Město Příbram
odbor: školství, kultury a sportu

Pro jednání ZM
dne: 25.03.2019

Název bodu jednání:
Dotace 2019 Jednorázové sportovní akce
Předkládá:

Rada města

Zpracovala:

Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno:

V RM 04.03.2019

Text usneseni RM:
R.usn.č.178 /2019
Rada l. doporučuje ZM
l) schválit poskytnutí programových dotaci podaných v rámci ,,Programu pro poskytování
dotaci pro rok 2019 - JEDNORÁZOVÉ SPORTOVNÍ AKCE" formou účelové dotace dle
upraveného návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotaci za podmínky
splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či
založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto
povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,
2)

schválit rozpočtové opatřeni, tj. změnu rozpočtu města na rok 2019, které se promítne na
straně běžných výdajů, tj. navýšeni rozpočtu kapitoly 777-OŠKS, číslo prvku 3469
(Podpora - JEDNORÁZOVÉ SPORTOVNÍ AKCE) o částku 45.000,00 Kč a snížení
rozpočtu kapitoly 741-OE, číslo prvku 4222 (rezerva místostarosty) ve výši 22.500,00 KČ
a číslo prvku 660 (rezerva starosty) ve výši 22.500,00 Kč.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
Kap. 741 - OE, prvek 4222, paragraf 6171, poI. 5901 - 22.500,00 Kč
Kap. 741 - OE, prvek 660, paragraf 6171, pol. 5901 - 22.500,00 Kč
Kap. 777 - OŠKS, prvek 3469, paragraf 3419, poI. 5901 + 45.000,00 Kč

It. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne
25.03.2019.
Napsala:

Markéta Benešová

Návrhy na usneseni:
ZM schvalujeX neschvaluje
l) poskytnutí proqramových dotací podaných v rámci ,,Programu pro poskytováni dotaci pro rok 2019
- JEDNORÁZOVE SPORTOVNÍ AKCE" formou účelové dotace dle před/oženého/upraveného návrhu
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za podmínky splněni bezdlužnosti vůči rozpočtu
města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splněni povinnosti zveřejnění účetní
závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,
2) rozpočtové opatřeni, tj. změnu rozpočtu města na rok 2019, které se promítne na straně běžných
výdajů, tj. navýšeni rozpočtu kapitoly 777-OŠKS, číslo prvku 3469 (Podpora - JEDNORÁZOVÉ
SPORTOVNÍ AKCE) o částku 45.000,00 Kč a sníženi rozpočtu kapitoly 741-OE, číslo prvku 4222
(rezerva místostarosty) ve výši 22.500,00 KČ a číslo prvku 660 (rezerva starosty) ve výši 22.500,00
Kč.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
Kap. 741 - OE, prvek 4222, paragraf 6171, pol. 5901 - 22.500,00 Kč
Kap. 741 - OE, prvek 660, paragraf 6171, pol. 5901 - 22.500,00 Kč
Kap. 777 - OŠKS, prvek 3469, paragraf 3419, pol. 5901 "45.000,00 Kč
Důvodová zpráva:
Finanční prostředky na programové dotace v oblasti Jednorázové sportovní akce jsou zahrnuty ve
schváleném rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS na rok 2019: ANO

V příloze předkládáme návrh RM na rozdělení programových dotaci pro rok 2019, které byly podány v
rámci vyhlášeného ,,Programu pro poskytování dotaci pro rok 2019 - JEDNORÁZOVÉ SPORTOVNÍ
AKCE" schváleném usn.č.1039/2018/ZM. Podklady pro jednání RM navrhla Komise pro mládež,
tělovýchovu a sport na svém jednání dne 20.02.2019. ZM schválilo finanční prostředky pro tyto
programové dotace ve výši 600.000,00 Kč (kapitola 777-OŠKS, prvek 3469).
Dle Pravidel pro poskytováni dotaci a návratných finančních výpomoci č. 2/2018, či. l bod 2,
schválených ZM dne 10.09.2018, Usn. č. 1034/2018/ZM, bude schválená dotace vyplacena těm
subjektům, které ve veřejně přístupném registru zveřejnily účetní závěrku za rok 2017. Podmínka se
týká subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon.
Dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se dotace
poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu. O dotaci může požádat každý žadatel, který
splní dané podmínky uvedené v programu a tuto formu podpory z veřejných prostředků z
ekonomických důvodů nutně potřebuje. Dle zák. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v
platném znění, § 10a, odst. (4) nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu
žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.

