
 

 

Příloha I – Přepis rozhovorů 

Mgr. Michal Gandalovič, HC Slavoj Zbraslav 

1. Kdo se stará o financování hokejového klubu, jak moc do hloubky 

se pohybuje v této problematice? 

O to financování se stará výkonný výbor, ve kterém nás je dohromady pět. Samozřejmě 

každý se snaží získat nějakého sponzora nebo dárce, který by náš klub podpořil. 

Pokud se jedná o dotace, mají to na starost dva lidé, ti se ale v klubu věnují ještě zajištění 

dalších činností, takže to není tak, že by se věnovali 100 % pouze získávání dotací 

a vyhledávání různých možných zdrojů. K získávání finančních zdrojů hodně využíváme 

kontaktů, které máme v osobním životě nebo kontaktů s rodiči dětí, které zde máme. 

2. Jaké byly celkové příjmy hokejového klubu v minulých dvou sezónách? 

Celkové příjmy v sezóně 2016/2017 byly 5 609 820 Kč a v sezóně 2017/2018 byly příjmy 

5 722 280 Kč. 

3. Pokryjí tyto příjmy výdaje? 

Jak v které sezóně, pokud bereme čistě příjmy a výdaje pouze z té sezóny. Jsou to veliké 

částky a my neutrácíme vše, co v jedné sezóně získáme, protože v té další nám to může 

chybět, necháváme si nějaké peníze na neočekávané výdaje, zároveň nevíme vždy výši 

přidělených dotací přesně. Výdaje v sezóně 2016/2017 byly celkem 5 422 627 Kč 

a v sezóně 2017/2018 celkově 5 892 000 Kč. Takže když se kouknete, v této sezóně jsme 

v mínusu. 

4. Jaké byly zdroje těchto příjmů? 

Zdroje, si je přesně nepamatuji, ale nechám vás nahlédnout tady do mého soupisu, 

který mi vytvořil kolega. Je to takový stručný výpis jenom. (Respondent povolil 

nahlédnutí do dokumentu, následně byly tyto dokumenty použity v práci.) 

5. Dotace, jakých institucí jste čerpali? 

Největší příspěvek nám dává hlavní město Praha a tyto dotace by se prý mimochodem 

měly zvyšovat příští rok, za to jsme rádi. Pak jsme využili také dotace z MŠMT 

a tuto sezónu jsme zkusili požádat také o dotace z Prahy 5, kde nám něco přidělili. Také 



 

 

nám něco přiděluje ČSLH, z programů Sportovních středisek a Sportovních center 

mládeže.  

6. Jakých konkrétních dotačních programů jste využili? 

Z MŠMT jsme využívali nejdříve programu VIII. a v sezóně 2017/2018 pak program 

Můj klub, který nově vzniknul. Z magistrátu hlavního města Prahy program, 

který se jmenuje Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže, o které žádáme 

dohromady s ostatními pražskými kluby a žádá o ní svaz – oficiálně. Tato dotace je potom 

rozdělena mezi 6 pražských klubů. Každý klub má přidělená procenta užití, na co může, 

jakou část dotace použít. Není to tak, že by to šlo použít na cokoliv. Taky Vám mohu dát 

k nahlédnutí dokument, jaké rozdělení té dotace máme. My ji například máme oproti 

jiným navýšenou v části zajištění sportovních ploch. Dále jsme tedy žádali o dotaci 

z Prahy 5, zatím pouze jednoletou, abychom to vyzkoušeli a příště bychom se možná 

pokusili ucházet i o tu dvouletou třeba. Také nám byly přiděleny dotace z ČSLH, 

které už jsem zmiňoval. 

7. Co z těchto dotací financujete? 

Každou používáme na něco jiného, ale hodně se jednotlivé dotace doplňují, hodně z nich 

je na platy trenérů částečně třeba. Dotaci Můj klub používáme právě na platy trenérů, 

startovné do soutěží, zabezpečení zápasů (rozhodčí, zdravotníci) a na nákup pomůcek. 

