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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Uveďte, kdo je žadatelem o podporu projektu:
□ fyzická osoba
□ skupina fyzických osob
X právnická osoba, organizace
Uveďte jméno/název: Kulturní spolek Podolák o.s.
Příjmení/Zástoupený: Miroslav Pražák - předseda
Adresu trvalého bydliště/sídla: Podolí 360
IČO: 22757996
Zástupce pro smluvní jednání: Lukáš Šoustal - místopředseda
Ć. účtu:250420585 / 0300
2. NÁZEV PROJEKTU
CHLAPSKÉ HODY
3. CÍL PROJEKTU
Cílem je vytvořit v obci kulturu a spojovat všechny věkové generace.
4. POPIS PROJEKTU
Jedná se již o 4.ročník chlapských hodů. S chlapskými hody jsme začali aby byla nějaká nová
kultura v obci, akce se ujala a lidem se líbí. Chlapy v různých věkových vrstvách chodí po
obci za doprovodu malé kabely a zpívají písně a tancují verbuňk, rozdávají víno přihlížejícím
lidem, kteří chodí se stárky obcí. Je několik stanovišť kam chlapy snesou různé pochutiny
(snažíme se to odlišit od jiných akcí tím, že se jedná převážně o masové pochutiny) Večer je
zábava na dvoře sokolovny. Nástup stárků bývá též netradiční každý rok je něco nového
(příjezd na koloběžkách a kolech, jeden z účastníků přivezl všechny stárky na železničním
vozíku a v loňském roce nás dovezla limuzína (která byla zdarma jako reklama pána který
tyto auta garážuje v Podolí).
Termín akce v letošním roce je 8.6.2013
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Plánovaný rozpočet varianta 1)
Výdaje:
Nájem sokolského dvora………1 800,Kapela………………………….14 000,Mája, májky…………………….3 000,WC v restauraci na sokolovně…..500,Víno…………………………….10 000,
Půjčení stanů…………………...1 000,Půjčení párty sedů od OU……...1 500,Podium v podobě návěsu……..........0,(sponzor ANAH Křenovice)
Nákup (krepáky, drátky apod..)..2 000,Výdaje celkem………………….33 800,-

Příjmy:
dotace OÚ………5 000,vstupné………….6 400,- ( 80,- x 80lidí)
občerstvení……..5 000
vklad stárků……6 500,- (500,- x 13lidí)
Příjmy celkem…22 900,-

V případě varianty 1) že bude pěkně a akce se bude konat na dvoře sokolovny -10 900,-

Plánovaný rozpočet varianta 2) v případě deštivého počasí
Výdaje:
nájem sokolovny……..………10 000,stoly a židle od sokolů………...1 500,kapela………………………….14 000,mája, májky…………………….3 000,Víno…………………………….10 000,nákup (krepáky, drátky apod..)..2 000,Výdaje celkem………………….40 500,-

Příjmy:
dotace OÚ………5 000,sponzoři…………4 000,vstupné………….7 200,- ( 90,- x 80lidí)
občerstvení……..5 000
vklad stárků……6 500,- (500,- x 13lidí)
Příjmy celkem…27 700,-

V případě varianty 2) že bude pršet a akce se bude konat na sokolovně -12 800,-

5. ZÁVĚR
V obci je kultura pro všechny věkové skupiny, lidé z DPS se chodí dívat do průvodu a
někteří přijdou i večer na zábavu si poslechnout dechovou hudbu. Akce se účastní i
hodně mladých lidí, což má pozitivní pro budoucí udržení takovýchto kulturních akcí
Tato akce je madializováná formou plakátů v naší obci a přilehlých obcí, hlášení
v rozhlase Podolí, uveřejněna na stránkách obce a na stránkach našeho spolu. Rovněž
je vytvořena událost na Facebooku kde jsou pozváni lidí a je vytvořena reklama na
profilech jednotlivých lidí.
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HODNOCENÍ PROJEKTU

Posouzení přihlášených projektů provádí tříčlenná správní rada nadačního fondu.
Tato rozhodne do 90 dnů, zda bude dotace přidělena v plném rozsahu, v omezeném rozsahu, nebude
přidělena, popř. požádá autora projektu o doplnění.
Vzor vyplněné žádosti najdete na adrese …………………. Doplnit dle domeny

Rozhodnutí bude následně oznámeno žadateli a uveřejněno na internetových stránkách fondu.

