
SSK DDM Praha 5 člen ČSS č. 0013  �IČO : 750 66 301 
Sportovně střelecký klub DDM Praha 5 - pobočný spolek, Štefánikova 235/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 

�

Vážení rodiče, 

Obracím se na vás jako jednatel oddílu SSK DDM PRAHA 5, kde se Vaše děti 
účastní kroužku sportovní střelby, s prosbou o úhradu členského příspěvku ve výši 
100 Kč na rok 2016. 

Na začátku listopadu byl prostřednictvím MŠMT vyhlášen dotační program pro 
sportovní kluby, kterého bychom se rádi zúčastnili. Poskytnutí případné dotace je 
určeno především na pořízení vybavení pro sportovní klub a tím i zlepšení podmínek 
pro tréninky střelby v rámci kroužku. Dotační program je vypsán na 3 roky, kdy se 
žádá každý rok o nové peníze. Vzhledem ke skutečnosti, že v dnešní době je 
obrovským problémem zajištění jakýchkoliv finančních příspěvků do sportu velmi 
obtížné, považuji prakticky za svou povinnost využít tohoto programu naším klubem. 

Naším úmyslem je nákup nových zbraní a sportovního vybavení pro sportovní střelbu 
tak, aby postupně došlo k obměně již značně zastaralého vybavení.  

Jedním z kritérií pro letošní rok je , aby všichni členové do 18 let měli uhrazen členský 
příspěvek ve výši min.100 Kč. A to je důvod proč se obracím na Vás jako rodiče, 
s úhradou poplatku pro rok 2016. Věřím, že se nejedná o velkou sumu na podporu 
sportovní aktivity dětí a tudíž Vám tento poplatek nezpůsobí větší problémy. 

Prosím tedy o úhradu částky ve výši 100 Kč na bankovní účet SSK DDM PRAHA 5  

RF Bank Praha 5, 8958700001/5500 

Do textu platby prosím uveďte příjmení člena oddílu 

Platbu prosím proveďte nejpozději do 21.11.2016 

Předem Vám velice děkuji za vstřícnost a věřím, že i Vaše děti budou v případě 
úspěchu nadšené z nového vybavení. V případě jakýchkoliv dotazů Vám jsem 
k dispozici na tel: 606658030 nebo na emailu: info@sskpraha5.cz. 

- Informace o dotačním programu naleznete zde : http://www.msmt.cz/sport-
1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019 

- Jmenný seznam s předpisem plateb naleznete na stránkách oddílu: 
http://sskpraha5.cz/index.php?a=aktuality/ssk-bude-zadat-o-dotaci-z-msmt-
info 

S pozdravem 

Lebl Radek 
Trenér a jednatel 
SSK DDM PRAHA 5 – pobočný spolek  


