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ŽÁoosT o DoTAcl
z dotačního programu města Nepomuk pro rok 2016

,, Podpora sportovn ích akcí*
(dá|e jen ,,Program..)

1. NAZEV PROJEKTU:
PORADANI FLORBALOVEHO TURNAJOVEHO DNE 2. LIGY SOUTEZE BLMF

2. lNFoRMAcE o ŽRolteu:
Název žadate|e: Pro Nepomuk, z.s. - FBC Falcons Nepomuk

Právní Íorma: Zapsaný spo|ek lČo: 01 934481

Kontaktní informace
(sídlo):

Obec: Nepomuk pSČ: | 335 01

Ulice a ěp: Mys|ivecká 433

TeIeÍon: 721 977 661

E-mail: FBC. Nepomuk @ seznam.cz
Webové stránky: httos://www.f acebook. com/falconsneoom u k/

Jméno, příjmení a funkce
statutárního zástupce

Pave| Zeman, předseda; Martin ŠŮs, vedoucí týmu FBC

3. POPIS PROJEKTU:

sto a termín konání projektu:
KaŽdý rok se termín |iší, zá|eŽí vŽdy na vy|osování ce|é soutěŽe' V |etošním roce pořádáme turnaj dne 6.
3.2016 v městské ha|e v Nepomuku.

Tým FBC Fa|cons Nepomuk, který je přidruŽen pod sdružení Pro Nepomuk, Z.s', žádá o dotaci z dotačního
programu ,,Podpora sportovních akcí.. od města Nepomuk na pořádání turnajového dne v Bohemia Lize Malého
Florba|u (BLMF). Jedná se o florbalovou |igu, která se hraje v ce|ých Západních Čechách'
Turnajový systém je nastaven tak, Žekaždý tým pořádá jednou Za sezonu turnajový den ve svém městě' Turnajový
den začíná cca v 8.00 hod a končí přib|iŽně v 18.00 hod. V tomto čase odehraje zápas 14 druŽstev z ce|é 2,|igy.
V poŽadované částce v ce|kové výši 7.710,-Kč jsou zahrnuty všechny důleŽité po|oŽky rozpočtu na pořádání tohoto
k|ání. ostatní zdroje nutné k zajištění tohoto turnajového dne jsou krýy hráči týmu.

Počátek f|orba|u v Nepomuku se datuje ko|em roku 2000, kdy se parta k|uků zača|a kaŽdý pátek scházet na
Nepomucké pa|ubovce. Netrva|o d|ouho a vznikltým Soko| Nepomuk, který zača| jezdit na ško|níturnaje a později
hrá| i Chotěšovskou |igu. Tým byl ve|mi útočně |aděný a předvádě| poh|edný f|orba|, a|e bohuŽe| nezv|áda| dů|eŽité
zápasy o Íiná|ní umístění. Vše se změni|o s příchodem nových č|enů, generace ko|em ročníků 1993-5 se během
něko|ika Iet sehrá|a a téměř kaŽdý turnaj, na který přije|a' vyhrála. Rozdí| oproti generaci před tím by| v tom, Že

tento tým se ve|mi z|epši| především v obranné části a zača| vyhrávat důleŽité zápasy. Vše gradovalo na
ce|orepublikové Íiná|e V roce 2010 v Kopřivnici, kde Nepomucký tým pod vedením Martina Bárty a Jana Ticháčka
dokráče| ke krásnému 4. místu ze všech zák|adních ško| v repub|ice. Tým s|avi| úspěch také na finá|e soko|ských
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týmů v Praze Na Vinohradech, kde skonči| první v Cechách a ce|kově v ce|é Ceské repub|ice obsadi| 4. místo.
V roce 2013 se tým přejmenoval na FBC Fa|cons Nepomuk a přidruŽi| se kobčanskému sdruŽení Pro Nepomuk.
od této doby zača| hrát amatérskou |igu BLMF - |iga ma|ého Í|orbalu. JiŽ od první sezony tým podává FBC
Nepomuk skvě|é sportovními výkony a za 3 roky svého působení v BLMF zaIím vždy postoupi| o soutěŽ výše' JiŽ
od první sezony tým podává Nepomuk skvě|é sportovními výkony a za 3 roky svého působení v BLMF zatím vždy
postoupi| o soutěŽ výše. Hned v první sezoně se tým sta| suverénním mistrem Regioná|ní |igy a postoupiI tak
automaticky do 3. Iigy. Úspěchy pokračova|y i zde, druŽstvo Fa|cons Nepomuk obsadiIo bronzovou, 3. příčku a
opět postoupi|o o soutěŽ výše - tentokrát do 2. BLMF |igy. V té Nepomuk bojuje v nynější sezóně o postup uŽ do 1.

nejvyšší |igy.

K týmovým úspěchům však patří také individuá|ní ocenění, každým rokem se v tabu|ce ToP10 nejproduktivnějších
hráčů objevuje minimá|ně čtveřice Nepomuckých, včetně Tomáše Bárty, který je tak zatím vŽdy nejproduktivnějším
hráčem v kaŽdé |ize, ve které nastoupí.

PoŽadovaná částka: 7 71o..
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4. cELKoVÝ RozPoČer PRoJEKTU
(předpok|ádaný ce|kový po|oŽkový rozpočet projektu):

Město Nepomuk je oprávněno si ke skutečnostem uvedeným v žádosti vyžádat související
dokumenty.

Níže uvedeným podpisem potvrzuii, že údaje uvedené v žádosti jsou správné, pravdivé a úplné.

a---

Položka: (rozpočet rozdě|te do
jednotlivých poIoŽek např. honoráře,

pronájmy. technické zabezpečení,
doprava, atd.)

Kě

Zádáno z Programu ostatní zdroje
Íinancování Celkem

Pronájem ha|y 1 000,- o- 1 000,-

Zajištění chodu turnaje a rozhodčích 4 000,- tt - 4 000,-

F|orbaIové míčky 0,- 500,- 500,-

Zástěrné sít'ky do branek 580,- n- 580,-

Administrativní po|oŽky (tisk, papíry,
osací potřebv. |eoenka)

n- 200,- 200,-

Lékárnička 200,- 200,-

Casomíra - náiem 1 500,- 1 500,-

Propojovací kabe| k časomíře 250,- u,- 250,-

Prod|uŽovací kabe| k časomíře 250,- 250,-

Náhradníčepe|e a ho|e 1 680,- 1 500,- 3 180,-

CELKEM 7 710,- 3 950,- 11 660,-

5. sEzNAM pŘílon:

Datum: ď+ 1 rlil/é
podpis osoby oprávněné jednat jménem Žadate|e