Dotace z Prahy, tak to už jsme řešili, na co všechno se to dá použít. U dotace z Prahy 5 

jsme žádali o úhradu nájmu ledové plochy za měsíc březen 2018. (Opět byl dokument 

k nahlédnutí). Ze svazových dotací hradíme zejména platy trenérů. 

8. Co je pro vás největším problémem pro získávání dotací? 

Jak už jsem říkal, nikdo z nás nemá dostatek času pro to pohybovat se neustále pouze 

v prostředí těch dotací. Samozřejmě se snažíme získávat informace např. na školeních 

a následně jich využít, abychom mohli, co nejvíce využít dotací, které jsou nabízeny. Ale 

asi existují nějaké další dotační programy, které nevyužíváme a mohli bychom.  

9. Je klub závislý na dotacích? 

Ano, vlastně každou sezónu čekáme, jaké nám přijdou dotace. Kolik budeme moci 

zaplatit trenérů, kolik nám to pokryje na pronájmy sportovišť atd.  



 

 

10. Má klub dlouhodobý finanční plán? 

Nějaký dlouhodobý finanční plán nemáme. Víme, jaké máme zhruba příjmy a jaké budou 

výdaje v následující sezóně. Víceméně je financování řešeno z jedné sezóny na druhou. 

Je to také tím, že my vždy čekáme, než nám budou schváleny dotace od MŠMT 

a z pražského magistrátu, u nichž ještě také čekáme na jejich celkovou výši. 

11. Jaké oblasti by chtěl klub podpořit v budoucnu? Máte konkrétní projekty? 

Rozhodně bychom chtěli, aby se mohli snižovat hráčské příspěvky, ty máme jedny 

z nejvyšších v Praze. Další oblastí je určitě zázemí, které není rozhodně na špičkové 

úrovni. Je problém, že nejsme majiteli zimního stadionu. Využíváme sice hodně prostor 

na zimním stadionu a snažíme se aspoň z minima vytěžit maximum, 

ovšem na velké opravy těchto prostor nemáme prostředky, takže to hradíme částečně 

z našich zdrojů, ale hodně využíváme rodičů, kteří vždy pomůžou a například vymalují 

nebo udělají zednické práce pro úpravu za pěknou cenu, naposledy jsme takhle vytvořili 

malou kancelář, kterou ještě musíme dovybavit a malou tělocvičnu pro děti. 

Kolik by stálo dovybavení tělocvičny? 

No, kdybychom to chtěli dělat opravdu pečlivě, tak jsme to odhadovali zhruba 

na 300-350 tisíc korun, chtěli bychom tam udělat nějaké zednické práce, zbourat zeď 

a určitě by se muselo vylepšit zateplení a vyměnit okna. Prozatím je na zemi koberec, 

což není optimální pro cvičení. Zároveň bychom chtěli nakoupit také další pomůcky 

na cvičení. Momentálně si to ale nemůžeme dovolit. 

Jak by šly hráčské příspěvky snížit? 

No buď by se nám snížily náklady nebo by se zvýšili příjmy, což je spíš reálnější. 

Příjmy můžeme zvýšit buď tak, že seženeme nové sponzory, získáme víc dotací nebo 

budeme mít v každé kategorii více dětí. Potom bychom mohli dostávat na více dětí také 

větší dotace od MŠMT třeba. 

  



 

 

Jelikož se pohybuji v tomto prostředí, vím, že kluby také pořádají několikrát v sezóně 

turnaje, také je pořádáte? 

Ano pořádáme, ovšem ne tolik, protože nájem ledové plochy je zde dražší než jinde, 

takže by bylo vysoké startovné pro účastníky. Kdyby šlo snížit, tak bychom možná větším 

konání turnajů uvažovali. Když už jste se o tom zmínil, nyní, jak sám dobře víte jsou 

docela v kursu turnaje, kde se děti utkají nejen v hokeji, ale současně také ve fotbale. 

Uspořádat nějaký takový turnaj by pro náš klub bylo fajn, určitě si myslím, že by nám 

to pomohlo, kdyby se nám něco takového povedlo dobře zorganizovat, minimálně, 

bychom si zase o něco vylepšili pověst a jméno, které hájit vedle velkých klubů jako je 

Sparta a Slavie není jednoduché. 