Příloha: zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport, tabulka - přehled žádosti o dotace,
stručný popis projektů

Zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport (dále jen KMTS)

Datum: 20.02.2019

Učast: Ing. jiří Holý (předseda); Mgr. Jitka Charyparová; Miroslav Peterka; Mgr. Renáta Vesecká;
Antonin Schejbal; Daniel Rosenbaum; Karel Makovec, MBA; Petr Janota; jan Hadraba (komise je
usnášeníschopná, přítomno 9 z 13 členů)
Omluveni: František Jobek; Bc. Radek Eliáš; Milan Vančát: Jakub Hušek
Hosté: Svatopluk Chrastina
Koordinátor: Markéta Benešová
Program:
1. Zahájeni
2. Schváleni programu jednání
3. Dotační řizenÍpro rok 2019 - Reprezentant ČR
4. Dotační řIzení pro rok 2019 - vrcholový sport
5. Dotační řizeni pro rok 2019 - Jednorázové sportovní akce
6. Dotační řIzenľ pro rok 2019 - Činnost sportovních organizací
7. Nastavení dotačního programu - Činnost sportovních organizaci pro rok 2020
8. Závěr
ad1)
Schůzi zahájil předseda KMTS a přednesl program jednání. je přítomno 7 z 13 členů, KMTS je
usnášeníschopná.

ad2)

Schváleni programu - hlasováno pro:7
proti: O
zdržel se: O

ad3)
KMTS projednala žádosti o dotaci a doporučuje přiděleni dotaci dle přiložené tabulky. Návrh
bude předložen k projednáni radě města dne 04.03.2019 a zastupitelstvu města dne 25.03.2019.
-

hlasováno pro: 7
proti: O
zdržel se: O

KMTS schvaluje usneseni o převodu nerozdělených prostředků z programu Reprezentant ČR
do lndividuálních dotací.
-

ad5)

hlasováno pro: 7
proti: O
zdržel se: O

Přišla pani Charyparová a pan Schejbal - je přítomno 9 z 13 členů, KMTS je unášeníschopná.

KMTS projednala žádosti o dotaci a doporučuje přiděleni dotací dle přiložené tabulky. Návrh
bude předložen k projednáni radě města dne 04.03.2019 a zastupitelstvu města dne 25.03.2019.
-

hlasováno pro: 9
proti: O
zdržel se: O

Předseda předložil KMTS stížnost bývalého trenéra a rodičů členů klubu CK Příbram, z.s.. Stížnost byla
projednána dne 06.02.2019 panem místostarostou Mgr. Janem Konvalinkou, Ing. Leou Enenkelovou,
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu, Markétou Benešovou a zástupci klubu p. jiřím Wimmrem a
Ing. Markem Volfem. Předseda KMTS předal stížnost vedeni města k opětovnému projednání.

ad4)
KMTS projednala žádosti o dotace a doporučuje přiděleni dotací dle přiložené tabulky. Návrh
bude předložen k projednání radě města dne 04.03.2019 a zastupitelstvu města dne 25.03.2019.
-

hlasováno pro: 9
proti: O
zdržel se: O

KMTS schvaluje usneseni o převodu nerozdělených prostředků z programu vrcholový sport do
programu Činnost sportovních organizací.
-

hlasováno pro: 9
proti: O
zdržel se: O

ad6)
KMTS prověřila počty členů v jednotlivých klubech a porovnala je s údaji v žádostech o dotace.
Od žadatele SK SPARTAK Příbram, spolek obdržel předseda KMTS žádost o zařazeni členů do
republikové soutěže v souladu s jejich žádosti o dotaci. Na základě materiálu vypracovaného zástupcem
České unie spoRŮ p. Janem Hadrabou se KMTS shodla na tom, že divize, kterou pořádá vyšší
organizace než Krajský fotbalový svaz a jsou nad ni další dvě vyšší soutěže bude považována za
krajskou soutěž. Divize, kterou pořádá vyšší organizace než Krajský fotbalový svaz a není nad ní vyšší
soutěž bude považována za republikovou soutěž. V případě žadatele SK SPARTAK Příbram, spolek
tedy bude divize brána jako krajská soutěž.
KMTS projednala žádosti o dotaci a doporučuje přidělit dotace dle přiložené tabulky výpočtu
varianta A (alokace může být upravena dle výsledku jednání zastupitelstva města o přidělováni dotaci).
Návrh bude předložen k projednáni radě města dne 04.03.2019 a zastupitelstvu města dne 25.03.2019.
-

hlasováno pro: 9
proti: O
zdržel se: O

ad7)
Předseda seznamuje KMTSi s probihajicimi jednáními ohledně koncepce Sportu pro všechny,
především pro mládež. Základními strategickými cíli jsou podpora SK/TJ, pořádáni masově-sportovních
akci ve spolupráci s nimi, podpora místních sportovních center a spolupráce se školskými zařizeními.
Předseda KMTS navrhuje možné nastavení podmínek a kritérií pro přidělováni dotaci v souladu
s nastavením žádosti o dotaci u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nastaveni podmínek
programu bude předmětem dalšího jednání komise.
Ad8)

Termin dalšího jednání komise bude 05.03.2019.

