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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 
Příjmení/Zástoupený: Miroslav Pražák 
Adresu trvalého bydliště/sídla: Podolí 360 
IČO: 22757996 
Zástupce pro smluvní jednání: Lukáš Šoustal 
Tel: 724 243 496 
email: kspodolak@email.cz 
Ć. účtu  250420585/0300 
 
 
2. NÁZEV PROJEKTU 

 
Setkání přátel dechové hudby 

 
3. CÍL PROJEKTU 
 
Uspořádání taneční zábavy s hudebním doprovodem nové „podolské“ dechové kapely. 
 
4. POPIS PROJEKTU 

- popište výchozí stav na který Váš projekt reaguje a identifikujte důvody 
pro jeho realizaci  

 
Taneční zábava pořádaná v sokolovně na níž bude k tanci a poslechu hrát nedávno 

založená kapela pod vedením jednoho z občanů Podolí. Akce má v klasickém duchu 
nabídnout možnost kulturního vyžití pro podolské i přespolní občany. 
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- popište projekt a způsoby jeho řešení 

 
Akce se bude konat na zdejší sokolovně. K tanci a poslechu bude hrát Podolská dechová 
hudba Hajanka.
 

- termín uskutečnění projektu 
 
Sobota 13. 4. 2013 od 19h 
 

- uveďte očekávané finanční náklady projektu a jejich skladbu. Uveďte, 
zda je projekt spolufinancován i z jiných zdrojů, jakou částkou 

 
Projekt není financován žádným jiným subjektem. 
 
Náklady: Pronájem sokolovny………………….10 000,- Kč 
     Pronájem židlí a stolů……………….…1 500,- Kč 
     Dechová hudba………………………...5 000,- Kč 
 
Příjmy: Očekáváme příjmy ze vstupného cca…..4 000,- Kč 
  Výdělek z výčepu cca…………………..4 000,- Kč 
 

- uveďte částku, kterou požadujete od PNF. 
 
Požadovaná částka pro realizaci projektu 8 500,- Kč  
 

 
5. ZÁVĚR           

 – přínosy a efekty projektu – cílová skupina, přínos pro cílovou skupinu,  
   pro obec, přímé a nepřímé efekty 

 
Akce je směřována ke všem věkovým skupinám a doufáme, že napomůže ke slučování všech 
občanů naší obce, jak nově přistěhovaných, tak stávající. 
 

     – uveďte způsoby, jakými bude realizovaný projekt prezentován a  
   medializován vůči veřejnosti 

 
Akci budeme medializovat v obecním zpravodaji, stránkách obce, na našich internetových 
stránkách, obecním rozhlase a roznosem letáků do domů po celé obci. Na těchto materiálech 
bude uvedeno, že akce je spolufinancována Podolským nadačním fondem. 
 
 
 
 

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