  



 

 

Mgr. Matouš Bříza 

1. Víte, jaké budou v příštích letech vyhlašovány dotační programy? Zejména 

MŠMT a magistrátem? 

Programy by se příliš lišit neměli, sám to nevím. Většinou teď vždy přidávají nové 

programy nebo rozšiřují stávající programy pro podporu sportu, zejména města 

a magistrát hl. m. Prahy, což je pro sport dobrou zprávou. Bohužel ty podmínky 

se neustále mění, poslední dobou mají spíše rostoucí tendenci.  

2. Hokejový klub by chtěl financovat rekonstrukci tělocvičny, pořádání 

turnajů, také by chtěl přilákat více dětí, takže by se mu hodilo získat finanční 

prostředky také na náborové nebo jiné akce, které by děti přilákaly. Jaké 

dotační programy byste doporučil? 

Na rekonstrukci tělocvičny bych zkusil využít určitě investiční dotace z MŠMT nebo 

magistrátu. Něco by mohla přispět také Praha 5, jestli takové dotace poskytují 

momentálně ovšem nevím, ale určitě to snadno zjistíte na jejich webových stránkách. 

Ty dotace se mohou doplňovat, takže pokud se podaří zažádat například o dotace 

z MŠMT, můžou být doplněny těmi z městské části klidně. Investiční dotace většinou 

nejsou poskytovány na celých 100 % rozpočtovaných nákladů totiž. Pro pořádání turnajů 

existují dotační programy vypsané magistrátem hlavního města Prahy, takže určitě bych 

zkusil žádat tam. Myslím, že jich je víc dokonce, takže si můžete vybrat podle rozsahu 

akce. Opět Vám poradím podívat se na web, všechno tam najdete a programy tam jsou 

dobře specifikovány. A pokud chtějí přilákat více dětí – mohou zkusit třeba příspěvky 

střešních organizací. Něco klubu určitě přispívá ČSLH, ale také bych se podíval na ČUS, 

které nejspíš klub bude součástí a ta tyto akce také podporuje. Ale zejména u těch 

investičních dotací se zkuste obrátit na někoho z ministerstva přímo, já se pohybuji spíš 

v těch neinvestičních. 

3. Pokud budou kluby vyplňovat žádost o tyto dotační programy, je zde něco, 

na co by si měly dát pozor? 

Vyplnění samotných žádostí není složitá záležitost. Spíše je důležité nezapomenout 

na nic, co v přihlášce musí být, tím myslím i všechny přílohy. Zároveň, aby přihláška 

byla doručena včas a přesně podle podmínek, to je běžné, ale mnoho žadatelů právě díky 

tomuto přijdou o šanci se dále o dotaci ucházet. Jinak musí kluby přihlížet k tomu, 



 

 

že o dotacích rozhodují lidé ne stroje. Lidé, kteří čtou, co je v přihlášce, takže na první 

pohled poznají, zda žadatel vyplňoval žádost pečlivě. Je tedy dobré specifikovat 

vše do detailu. Dát si opravdu záležet na naplánování akce (rekonstrukce nebo turnaje) 

až do detailu, včetně rozpočtovaných nákladů. Jeden tip, ohledně detailního popisu akce 

je vytvořit prezentaci, která bude ukazovat na detaily projektu. Prezentace zároveň 

zaujme hodnotitele projektu a může být použita také jako materiál pro případné sponzory. 

4. Jaké byste mohl dát klubu doporučení pro čerpané dotace? 

Tak pokud se jedná o dotace Můj Klub, tam je nejdůležitější členská základna, 

takže navýšit ji jedině, o což se vy teda asi budete snažit, což je dobře. Stejně tak ten 

dotační program z Prahy. Jinak, když vidím detail žádosti jednoletou dotaci z Prahy 5, 

tak zde je opravdu vidět to, co jsem říkal, že je důležité specifikovat a jít do detailu. 