Datum: 20.02.2019
Zapsala: Markéta Benešová
Souhlasí: Ing. Jiří Holý, předseda KMTS
Přílohy: prezenční listina, tabulky s žadateli o dotace v jednotlivých programech

Žádosti o finanční podporu na r. 2019

Oblast: jednorázové sportovní akce

(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)
por.
č.

j
Pro ekt

Žadatel

Speclňkace nákladů

Náklady
i
pro,ektu
v KČ

výše požadovan6
podpo'y
,
V Kč
V%

Dotace v
roce 2018

Návrh
komko (KČ)

Poznámka

Návrh RM
(KČ)

1. FK Příbram, fotbalová akademie, z.s,
1

2

Lazec 60, Stadion na Litavce
Příbram
IČO: 26995913
Brdonoš z.s.
Podlesí č.p. 380
261 01

Prezentace mládežnické kopané a °dměny
umÍstěni,
nákup pohárů,akce
odměny
rozhodčím,
pronájemzahřiště,
fotodokumentace
(videozáznam,
mesta Příbram
fotograňcký
materiál)

časomíra, pronájem areálu, nákup cen pro děti (batohy,
bidony, čepice, reflexní pásky, lazybags, nafukovací míče,

Detsky duatlon Brdonoš

trička), nákup medailí

IČO: 01546481
Bruslařský klub Příbram, z.s.
3

Legionářů 378
261 01 Příbram VII
IČO: 47071371

80 000

40 000

50%

35 000

25 000

25 000

150 000

89 600

60%

40 000

45 000

45 000

175 000

60 000

34%

45 000

50 000

50 000

pronájem ledové plochy a prostor zimního stadionu, odměny
.
.
Přibramsky Kahan 2019

rozhodčím, nákup cen do soutěži (poháry, medai|e)g
kancelářské potřeby (papír, toner), propagace (grafický
návrh, tisk a výlep plakátů)

v programové
dotaci
nežádal

CK Příbram, z.s.
Rožmitálska 261
W.
.
.
261 01 Pribram V1-Brezove Hory
IČO: 48954021

4

Cykhstícky zavod deti v Přibrarm

pronájem prostor, odměny rozhodčím, zdravotnický dozor
.
.
.
'
propagace (tisk a vylep plakátů, graňcky návrh), věcné ceny

45 000

25 000

l
56%

. .
v |nd|viduá|nl
dotaci na

nedostatečná
O

ňnančni
alokace peněz
v programu

O

stejný účel
15.000,00

COWÁRNA, Z.S.
5

v programové
dotaci
40.000,00

nákup materiálu na stavbu překážek a zabezpečení tratě,
technické zajištění (pronájem časomíry, vysílače, stanů, LED

Komenského náměstí 389

3. ročník svatohorský Downtown

261 01 Přibram lil
IČO: 05803659

Příbram 2019

°brazovky, pódia, ozvučení, osvětlenI a mobilních toalet),
propagace (tisk letáků a jejich distribuce, zpracování grafiky,
billboardy a bannery), odměna pro moderátora akce,
fotodokumentace a videodokumentace, zdravotnický dozor,

452 000

113 000

25%

věcné ceny

6

55 000

55 000

s.r.o. na
stejný účel
49.000,00

pronájem prostor, propagace (grafický návrh, tisk a výlep
plakátů), pronájem ozvučeni a podla, věcné ceny, pronájem
osvětlení, odměny vystupujiclm

FitFest Příbram

" individuálu
obdržela
Kowadlina

98 000

70 000

71%

nový žadatel

O

neodpovídá
dotačnímu
programu -

O

komerční akce
Hokejový klub HC Příbram, z.s.

7

8

Legionaru 378
261 01 Pribram VIl
IČO: 47072741

·

'

i'

Organizace sportovnich turna,u pro
' " Hokej oveho
"
pronájem ledové plochy, odměny rozhodčím, nákup věcných
mladez
klubu HC
cen (medaile, poháry)
Příbram v roce 2019
BĚH PRO REPUBLIKU k 101.
výroc,í vťnikui ČSR Příbram Pamatnik Vo na

·
· ·
pronájmy prostor, zdravotnicky dozor, věcné ceny pro
spo'toý", p'op"gace (grafický návrh, tisk a výlep letáků a

plakátu, startovní čÍsla), kancelářské potřeby (papír, toner)

Stránka 1

275 000

175 000

63°/
°

50 000

50 000

50 000

68 000

23 000

34%

4 000

6 000

6 000

Schváleno
ZM (KČ)

žádosti o finanční podporu na r. 2019

Oblast: jednorázové sportovní akce

(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)
Poř.
č.

Žadatel

j
Pro ekt

Specifikace nákladů

Náklady
l
pro,ektu
v KČ

výše požadovan6
podpQn
l
V Kč
V '.

