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Příloha 2 - Dotační program v oblasti sportu MČ Praha 1 pro rok 2022 - směr 2 - Opravy, vybavení, rozšíření sportovišť
Číslo projektu
22-SPO-2-01

22-SPO-2-02

22-SPO-2-03

22-SPO-2-04

Žadatel

Název

Účel

Anotace

Celkové
náklady
600 000

"Kluziště 2022" –
vybavení a
rozšíření
sportoviště
(chladící systém a
mantinely)

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.

Chladící systém,
mantinely, nákup
bruslí

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

Sportovní
pomůcky pro děti
a mládež v
gymnastických
halách SK
Hradčany

Sportovní pomůcky pro děti a mládež v gymnastických halách SK Hradčany
SK Hradčany 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 .Velké množství dětí střídajících se v
tělocvičnách po celý den je velice náročné také s ohledem na opotřebení nářadí a
pomůcek, které se využívají zvláště při tréninku dětí a mládeže.

Žíněnky a
molitanové náplně,
kostkové
magnesium,
tréninkové
pomůcky

100 000

Squash Stará Praha
z.s.
IČ 68383061
Haštalská 731/20,
11000 Praha 1

Oprava podlahy
squashového
kurtu č.5 pro
tréninky juniorů
2022

Již od roku 1998 organizujeme ve sportovním centru Squash-Haštal v Haštalské ulici
20 squashové tréninky pro děti. Starší squashové kurty slouží dobře, nicméně musí
se udržovat a opravovat. Oprava podlahy squashového kurtu č.5 je již nezbytná.
Bohužel naše prostředky nestačí pokrýt náklady na opravu, a proto žádáme ÚMČ
Praha 1 o poskytnutí prostředků. Věříme, že oprava umožní dětem pokračovat v
bezpečné a kvalitní sportovní přípravě.

Oprava podlahy materiál, práce,
doprava a likvidace
odpadu

110 000

DANCE PERFECT,
s.r.o.
IČ 27870081
Národní 961/25,
11000 Praha 1

Obnova vybavení
studia - šatní
skříňky 2022

Dance Perfect s.r.o. intenzívně podporuje aktivity pro děti a mládež, zajišťované
DANCE Plus z. s. a usiluje proto o neustálé zlepšování kvality zařízení studia.
Proto se rozhodl využít dotační nabídky MČ Praha 1, která by mu umožnila výměnu
opotřebovaného vybavení studia – uzamykatelných šatních skříněk v šatnách,
přináležejících k jednotlivým sálům, které celoročně intenzívně využívá pro práci s
dětmi a mládeží DANCE Plus z. s.
Modernizované vybavení šaten přispěje ke hladšímu chodu provozu studia,
současně s větším zabezpečením majetku klientů studia.

Nové dvojskříňky 24 ks (prov.
dřevo/kov),
doprava a instalace
skříněk,
vymalování šaten,
demontáž a
likvidace starých
skříněk

MGA GREIF s.r.o.
IČ 27434141
Na rozhledu 868/10,
147 00 Praha 4

Zpracoval: Mgr. Dorian Gaar, 16. 2. 2022
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Požadovaná
částka
100 000

Podpora
2022
40 000

Předešlé podpory
2021
200 000 (směr 1)
40 000 (směr 2)
2020
200 000 (směr 1)
80 000 (směr 2)

100 000

40 000

2021
80 000 (směr 1)
40 000 (směr 2)
2020
100 000 (směr 1)
100 000 (směr 2)

100 000

40 000

2021
40 000 (směr 1)
40 000 (směr 2)
2020
40 000 (směr 1)
90 000 (směr 2)

201 000

60 300

30 000

2021
0
2020
30 000 (směr 2)
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Číslo projektu
22-SPO-2-05

22-SPO-2-06

22-SPO-2-07

Žadatel

Název

Český šermířský klub
Riegel z.s.
IČ 03596711
Lazarská 15/7, 110
00 Praha 1

Rozvoj
olympijského
sportu – sportovní
šerm 2022 v Praze
1

Cílem projektu je doplnit, opravit a rozšířit materiálové vybavení:
- náhradní materiál a součástky na opravu výzbroje a výstroje (čepele a kabely)
- trenérský ochranný oděv
- el. signalizační aparát a navijáky
Cílem projektu je udržet, rozvíjet a zkvalitňovat tréninkové podmínky.

Náhradní materiál,
čepele a součástky
na opravu,
trenérské vybavení
(předpisový
ochranný oděv), el.
signalizační
aparáty, šermířské
navijáky

Malostranská
beseda, a.s.
IČ 27953921
Malostranské
náměstí 35/21, 118
00 Praha 1

Bruslení na
Střeláku

Malostranská beseda, provozující na Střeleckém ostrově svou letní scénu Střelák léto pro Pražany se rozhodla využít potenciál ostrova i v zimních měsících. Po
pozitivní zkušenosti z minulého roku chceme na období prosinec 2022 - únor 2023
opět na ostrově instalovat kluziště pro lední bruslení. "Ledová" plocha tvořená
speciální umělou hmotou je nenáročná na provoz a energii, nezatěžuje životní
prostředí a je ideální ke sportovnímu vyžití zejména pro dětské sportovce a
sportovkyně.

Pronájem zvukové
aparatury,
pronájem
osvětlovací
techniky, ochrana
zeleně

Yamka Minigolfclub
Butovice, z. s.
IČ 65497953
Drahobejlova
2215/6, 190 00
Praha 9

Oprava
sportoviště sportovního
minigolfu na
Praze 1

Účel

Anotace

Vynaložené prostředky budou použity k opravě a vylepšení stávajícího
Eternitové desky
certifikovaného sportovního minigolfového hřiště, které se postupně opotřebovává, rovné a kruhové
aby lépe splňoval nároky na sportovní minigolf (turnaje a tréninkové jednotky).

Požadovaná
částka
100 000

Podpora
2022
40 000

Předešlé podpory
2021
40 000 (směr 1)
30 000 (směr 2)
2020
40 000 (směr 1)
80 000 (směr 2)

370 000

200 000

100 000

2021
200 000 (směr 1)
2020
nepodána žádost

116 000

86 000

10 000

2021
10 000 (směr 1)
2020
nepodána žádost

1 615 000

TOTAL

Zpracoval: Mgr. Dorian Gaar, 16. 2. 2022

Celkové
náklady
118 000

2

746 300

300 000