Klidně popsat víc činností, které jsou spojené se sportováním v tom klubu. Takhle to zní, 

že chtějí jen zaplatit pronájem ledu od Prahy 5, protože ta to zrovna nabízí. Klidně popsat, 

že na ledě jsou využívány pomůcky, jsou tam trenéři, kteří se dětem věnují apod. 

5. Jaké další možnosti financování jsme nezmínili, které by mohl hokejový klub 

využít? 

Z těch, které jsme nezmiňovali, jsou dotace z Evropské unie, jejich získání pro takový 

malý klub by bylo ovšem složité. Myslím, že lepší by bylo podívat se třeba na nadační 

fondy velkých firem, které často podporují sport, vím, že dříve to byl třeba ČEZ. 

Pokud chcete zjistit více, tak já se vždy snažím kontaktovat poskytovatele dotace, 

který vám nejlépe specifikuje, co je třeba udělat. Zároveň tak navážete osobní kontakt, 

který také může pomoct, pokud tento člověk bude rozhodovat o přidělení této dotace. 

  



 

 

Mgr. Tomáš Maurer, ČUS 

1. Ze kterých zdrojů financuje ČUS tento projekt? MŠMT například financuje 

dotace z vládního rozpočtu, magistrát hl. m. Prahy z městského rozpočtu. 

ČUS financuje projekt ze svých zdrojů, v minulosti jsme využili například programu  

X. z MŠMT, který nebyl nyní vypsán. Úkolem ČUS je vlastně poskytovat servis, 

sport je veřejná služba, nemá žádný správní orgán, pouze jeden odbor na MŠMT, 

který je malý – nemají ani svého právníka. Proto ČUS bojuje o to, aby sport měl svou 

vlastní rozpočtovou kapitolu, ze které by byl sport trvale podporován. V současnosti jsou 

podmínky podpory sportu nekontinuální a neustále se mění. I proto vytvořil ČUS tento 

projekt, jež mohou kluby také využít a následně uspořit nějaké peníze navíc například 

na platy trenérů. 

2. Můžete trochu více popsat detaily tohoto projektu? 

Projekt probíhá po celé České republice a je vlastně největším sportovním projektem, 

v rámci toho projektu je pořádáno přes 500 akcí za rok. Je určený pro všechny věkové 

kategorie, nejen pro děti a mládež, ale v projektu Sportuj s námi!, jsou zapojeny také 

seniorské akce. Většina klubů pořádá sportovní akce, projekt však není zaměřen na to, 

aby vytvářel nové akce, ale aby podpořil akce, které běží, aby mohly neustále fungovat, 

aby byly podpořeny dobrovolníci 

3. Jaké jsou podmínky pro účast v projektu? 

Základními kritérii pro přihlášení se do projektu je být členem ČUS, protože je to projekt 

ČUS, který chce podpořit své členy. Musí to být akce, která bude dostupná pro veřejnost, 

samozřejmě počítáme s tím, že u některých akcí může být ta kapacita omezená. Je dáván 

větší důraz na akce pro děti, přičemž akce by se mělo zúčastnit 100 a více lidí. Zároveň 

podporujeme jednorázové akce, ne svazové soutěže, spíše akce, které mají přitáhnout lidi 

k aktivitě.  

Většinou má jeden pořadatel jednu akci, pouze v rámci velikých tělovýchovných jednot 

přispějeme třeba na 2 akce z různých sportovních odvětví. 

  



 

 

4. Jaké výhody získá klub při zapojení do projektu? 

Výhodou pro klub je finanční a mediální podpora ze strany ČUS. Finanční příspěvek 

se pohybuje v průměru 10 000 Kč na akci, není to nic extrémního, ale pro některé akce, 

zejména pro ty pořádané malými kluby je to přínosné. Nikdy nepokrýváme celý rozpočet 

akce, pouze jeho část, jestliže jsou celkové náklady na akci 8000 Kč, tak přispějeme třeba 

5000 Kč. Velikost příspěvku je vyhodnocena na základě údajů do přihlášky, kde je mimo 

jiné uvedeno, jestli je na akci vybíráno vstupné, jestliže ano, potom je příspěvek na akci 

snížen. Některé akce jsou podpořeny více, ty velké, třeba Velká kunratická, která 

je zároveň tou brandovou akcí. 