Dotace v
roce 2018

Návrh
komise (KČ)

25 000

25 000

9

JUDO Příbram, z.s.
Žežická 193
-· ,
261 01 Prib am Víl
IČO: 48954985

.
Turnaj JUDO Příbram 2019

odměny rozhodčím, nákup medaili a pohárů, pronájem
. .
sportovní haly, ozvučení akce, zdravotnicky dozor

95 000

50 000

53%

10

KČT, odbor Banik Příbram
Milínská 111
261 01 Příbram III
IČO: 72090944

Poznávání vysokých Tater s
návštevou v Kezmaroku

d,prava, ubytování

115 000

50 000

43°o
l v roce 2018
nežádal

Čtyři soutěže pořádané KTS
Pribram v roce 2019

'čitatele,
a vedoucí
soutěži,
věcné ceny
(medaile, odborný
diplomy),dozor
odměny
pro hudební
doprovod
soutěží,
kancelářské potřeby (papír, toner), propagace soutěží (tisk a
výlep plakátů, grafický návrh)

Klub tanečního sportu - Příbram z.s.
11

Slunná 295
261 01 Příbram V-Zdabor
IČO: 67676162

O

Poznámka

Návrh RM
(KČ)

25 000
neodpovídá
programu dotačnímu

O

místem konání

akce

nájemné sálů na soutěže, odměny pro poroty soutěží,
230 000

80 000

35%

30 000

30 000

30 000

25 000

70 000

v programové
dotaci

Slavnostní ukončeni hokejové

12

sezony 2018/2019

. .
pronájem ledové plochy a kabin, odměny pro zdravotnicky
dozor, hasiče a rozhodčí, propagace (grafický návrh, tisk a
výlep plakátů), časomíru a pomocné funkce

97 000

73 100

nežádal
75%
, ,
v |nd|viduá|ní
dotaci na
stejný účel
15.000,00

plavecký klub Příbram, z.s.
Legionářý 378
261 01 Příbram VIl
IČO: 18608213
Powerlifting klub Takis Příbram z.s.
14 jesenice 20
262 31 Příbram
IČO: 01185811
sh Cms - Sbor dobrovolných hasičů

13

15

Březové Hory
Nadvori
·
-· Msgre. Kore i se 642
261 01 Příbram V1-Březové Hory
IČO: 42731267
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů

25. cena města Příbrami v plavání pronájem sportoviště, výroba diplomů, ceny do soutěže

Pořádáni soutěži na území města
Příbram

pronájem soutěžních prostor, pronájem nářadí, ceny pro
účastníky turnajů, propagace (tisk a výlep plakátů, grafický
návrh, fotodokumentace, kopÍrování), kancelářské potřeby
(toner, papír)
nákup věcných cen do soutěže, propagace (grafické

·- Q
·
Beh hasícu
.
do Svatohorskych
schodu 2019

zpracování a výroba plakátů, výlep plakátů), výroba roll-upu,
zdravotnicky. dozor, ozvučení akce, pronájem prostor pro
zajištěni akce kancelářské potřeby (papír a tonery do
tiskáren), doprava

SDH Žezice - Žezicky
V.
. tvrďák
.

. akce,. věcné ceny a. medaile,
.
.propagace (grafický
ozvučení
návrh, tisk a vylep plakátů, tisk d!p|omu)

44 500

30 000

67%

20 000

20 000

20 000

28 000

20 000

71%

15 000

15 000

15 000

100 500

70 350

70%

20 000

20 000

20 000

15 000

5 000

33,o
0/

nežádal

3 000

3 000

83 000

35 000

42%

20 000

20 000

20 000

Žežice

16 Žežice 123
261 01 Příbram
IČO: 06564844

SK SPARTAK Příbram, spolek
17 Ž'zkova 694
:č% ,0611::%;:
.
ll

Oslavy
125 let SK
příprava sportovišť, energie, odměny pro účastníky turnajů
"
j SPARTAK
"
Mládežnický
Příbram - Turna
turnaj
o pohar starosty a propagace
(věcné ceny,(grafický
poháry,návrh,
medaile),
tisk odměny
a výlep plakátů)
pro rozhodčí,

Stránka 2

Schváleno
ZM (KČ)

Žádosti o finanční podporu na r. 2019
Oblast: Jednorázové sportovní akce
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)
Poř.
č.

Žadatel

projekt

SK TRI klub Příbram, z.s.
U Průhonu 438
18
261 01 Příbram V-Zdabor
IČO: 42728860
Sport 2010 Z.S.
Žežice 1 77
19
261 01 Příbram
IČO: 06191991

20

Středočeská krajská asociace Sport pro
všechny, z.s.
Neffova 1
257 22 Lštění
IČO: 26535459

22

23

24

25

26

Na Valdeku 172
261 01 Příbram V1-Březové Hory
IČO: 69001685

výš0 požadované
podpory
,
V Kč
V%

Dotace v
roce 2018

Návrh
komise (KČ)

Poznámka

Návrh RM
(KČ)

pronájem prostor, stanů, mobilních zábran a mobilních WC,
ozvučeni akce a časomíra, propagace akcí (grafický návrh
plakátů, jejich tisk a výlep), věcné ceny

800 000

190 000

24%

115 000

120 000

120 000

Děti a sport 2019

odměny rozhodčím, zdravotnímu dozoru a moderátorům,
pronájem hřišť, tělocvičen a sportovních hal, věcné ceny
(poháry, medaile, diplomy), kancelářské potřeby (papír do
tiskárny, tonery), propagace (grafický návrh, tisk a výlep
plakátů)

