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Uličník gym sport
Provoz Uličník gymu
Příspěvky na provoz
Oblast tělovýchovy a sportu
376 500 Kč
62 000 Kč
Zaměřujeme se především na výchovu dětí a rozvoj jejich fyzických schopností
a dovedností a poskytujeme možnosti sportovního vyžití pro občany Prahy 3
napříč věkových kategorií. Naše sportovní působení je pro širokou veřejnost.
Provozujeme aktivity jako je např. cvičení s rodiči a dětmi, fyzická příprava
dětí a dorostu, judo pro děti, bosu, TRX, rehabilitační cvičení pro zdravá záda,
Core, karate pro děti i dospělé, thai-box, box, individuální tréninky,
kompenzační cvičení pro lidi se sedavým zaměstnáním a další. Svou činností
chceme podpořit aktivní život v našem okolí. Jelikož provoz dotujeme
zejména z vlastních zdrojů, žádáme o příspěvek, abychom mohli nadále
fungovat a zkvalitňovat námi poskytované služby. Příspěvek na provoz
využijeme na částečnou úhradu nákladů za energie, údržbu a drobné opravy.
Chceme se podílet na rozšíření možností sportovních aktivit a rozvoji
sportovního vyžití v naší městské části a usilujeme o rozšíření členské
základny o další občany především z Městské části Prahy 3. Naším prvotním
cílem není výdělek, ale chceme podpořit aktivní život v našem okolí. Jedním
z mnoha našich cílů je i vzdělávání občanů v oblasti sebeobrany formou
pravidelných kursů a jednorázových seminářů. V současné době rovněž
navazujeme a nastavujeme způsob spolupráce se školami a školkami v okolí
za účelem tělovýchovného vzdělávání dětí. Naše sportoviště o rozloze 324 m2
se nachází v ulici Koněvova, v přímé blízkosti základních škol V Zahrádkách
a Chmelnice.
Během několika let existence Uličník Gymu jsme již získali řadu zkušeností
a spoustu cenných sportovních výsledků. Například, v oddílu karate se
můžeme pochlubit prvním místem na Mistroství světa Shidokan karate
(Kumite Junior kat. do 65 kg) z Maďarska, květen t. r., druhé a třetí místo na
Evropském poháru v Budapešti, říjen t. r., dále dvě první místa na Pražském
poháru v Katach a v Kumite, který se konal 14. listopadu 2015, a mnoho
dalších. Svou tréninkovou přípravu u nás absolvují sportovci jako je nadějný
boxer Daniel Táborský, pravidelnou přípravu u nás mají hokejisté Jakub Klepiš,
Alexander Salák, Dominik Furch, David Štich, Petr Průcha a další. Pevnou
součástí naší členské základny jsou i handicapovaní sportovci, které
podporujeme (ne jen) formou bezplatného členství. Bezplatným členstvím
podporujeme rovněž dětský oddíl Juda. Vytíženost našeho sportoviště je cca
20 hod/den na 3 sály, vytíženost nám však stále ještě narůstá.
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Uličník gym sport
Judo dětem
Podpora dětí a mládeže
Oblast tělovýchovy a sportu
79 000 Kč
41 000 Kč
Podpora juda pro naše malé bojovníky. Zahájili jsme před nějakou dobou již
druhý rok projektu Judo dětem, v rámci kterého se mohou děti pravidelně,
dvakrát týdně potkávat na trénincích v naší tělocvičně. Jelikož tuto činnost
financujeme hlavně z vlastních zdrojů, chtěli bychom tímto požádat o pomoc
spolufinancování formou dotace, aby bylo možné tento projekt udržet
i nadále.
Účel: - naučit malé děti pozitivnímu přístupu ke sportu, k pohybu či
disciplíně,… Najít nové sportovní talenty. Dát dětem v našem širokém okolí
možnost aktivního vyžití, nabídnout ne příliš obvyklý druh sportu.
Obsah: - děti se budou moci 2 krát týdně scházet v naší tělocvičně na
trénincích.
Cíl: - Naučit děti disciplíně, odpovědnosti (pravidelný trénink), fyzické
zdatnosti, sebeobraně,… To vše chceme nabídnout všem dětem bez rozdílu
(zejména všem dětem z různých ekonomických zázemí).
Přínos: - Fyzická a morální výuka mládeže (dětí,…), smysluplné trávení
volného času dětí,…
Projekt je zaměřen zejména na děti Prahy 3.
V tuto chvíli již druhým rokem podporujeme činnost Juda, aby se mohly děti
dvakrát týdne potkávat na trénincích. Jelikož tuto činnost financujeme
převážně z vlastních zdrojů, chtěli bychom tímto požádat o pomoc
spolufinancování formou dotace, aby bylo možné tento projekt udržet
i nadále.