Další výhodou je mediální podpora, kdy jsou na stránky projektu umístěny reportáže 

a videa z akce. Jelikož máme mediální partnery, tak vybíráme asi sedmdesát brandových 

akcí, které jsou v našem deníku a ty propagujeme dále, takže zprostředkováváme ještě 

mediální podporu té akce. Někdy na ty brandové akce máme produkční tým, 

jsou tam i patroni (známé osobnosti, jako Jakub Kohák, Bára Špotáková), kteří tam jedou 

s tím týmem. 

5. Jak může akce pořádaná klubem zvýšit svou šanci na to být vybrána 

a zapojena do projektu? 

Preferujeme akce, které nejsou pořádány poprvé, to znamená, že pořadatelům občas 

radíme, aby si vyzkoušeli akci uspořádat a následně uvidí kolik přijde lidí a pokud se akce 

povede my ji následně zařadíme do projektu. Některé start-up akce se tam dostanou, 

ale spíše jsou preferovány ty, které už byly pořádány. Dříve jsme měli problémy se 

správným vyúčtováním s těmi akcemi, které byly pořádány poprvé. Pro úspěšnou akci 

tedy může platit následující – má tradici, je otevřený pro veřejnost, akce se musí zúčastnit 

alespoň těch 100 lidí a musí dostat potvrzení od regionálního sdružení, to je základ. 

Člen ČUS může být i spolupořadatelem, což se také často stává. 

Tím, že podporujeme naše členy, tak to síto akcí děláme přes okresní sdružení, kdy právě 

regionální unie (v Praze je to Pražská tělovýchovná jednota), které jsou ke klubům blíže 

a dávají projektům ucházející se o účast svou váhu, řeknou, jestli akce není nadhodnocená 

a jestli už ji ty kluby opravdu pořádali.  

  



 

 

6. Probíhá nějaká kontrola ze strany ČUS, případně jak? 

Kontrola je složitá, koná se asi 500 akcí, ale rok má 365 dní, takže skoro 2 akce na den, 

což by bylo velmi náročné, všude být, takže ČUS nekontroluje všechny akce. 

Zejména je to založené na důvěře k našim členům, kteří nám zpětně akci vyúčtovávají, 

což je nezbytnou součástí pro poskytnutí té finanční podpory. 



 

 

Anonymní respondent, MŠMT 

1. Právě končí období vyhlašovaných investičních dotačních programů, budou 

programy, které bude nyní MŠMT vyhlašovat podobné nebo se budou lišit 

výší poskytovaných dotací? 

My už ty programy známe, ale zatím Vám tyto informace nemohu nyní sdělit, musíte 

počkat až na vyhlášení těch programů. Jediné, co Vám mohu říct, je že program bude 

pod kódem 133 530 a bude vyhlášen na období od roku 2017 do roku 2023. Alokováno 

bude celkově 500 miliónů korun na program V1 a 500 miliónů korun na program V2. 

2. Budou se lišit podmínky, které bude nutné splnit pro získání dotace? 

Opět Vám nemohu sdělit bližší informace, ale podmínky by měly být přibližně stejné 

nebo podobné, jako doposud. 

3. Jestliže je žadatel nájemce prostor může žádat o investiční dotaci? 

Ano může, ovšem musí být nájemcem nejméně na dalších 10 let a tuto skutečnost musí 

doložit, aby byla garantována udržitelnost projektu. 

4. Jestliže tedy hokejový klub vedený jako zapsaný spolek by si pronajal 

prostory od pronajímatele, který je vedený jako akciová společnost dotace 

by byla poskytnuta? 

Zde je problém, tím pronajímatelem totiž může být jedině městská část nebo jiná 

nezisková organizace. Jestliže je pronajímatelem akciová společnost nebo jiná obchodní 

společnost nezabýváme se tímto návrhem a dále ho neschvalujeme. Teoretickou možností 

je převést majetek na zapsaný spolek, který musí mít nejméně dvouletou historii. 