170 000

42 500

25%

10 000

15 000

15 000

3 200

2 560

l
80?o

nežádal

O

17 500

14 000

80%

nežádal

10 000

10 000

60 000

20 000

33%

20 000

20 000

20 000

26 000

17 600

68%

10 000

10 000

10 000

519 700

128 080

25%

8 000

8 000

8 000

56 000

27 000

48%

20 000

20 000

20 000

12 000

9 000

75%

8 000

8 000

8 000

600 000

645 000

.
. . volejbalovy
.
'
'
'
'
Okresní. vanocni
míčů
· turňaj ,,lejbalových
p'onájem
sportovišť,
věcné ceny pro učastniky
akce, nákup

nedostatečná
finanční
alokace peněz
v programu

Schváleno
ZM (KČ)

O

kancelářské potřeby (papír a toner), nákup startovních čísel
Mědvědí stezka, závod v přírodě
pro veřejnost

pro závodníky, horolezecké lano, stopky, věcné ceny p'°
závodníky, diplomy, propagace (grafický návrh, tisk a výlep
plakátů)

Tělocvičná jednota Sokol Příbram
Gen. R. Tesaříka 162
261 01 Příbram
.
I
IČO: 42726077

25. ročník Memoriálu Bedřicha
Šupcíka
.

p'opagace akce (grafický návrh, tisk a výlep plakátů), výroba
triček
potřeby
s výšivkou,
(papír do tiskárny,
nákup medaili,
toner) cen a pohárů, kancelářské

TJ Spartak Příbram, z.s.
Alšovo náměstí 394
261 01 Příbram ll
IČO: 42727065

3. ročník Memoriálu Ing. Zdeňka
VO;ířě

pronájem haly, odměny rozhodčím a časoměřičům,
propagace turnaje (tisk a výlep plakátů, grafický návrh)?
věcné ceny do turnaje (medaile, diplomy, poháry), odměna
pro zdravotnický dozor

TK ROJA Příbram z.s.
Brodská 93
261 01 Pribram VIII
IČO: 06156355

Jednorázové akce v Tenisovém
klubu ROJA Příbram v roce 2019

'dravotnický dozor, nákup míčků pro potřeby turnaje, věcné
ceny pro účastníky turnaje, odměna rozhodčím. nákup
m,dailí a diplomů, nákup triček pro účastníky turnaje

Triatlon Team Příbram, z.s.
Čechovská 118

W

pronájem sportovišť, věcné ceny pro účastníky ak'm

261 01 Příbram VIII
IČO: 04502205
TTC PŘÍBRAM, Z.S.

Aquatlon Příbram 2019

odměny pro vítěze závodu

Alšovo náměstí 394
261 01 Příbram ll
IČO: 42727065

REGIONÁLNÍ PŘEBORY 2019

p'°'ájem tělocvičny, odměny (medaile, diplomy, pohá'y
drobné věcné ceny), nákup míčků

CELKEM

i
Náklady
pro,ektu v KČ

Brdský běžecký pohár, Triatlon
Příbram, Klasik duatlon 2019

Tělocvičná jednota Sokol Březové Hory
21

Specifikaco nákladů

3 815 400 1 459 790

_

Zpracovaly: Dagmar Janoušková a Markéta Benešová
V Příbrami dne 05.03.2019
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STRUČNÝ OBSAH PROJEKTŮ - PŘIDĚLOVACÍ ŘÍZENÍ 2019 V OBLASTI JEDNORÁZOVÉ
SPORTOVNÍ AKCE
(převzato ze žádostí)

l) 1.FK Příbram, fotbalová akademie, z.s.-,,Prezentace mládežnické kopané a města Příbram"
Projekt si dává za cIl úspěšně prezentovat činnost klubu a samotné město Příbram formou turnaje
staršího dorostu U19 v kopané, který má dlouholetou tradici.
2) Brdonoš z.s. - ,,Dětský duatlon Brdonoš"
Tradiční, oblíbený a hojně navštěvovaný dětský závod, který láká na spojeni dvou sportů, kola a běhu.
Každoročně se jej účastni především příbramské, podleské a z přilehlého okolí děti. Každoroční účast
se pohybuje kolem 140 dětských závodníků, kteří si odnesou jedinečný sportovní zážitek, medaile a
spoustu dalších cen.

