
Judo Davle-Štěchovice, Spolek 
Malá Lečice 74 
252 06 Bojanovice
IČ: 01380028_____________
Č. účtu:

fcesteká částPřšErr3 I.T-----!

-ESDAreLŇA t -! i
> dne: ------------------i

r^Á-QCCVdl£!|

1 4 -05- 2018 i

Vážený pan
Ing. David Vodrážka
starosta
Městská část Praha 13 
Sluneční nám. 2580/13 
158 00 Praha 5

P13-24287/2018

Podáno: 14.05.2018

V Malé Lečici, dne 15. května 2018

Žádost o dotaci k zajištění dlouhodobé sportovní přípravy a výchovy 
talentované mládeže.

Vážený pane starosto,

jménem sportovního oddílu Judo Davle-Štěchovice a Občanského spolku 
stejného jména se na Vás opětovně obracím se žádostí o poskytnutí dotace k 
zajištění dlouhodobé sportovní přípravy a výchovy talentované mládeže.

V loňském roce nám Vaše Městská část usnesením ZMČ č. UZ 0260/2017, 
ze dne 21. 06. 2017 poskytla finanční příspěvek, který byl použit v souladu s 
uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace ze dne 10. 07. 2017, a který bude 
řádně vyúčtován ke dni 15. 6. 2018.
Poskytnutá dotace umožnila oddílu Judo Davle-Štěchovice splnit záměry, 
které se týkaly materiálně-technického zabezpečení oddílu související s 
pořízením sportovního vybavení pro jednotlivé závodníky v podobě pořízení 
závodních kimon.
V účasti vybraných závodníků na letním judo-táboře v Bedřichově, který byl 
svým obsahem zaměřen na výcvik a zdokonalování technik Judo a v účasti 
předních závodníků oddílu na tzv. Judo campu v Teplících a dále v doškolení 
2 nových trenérů 3. třídy. Tímto krokem se podařilo dokončit stabilizaci 
oddílové trenérské základny. Vedení oddílu se také zúčastnilo Semináře pro 
nositele mistrovských stupňů DAN a semináře ke změně pravidel JUDO, 
které organizoval CSJu v Praze a v Benešově.

Hlavní část dotace byla použita pro účast na různých závodech jak na krajské 
úrovní v rámci ČR, tak i k účasti na závodech ČP, ze kterých jsou za umístění 
získávané body do tzv. Ranking listu ČSJu, kdy po jejich sečtení se na závěr
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nejlepší závodníci ve své váhové kategorii utkají o titul Mistrů ČR v Judo (viz 
diplomy za umístění na ČP v Chomutově a v Teplicích a z Mistrovství Sčk). 
Dotace byla také použitá k účasti na mezinárodních závodech v Lucembursku 
a v mezinárodním závodě v Berlíně. V roce 2017 se oddílu podařilo zúčastnit 
se MČR v kat. mladších a starších žáků a žákyň a umístit se mezi nejlepšími 
závodníky v rámci ČR, kteří se MČR v Judo mohli na základě získaných 
bodů zúčastnit.

V kategorii starších žákyň v roce 2017 se nepodařilo pro zranění Michaely 
Novotné, která si způsobila na ČP v Teplicích, obhájit titul vicemistryně z roku 
2016, 2015 v jednotlivcích. Pro svůj oddíl získala v roce 2017 alespoň titul 
vicemistryně ČR v družstvu děvčat Sčk.

Díky Vaší dotaci se 278 závodníků oddílu v roce 2017 - 2018 zúčastnilo 28 
závodů, kde získali 60 prvních míst, 45 druhých míst a 41 třetích míst. Oproti 
roku 2016 došlo sice ke snížení počtu závodů a zúčastněných závodníků ale 
došlo zase k nárůstu a k účasti na mezinárodních závodech v rámci EU. Na 
krajských mistrovství Sčk, získali závodníci oddílu 5. prvních míst, 5. druhých 
míst a 6. třetích míst. Na ČP v Chomutově a v Teplicích získala Michaela 
Novotná 3. místo a jako první závodnice oddílu si zajistila účast na MČR 
dorostenek pro rok 2018. Další účast na MČR pro rok 2018 si zajistila za 
první bodované místo v Kamenici závodu Sčk Klára Matoušková. Dalších 7 
závodníků oddílu má reálnou šanci se na MČR v roce 2018 probojovat.

Na mezinárodním závodě v Judo v Lucembursku konaném dne 25. 6. 2017 
se Martinu Dufkovi podařilo získat v silné konkurenci závodníků z EU 
vynikající 2. místo. A mláďatům v Berlíně dne 2. 12. 2017 ve stejně 
obsazeném mezinárodním závodě EU dvě druhá a dvě třetí místa.

Oddíl díky Vaší dotaci na sportovní a závodní činnost přesunul svoji 
tréninkovou a výcvikovou činnost do nových prostor v objektu sportovní haly 
městyse Davle, kde má již druhým rokem na pevno položené zápasiště- 
tatami. Díky tomu si zvýšil počet tréninkových hodin. Potřebné úpravy v nové 
tělocvičně díky Vaší dotaci určené na závodní činnost byly provedeny a jsou i 
nadále prováděny pouze z oddílových příspěvků. Získáním vlastních prostor k 
výcviku Judo a zvýšení tréninkových hodin umožňuje oddílu ještě více 
zkvalitnit jeho vlastní sportovně- technickou, přípravnou a závodní činnost. 
Oddíl se také díky získané dotaci již 5. rokem drží a řadí svými sportovními 
výsledky mezi přední Judo-oddíly v rámci Sčk, ale i celé ČR.

Poskytnutí dotace od Vaší MČP 13 by oddílu pomohlo udržet se i nadále 
na republikové úrovni a zúčastňovat se i nadále závodů jak na krajské, 
republikové tak i mezinárodní úrovni. Dotace by také pomohla při 
zajišťování a zvyšování odborné způsobilosti a kvalifikace trenérů a 
závodníků formou různých odborných školení, seminářů a kurzů a 
výcvikových judo campů. Materiálně zajistit vybavení závodníků oddílu a 
rozšířit členskou základnu o nové talentované závodníky.
Jsme si vědomi toho, že nejsme sami, kdo Vás o dotaci žádá. Přesto 
věříme, že této žádosti na základě dokladovaných výsledků vyhovíte a 
dotaci na činnost našeho, dnes už i Vašeho oddílu Judo ve výši
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200.000,- Kč poskytnete.
i

/

S úctou Ing. Miloslav Málek, předseda oddílu a OS -Judo Davle-Štěchovice

3



PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI 

O DOTACI NA ROK 2018 - 2019

od Městské části Praha 13 

Zastoupená: Ing. Davidem Vodrážkou - starostou

Předpokládané náklady pro rok 2018 - 2019:
ZÁVODY Cca 140.000.-CZK

JUDO CAMP Cca 30.000.-CZK

PRO ZÁVODNÍKY ODDÍLU

ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ 
TRENÉRŮ

Cca 15.000.-CZK

KIMONA Cca 10.000.-CZK

SPORTOVNÍ POMŮCKY, 
POHÁRY, MEDAILE,

Cca 5.000.-CZK

DIPLOMY

Ing. Miloslav Málek

JUDO Davle - Štěchovice, spolek
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