  



 

 

Příloha II – Žádost, ČUS – Sportuj s námi! 

Informace o plánované akci 

Níže zadejte podrobné informace o plánované akci, kterou přihlašujete do příštího 

ročníku projektu ČUS Sportuj s námi. 

Název akce * 

Vyplňte název akce, pod kterým bude prezentována veřejnosti. 

Bruslení na ledě je zábava 

Očekávané datum konání akce * 

Vyberte datum, kdy se Vámi pořádaná akce, s největší pravděpodobností uskuteční. 

DD. MM. RRRR 

Přesné místo konání akce * 

U Nikolajky 2214/28, 150 00 Praha 5, Česko 

Adresa 

Ulice a č. p. *    Obec *    PSČ * 

U Nikolajky 2214/28   Praha    150 00 

Okres a kraj 

Okres *    Kraj * 

Hlavní město Praha   Hlavní město Praha 

Byla Vámi pořádaná akce zařazená do projektu ČUS SPORTUJ S NÁMI V ROCE 

2018? * 

Ne, akci jsme v roce 2018 nepořádali. 

  



 

 

Ročník akce * 

Uveďte, kolikátý ročník akce se bude konat. 

1 

Sportovní odvětví * 

Vyberte sportovní odvětví Vámi pořádané akce z nabídky sportů níže (využijte funkce 

našeptávače pro jednodušší vyhledání). Pokud nenaleznete Vámi požadovaný sport, 

zvolte možnost „jiná sportovní odvětví“ a specifikaci doplňte v následujícím bodě 

„Krátký popis akce“. 

Jiná sportovní odvětví 

Krátký popis akce * 

Akce Bruslení na ledě je zábava! je pořádána hokejovým klubem Slavoj Zbraslav 

společně s krasobruslařským klubem, který také působí na zimním stadionu Nikolajka. 

Cílem této akce je přilákat děti a jejich rodiče (prarodiče) k tomu, aby si společně 

vyzkoušeli bruslení a sporty jako jsou lední hokej a krasobruslení a také ostatní 

dovednosti a hry, které se dají hrát na ledě. Akce bude plná her a soutěží na ledě, dokonce 

i mimo led, které si budou moci vyzkoušet jak děti, tak jejich rodiče. 

Kategorie účastníků * 

Pro veřejnost 

Jen pro registrované sportovce 

Věkové kategorie účastníků * 

Děti/ mládež 

Dospělí 

Senioři 

  



 

 

Evidovaný počet účastníků předchozího ročníku akce * 

0 

Evidovaný počet účastníků do 18 let předchozího ročníku akce * 

0 

Očekávaný počet účastníků tohoto ročníku akce * 

150 

Očekávaný počet účastníků do 18 let tohoto ročníku akce * 

150 

Evidované náklady akce předchozího ročníku akce * 

0 Kč (jde o 1. ročník akce) 

Plánované náklady tohoto ročníku akce * 

Do 30 000 Kč 

Platí účastníci akce startovné? * 

Ano, všichni 

Ano, s výjimkou mládeže 

Ne 

Webové stránky akce 

www.hczbraslav.cz 

  



 

 

Identifikační údaje organizátora přihlašované akce 

Vyplňte identifikační údaje SK/TJ (organizátora sportovní akce), které budou využívány 

v případě uzavíraných smluvních vztahů. 

Název organizace * 

Vyplňte název organizace dle stanov a zápisu ve spolkovém rejstříku. 

HC Slavoj Zbraslav 

Okres * 

Vyberte okresní sdružení ČUS, ve kterém je Vaše SK nebo TJ sdružena. Ostatní členské 

organizace např. svazy – vybírají možnost "členské organizace". Okresní sdružení ČUS 

a Krajské organizace ČUS vybírají možnost "struktura ČUS". 

CZ0100 – Praha 

IČO * 

Vyplňte IČO organizace. 