3) Bruslařský klub Příbram, z.s. - ,,Příbramský Kahan 2019"
Krasobruslařský závod s vice než 30- ti Ietou tradici s mezinárodní účasti, soutěže krasobruslařů
všech věkových kategorii, závod je zařazen do seriálu soutěží v rámci. Českého poháru a Poháru
Českého krasobruslařského svazu, soutěži se zúčastňují sportovci z České republiky a různých
evropských zemi.
4) CK Příbram, z.s. - cyklistický závod dětí v Příbrami"
Závod děti na kolech. koloběžkách a odrážedlech v prostorách Nového rybníku v Příbrami. Závod
bude probíhat v odpoledních hodinách ve všedni den. Závod bude složen ze dvou jednotlivých akci.
5) COWÁRNA, z.s. - ,,3. ročník Svatohorský Downtown Příbram 2019"
3. ročník závodu ve sjezdu na horských kolech městem Příbram. Trat' závodu vede ze Svaté Hory do
centra města. Letošní ročník bude zároveň Mistrovstvím ČR. Z příbramského závodu tedy vzejde
mistr České republiky. Závod má 3 kategorie - muži, ženy a junioři. Na startovní listině se objevuje
okolo 30 závodníků z Příbrami a okolI. Celkový počet účatníků je okolo 130.
6)
- ,,FitFest Příbram"
FitFest - festival pohybu & zdravého životního stylu. První ročník- Duben 2018.
Sportovní událost, nejen pro ženy, která spojuje všechny generace a jejich lásku ke sportu a
pohybovým aktivitám. Celodenní program nabitý lekcemi aerobiku, jógy, jumpingu, zumby a dalších
směru, v cele s legendami české scény ( Olga ŠIpková, Václav Krejčík, David Huf, atd. ) doplněné o
místní, příbramské instruktory. Ale i uvedeni do podvědomí několika novinek, jako je například Pound
Fit, Deepwork, aj., které se nove v našem městě objevuji. Cílem je rozvoj a podpora sportovních
instituci a instruktoru, kteří úspěšne prezentuji naše město Příbram, a tím pádem i motivovat a lépe
informovat místní obyvatelstvo o možnostech volnocasovych aktivit v Příbrami.
Program by byl doplněn o přestávky, ve kterých by svá nadáni a umění předváděly příbramské dívčí a
dětské týmy se svými choreografiemi a vystoupeními.
Doprovodný program by se skládal z
přednášek o zdravém životním stylu a tématech s nim spojených. Během celého dne by v okolních
prostorách, na ochozu haly, byly k mani stánky nejen se zdravým jídlem, kávou, svačinami a dezerty,
ale i stánky se sportovním oblečením, doplňky a doplnkovými produkty pro vaše zdraví. Vše opět od
mľstnIch dodavatelů a podnikatelů, kteří dělají svou prací se zájmem, láskou, originalitou a citem pro
zdravý životní styl. A jelikož je to festival, během celého dne by se o hudbu staral DJ spolu se
světelnými efekty, aby endorfiny zaplavily celou sportovní halu. Atmosféru by doladily stejná tílka,
která budou součásti vstupenky a svítIci náramky na pulzujici lekce. Dech Vám sebere závěrečná jóga
pri tónech živé hudby. Cely koncept by tedy oslovoval opravdu každého. Od dívek, které miluji
jakýkoliv pohyb, po jejich maminky, které pamatuji na staré dobre časy aerobiku. Spojení lidi, energie,
sportu, smíchu a zdraví. Jedna velká radost, v jeden velký den. To je FitFest Příbram.
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7) Hokejový klub HC Příbram, z.s. - ,,Organizace sportovních turnajů pro mládež Hokejového
klubu HC Příbram v roce 2019"
Hokejový klub HC Příbram navazuje na předešlé akce z minulých let v pořádáni mládežnických
turnajů v ledním hokeji. Tyto akce pořadatelsky zajišt'uje náš hokejový klub obvykle ve spolupráci s
městem Příbram. Akce budou probíhat v průběhu celého roku 2019 mimo termíny vypsaných
svazových zápasů. Z možné dotace budou hrazeny náklady na pronájem ledu a organizaci turnaje.
8)
- ,,Běh pro republiku k 101. výročí vzniku ČSR, Příbram - Památník
Vojna"
Na oslavu vzniku republiky si připomenout osud lidí uvězněných v táboře Vojna, kteří utvářeli
demokratickou identitu naši země. Mnozí z vězněných se mnohokrát ocitli na útěku a museli tedy
běžet, proto dnes pořádáme běh svobody a demokracie. Bude připraven 5 km okruh Vojna - Lešetice
- Příbram Žežice - vojna. Poběží se v okolí památníku vojna, kde v minulosti vzniklo sedm
informačních panelů představujÍcÍch konkrétni místa a příběhy politických vězňů. Každý rok se poběží
k připomenuti si jedné osobnosti, která zde byla uvězněna s cílem upozornit na příběh tohoto člověka
např. 2018 Tomáš Sedláček, František Chábera 2019. Vše ve spolupráci s Památníkem Vojna.
9) JUDO Příbram, z.s. - ,,Turnaj JUDO Příbram 2019"
Uspořádání třetího ročníku judistického turnaje. Turnaj bude určen pro kategorie mlád'at, mladších a
starších žáků l žákyň. Termin 18.5. 2019. Místo konání: sportovní hala města Příbram. Turnaj
proběhne na 3 tatami. Předpokládaná účast 350 závodníků.
10) KČT, odbor Banik Příbram - ,,Poznáváni vysokých Tater s návštěvou Kežmarku"
Akce se bude účastnit cca 40 - 45 osob. Účastníci akce budou během cesty propagovat město
Příbram (setkávání se s obyvateli oblasti, předáni informačních a propagačních materiálů o Příbrami a
blízkém okolí, atd...).
11) Klub tanečního sportu Příbram z.s. - ,,Čtyři soutěže pořádané KTS Příbram v roce 2019"
Čtyři soutěže:
l)
2)
3)
4)

