediném krytém minigolfovém hřišti v Praze s celoročním provozem. 
To umožňuje kvalitní celoroční přípravu a pravidelné tréninky 
mládeže. Pro minigolfové hráče všech úrovní je pak důležité také 
doplňování sportovního vybavení a možnost účasti na oficiálních 
turnajích. Při práci s mládeží je také důležitá asistence kvalitních 
trenérů. Pro zajištění těchto činností klub žádá o dotaci MČ P1.

Nájemné (Minigolf OD 
Kotva), odměna 
trenérům, poplatky 
Českému minigolfovému 
svazu, sportovní 
materiál, ceny do 
turnajů pořádaných pro 
juniory

109 000 77 000 10 000 2021

10 000 (směr 1)

2020

nepodána žádost

22-SPO-1-26 I. plavecký klub 
otužilců Praha, z.s.
IČ 60459948
U kempinku 

1801/2, 147 00 

Praha 4

Podpora činnosti 
největšího 
otužileckého 
klubu v ČR, včetně 
osvěty a 
propagace 

zdravého 
životního stylu

Zajištění celoročního provozu klubu a dalších aktivit v rámci projektu - 
 tréninky členům, uspořádání 3 soutěží Českého poháru v zimním 
plavání, celoroční účast členů na soutěžích zimního plavání a 
dálkového plavání, práce s mládeží Prahy 1, osvěta v oblasti 
otužování

Plata a pontony, šatny, 
ozvučení, zdravotní 
zajištění, rozhodčí, 
medaile, poháry, 
diplomy, energie, 

startovné, bundy, 
plavecké čepice

238 000 200 000 30 000 2021

50 000 (směr 1)

2020

50 000 (směr 1)

12 438 800 3 160 700 1 115 000TOTAL
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