485499 

Sídlo * 

Kaplická 814/14, Praha 4, 147 00 

Spisová značka spolku 

Vyplňte spisovou značku spolku dle záznamu ve spolkovém rejstříku 

- https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-rozsirene (např. L 830 vedená u Městského soudu v 

Praze). 

Značka * 

L4638 

Vedená u * 

Městský soud v Praze 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-rozsirene


 

 

Číslo bankovního účtu 

Vyplňte číslo bankovního účtu Vaší organizace i s číslem bankovního ústavu za lomítkem, 

na který mají být zaslány finanční prostředky. 

Předčíslí   Číslo účtu   Kód banky 

    6987989028   5500, Raiffeisenbank, a. s. 

Statutární zástupce/i – osoba/y oprávněné jednat za organizaci * 

Napište jména/o osob/y oprávněné jednat (uzavírat smluvní vztahy) za Vaši organizaci. 

Tyto osoby budou uvedeny na příslušných smlouvách. 

Karel Míka 

Přihlášení sportovní akce 

Vyplněním jména a emailové adresy potvrzuji zájem výše uvedeného členského subjektu 

ČUS o zařazení uvedené akce do projektu ČUS SPORTUJ S NÁMI v roce 2018.  

Zároveň potvrzuji a ručím České unii sportu za správnost vyplněných údajů. 

Jméno a příjmení * 

Uveďte své jméno a příjmení 

Štěpán Veselý. 

Telefonní číslo * 

Zadejte telefonní číslo, na které se organizátoři projektu můžou v případě potřeby obrátit. 

Při změně tel. čísla prosíme ihned kontaktovat organizátory projektu. 

+420775030496 

E-mail * 

Zadejte svou emailovou adresu. Na tuto adresu Vám budou zaslány další informace k 

projektu. Při změně emailové adresy prosíme ihned kontaktujte organizátory projektu. 

veseli.stepan@seznam.cz 

 



 

 

Příloha III – Elektronická tisková zpráva 

Turnaj o Pohár hlavního města se bude konat v sobotu a v neděli od DD. MM. do DD. 

MM. RRRR, každý den budou zápasy začínat v HH:MM a končit v HH:MM. 

Akce je určena zejména pro její aktivní účastníky, tedy hráče týmů z celých Čech. Každý 

z těchto týmů bude mít přibližně 20 hráčů, celkový počet dětí, ve věku 10-12 let, 

kteří se zúčastní turnaje bude tedy 160. Pasivně, jako divák se pak může zúčastnit akce 

kdokoliv, kdo rád fandí sportu, zejména hokeji a chce být součástí publika, které bude 

fandit týmům v zápasech o pohár primátora Prahy, vstupné na akci bude dobrovolné. 

Dvoudenní turnaj týmů z Čech, ve kterém se utká 8 mládežnických hokejových týmů, 

z 8 rozdílných českých krajů o pohár primátora Prahy. Na akci bude pozváno 8 týmů,  

z 8 různých českých krajů, jedním z těchto týmu bude HC Slavoj Zbraslav, který bude 

zastupovat pražský kraj. Týmy se utkají nejprve ve dvou skupinách, po čtyřech, 

ze kterých vzejde pořadí. Následně se týmy utkají v play-off, kdy budou nasazení 

do čtvrtfinále podle pořadí ve skupinách. Následovat bude semifinále a zápasy o první 

a třetí místo. Hrát se bude 2x20 minut a k tomu abychom poznali vítěze putovního poháru 

primátora Prahy se bude nejdříve muset odehrát 20 zápasů. Dvoudenní turnaj umožní 

sportování a soutěžení mládeže, propagaci fair-play, umožní zapojit také dobrovolníky 

pro pořádání tohoto turnaje.   



 

 

Příloha IV – Podrobný popis akce s celostátním významem 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

Příloha V – Podrobný popis akce s celopražským významem 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

Příloha VI – Žádost o grant v oblasti podpory sportu a tělovýchovy 

v hl. m. Praze (Akce s celostátním významem)



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

  



 

 

Příloha VII: Žádost o grant v oblasti podpory sportu a tělovýchovy 

v hl. m. Praze (Akce s celopražským významem) 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