30.3.2019 Cena KTS Příbram
1.6.2019 Cena města Příbrami
29.9.2019 Podzimní cena KTS Příbram
17.11.2019 Zimní cena města Příbrami

12)
- ,,Slavnostní ukončení hokejové sezóny 2018/2019"
Jedná se o charitativní akci, pro spolek Ichtyoza (závažné oňemocnění kůže). Uskutečni se na
Zimním stadionu Příbram dne 4. 4. 2019 od 16:00 hod. Jedná se o přátelská hokejová utkáni
národních týmů čr mužů a žen.
· 16:00 hod. VÝBĚR BÝVALÝCH A SOUČASNÝCH REPREZENTANTEK ČR vs. VIP (sportovci,
politici, herci, sponzoři)
· 18:00 hod. NÁRODNÍ MUŽSTVO ČR (veteránů) vs. VÝBĚR HRÁČŮ PŘÍBRAMI
Za národní mužstvo ČR nastoupí hráči s tituly Mistrů světa, Evropy a Olympijští vítězové z Nagana.
13) plavecký klub Příbram, z.s. - ,,25. cena města Příbrami v plavání"
Jedná se o plaveckou soutěž na úrovni Středočeského kraje, kde soutěží žactvo do věku 10 let.
Součásti soutěže je vložený závod pro 11tileté žactvo.
14) Powerlifting klub Takis Příbram z.s. - Pořádání soutěží na území města Příbram"
Projekt je zaměřen na zajištěni okresních sportovních soutěži pro registrovanou i neregistrovanou
mládež do 19-ti let.
jedná se o tyto soutěže:
l) Okresní soutěž v mrtvém tahu pro registrovanou i neregistrovanou mládež do 19-ti let
2) Okresní soutěž v bench pressů pro registrovanou i neregistrovanou mládež do 19-ti let
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15) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory - ,,Běh hasičů do svatohorských
schodů 2019"
Tato soutěž má za cIl propagovat město Příbram a její dominantu Svatou Horu (svatohorské schody).
Připomínat si požár na poutním místě. jedná se o běh dvojic do schodů dle propozic závodu. Závod je
konán pod záštitou starosty města Příbram. Závodu se zúčastňuji i mezinárodní závodníci. Soutěž
probíhá současně se Šalmaji.
16) SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Žežice ,,SDH Žežice žežický Tvrd'ák"
Sportovní závod - veřejná sportovní akce, zatěžkávací sportovní závod v přírodě
17) SK SPARTAK Příbram, spolek - ,,Oslavy 125 let SK Spartak Příbram - turnaj o pohár
starosty a Mládežnický turnaj"
Oslavy 125 let - 2 turnaje - zimní dospělých (9.2.2019), letní mládeže (31.8.2019)
18) SK TRI klub Příbram, z.s. - ,,Brdský běžecký pohár, Triatlon Příbram, Klasik duatlon 2019"
Tri klub Příbram je dlouholetým pořadatelem sportovních akci ve městě. Organizačně zajišťuje akce
celorepublikového a v roce i mezinárodního významu.
19) Sport 2010 z.s. - ,,Děti a sport 2019"
V roce 2019 plánujeme uspořádat několik jednorázových sportovních akcí pro děti. Hlavní náplní
budou fotbalové turnaje pro nejmladší děti, kterých se budou účastnit děti z Příbrami, okolních obci a
budou pozvány i děti z Prahy, Plzně, Bratislavi, Tábora, Blatné, PIsku či českých Budějovic.
Sportovní akce: fotbalové turnaje - během celého roku
Sportovní dny pro děti - jaro až podzim
V našem městě se fotbalový turnaj pro takto malé děti pořádal v roce 2017 poprvé a měl velký úspěch.
V roce 2019 plánujeme uspořádat turnaje na travnaté ploše v jarním a letním období a poté halové
turnaje na podzim. Sportovní dny by měly probíhat hlavně během letního období, a děti by měly
možnost vyzkoušet vice sportovních disciplín (běh, tenis, stolní tenis, volejbal, basketbal, hod do
dálky, skoky, ...). Při těchto akcích nám budou vždy pomáhat i aktivní sportovci a trenéři z našeho
města.
20) Středočeská krajská asociace Sport pro všechny, z.s. - Okresní vánoční volejbalový
turnaj"
volejbalový turnaj pro smíšená družstva s účasti cca 5 družstev z okresu Příbram.
21) Tělocvičná jednota Sokol Březové Hory - ,,Medvědí stezka - závod v přírodě pro
veřejnost"
Sportovně vědomostní závod v přírodě, pro dvoučlenné hlídky dětí a mládeže.
22) Tělocvičná jednota Sokol Příbram - ,,25. ročník Memoriálu Bedřicha Šupčíka"
"Memoriál Bedřicha Šupčíka v roce 1993 zahájil obnovu olympijského šplhu. Tato sportovní disciplina
má významné místo v naši sportovní historii. sokolský gymnasta Bedřich Šupčík v roce 1924 na
