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Vážený pan bodáno: 05.12.2017

Ing. David Vodrážka 

Starosta městské části Praha 13 

Sluneční náměstí 2580/13 

15800, Praha 5

V Praze 4.12.2017

Věc: Žádost o účelovou neinvestiční dotaci k zajištění dlouhodobě organizované 
sportovní činnosti, přípravy a výchovy mladých sportovců a dětí

Vážený pane starosto,

Jménem plavecké a sportovní školy Bubble Trouble sídlícího ve výše uvedené adrese na Praze 13, se 
na Vás obracím s následující žádostí o účelovou dotaci na zajištění sportovní činnosti našeho klubu a 
zejména plavecké a sportovní školy, která je registrovanou plaveckou školou a tudíž se zcela 
výhradně stará o rozvoj dětí a mládeže.

Sportovní a plavecká škola Boubble Trouble, funguje již od roku 2012, kdy začala naplno fungovat 
činností v rozvoji plaveckých sportů nejen dětí z Prahy 13. Vedení kurzů se ujala dlouholetá 
reprezentantka v plaveckých disciplínách a jedna z velmi respektovaných plaveckých trenérek Petra 
Škábová, jejíž trenérskou rukou si prošel také historicky nejlepší aktuální plavec Jan Micka a Barbora 
Seemanová pod jejím vedením získala v roce 2017 na Mistrovství Evropy juniorů mistrovský titul.

V současné době škola vzdělává okolo 450 plaveckých respondentů nejen z řad dětí Prahy 13. 
Významnou položku nákladů jsou pronájmy drah v bazénech a dále náklady na letní sportovní kempy, 
soustředění, které si vzhledem k finanční náročnosti nemůže řada rodičů dovolit, což je zásadní 
brzdou k rozvoji talentované mládeže v těchto olympijských disciplínách.
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Současně největší hvězdou našeho plaveckého spolku je Barbora Seemanová, jejíchž osobní 
trenérkou je výše zmíněná Petra Škábová. Barbora je účastnicí OH 2016 Rio de Janeiro a v roce 2016 
získala dvě stříbrné medaile ne evropském juniorském šampionátu. V letošním roce, v roce 2017, 
získala na evropském juniorském šampionátu celou sbírku medailí a to bronz, stříbro a zlato.
Na následném světovém šampionátu pak čtvrté, páté a sedmé místo. Je držitelkou mnoha 
dorosteneckých, ale hlavně seniorských českých rekordů. Pod vedením Petry Škábová plave od 12 let.

Právě systematická práce s mládeží naráží v ČR na problém s financováním, jelikož náš sport nepatří 
mezi preferované a marketingově zajímavá sportovní odvětví. Bohužel ceny pronájmu bazénu jsou 
rok od roku vyšší a každoroční zvyšování členských příspěvků je pro spoustu rodin neúnosné. Našim 
cílem i přes tyto překážky je vychovat špičkové plavce a dále i běžným dětem dávat radost z pohybu 
vévodě.

Vážený pane starosto,

Sportovní a plavecká škola Bubble Trouble, Petra Škábová, si Vás orgány městské části Praha 13 
dovoluje požádat o možnost projednání a schválení finančního příspěvku ve výši 150 000,- Kč 
v orgánech městké části Praha 13.

Tato dotace by našemu sportovnímu teamu pomohla právě ve financování přípravy a vzdělání našich 
dětských svěřenců a dále k nákupu sportovních potřeb pro klub a zejména plaveckou školu. Dále by 
tato dotace změnila možnost účasti na sportovních kempech či zahraničních závodech pro děti, 
dorost, juniory, jelikož vše je plně financované členy v rámci příspěvků rodičů.

Jménem Plavecké a sportovní školy Bubble Trouble Vám děkujeme za ochotu při projednání této 
žádosti.

S úctou a pozdravem

Petra škábová
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