Olympijských hrách v Paříži získal první zlatou olympijskou medaili pro Československo. Lano dlouhé
8 m vyšplhal bez pomoci nohou se startem ze sedu v čase 7,20 s a nenašel žádného přemožitele. V
roce 1993 se v Příbrami konal O. ročník Memoriálu s cílem připomenout si naši téměř zapomenutou
sportovní legendu. V současné době se každoročně koná 8 závodů ve šplhu a celá sezóna je
zakončena mistrovstvím republiky. Pro mnoho závodníku je však vrcholem roku právě Memoriál
Bedřicha Šupčíka, který se koná v Příbrami. Závod se každoročně těší nejvyšší účasti z celé sezóny a
často nelepši kvalitou ze všech závodů. Pro všechny závodníky je velmi atraktivní možnost vstoupit do
Klubu Bedřicha Šupčíka. To se však povede jen tomu, kdo na Memoriálu předvede rychlejší čas, než
byl ten Šupčíkův vítězný. Od roku 1993 má Klub 22 členů.
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23) TJ Spartak Příbram, z.s. - ,,3. ročník Memoriálu Zdeňka vojíře"
Přípravný turnaj mladších žáků, kterého se zúčastni celkem 8 družstev ze Středočeského,
jihočeského, Ústeckého a Plzeňského kraje. Tímto turnajem vzpomínáme na našeho bývalého
dlouholetého hráče, trenéra, vedoucího a předsedu, jakož i městského zastupitele a senátora pana
Ing. Zdeňka vojíře.
24) TK ROJA Příbram z.s. - ,,Jednorázové akce v Tenisovém klubu ROJA Příbram v roce 2019"
Tenisový klub Roja Příbram vychovává svo dětskou a mládežnickou základnu a většina aktivních
členů se účastní v průběhu roku turnajů ve své věkové kategorii. Nad rámec těchto pravidelných aktivit
pořádá TK Roja akce, kterých se můžou zúčastnit jednak děti z klubu a jednak děti z ostatních
mIstních tenisových klubů, se kterými TK Roja spolupracuje. Dále pořádá TK Roja akce pro dospělé z
České republiky a ze zahraničí. Dětské a mládežnické akce jsou pořádány s cílem prohloubit a upevnit
spolupráci mezi sportovními kluby na území města Příbrami a jejího okolí a zároveň dát možnost
široké veřejnosti poznat daný sport z blízka. Akce pro dospělé sportovce mají za cIl, jednak udržovat
sportovní aktivity mezi dospělými hráči a jednak dostat do povědomi široké veřejnosti i za hranicemi
města Příbram (potažmo České republiky), že se v Příbrami hraje kvalitní tenis. Akce navazuji na
předchozí úspěšně realizované ročníky a jsou v Tenisovém klubu již tradiční. Novou akcí, kterou chce
TK Roja v roce 2019 uspořádat je Seniorský tenisový turnaj. Vybrali jsme celkem 7 akci, které bychom
chtěli podpořit z dotace města Příbram.
25) Triatlon Team Příbram, z.s. - ,,Aquatlon Příbram 2019"
Cílem projektu je zIskání finančních prostředků na zajištěni závodu Českého poháru v aquatlonu.
Závod se uskutečni dne 7. 4. 2019 a bude určen pro všechny věkové kategorie včetně mládeže.
Závod je zařazen do Českého poháru v aquatlonu, který zaštit'uje Česká triatlonová asociace.
Vzhledem k tomuto statutu se předpokládají vyšší finanční nároky na zabezpečeni této akce a to z
důvodu jednak očekávaného vyššího počtu soutěžIcich, tak i z důvodu podmínek dané ČTA (prize
odměny, odměny rozhodčím apod.). Finanční prostředky budou použity na zajištěni pronájmu
sportovišť, zdrav. služby, organizační zabezpečení závodu (zázemí pro sportovce, zajištění
startovních čísel, přihlášek, ozvučení závodu ) věcné ceny, prize ceny, publicitu závodu a odměny
rozhodčím. Vzhledem k tomu, že se jedná o závod celorepublikového významu, který je součásti
Českého poháru v aquatlonu, očekává se účast sportovců z celé republiky. Tim město Příbram bude
propagováno i v této sportovní sféře. Dále bude publicita města zajištěna formou novinových článků s
upozorněním na poskytnutou pomoc, umistěnim reklamy města přímo na závodě či uvedením na
webových stránkách klubu.
26) TTC Příbram, z.s. - Regionální přebory 2019"
Turnaj pořádaný pro všechny věkové kategorie (nejmladší, mladší, starší žactvo + dorost), účastnit se
může registrovaná i neregistrovaná mládež regionu Příbram, soutěžní discipliny - dvouhra, čtyřhra.
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