
1 
 

Formulář pro podání žádosti o příspěvek města Libčice nad Vltavou na podporu občansky 

prospěšné činnosti, projektů, aktivit občanů a zájmových organizací 
 

Žádost o podporu v roce: 2015 
 

Název aktivity/projektu:         Živé Libčice 

 

Jméno či obchodní název žadatele a adresa žadatele: 

Libčický občanský spolek LOS, Letecká 111, 252 66 Libčice nad Vltavou 

 

Číslo bankovního účtu: 

260 068 7159 / 2010 

 

Jméno kontaktní osoby:   E-mail:      Telefon: 

Michal Nehasil     michal.nehasil@gmail.com   608 076 063 

 
1) Potřebnost realizace aktivity/projektu 

Charakteristika aktivity/projektu - zdůvodnění potřebnosti včetně uvedení předpokládaných výstupů: 

Projekt má tři tématické okruhy. Jejich společným znakem je chuť a ochota setkávat se se svými sousedy, blíže se 
mezi sebou poznávat a podporovat tak pocit sounáležitosti k Libčicím jako příjemným místem k bydlení. Cíl je veden 
myšlenkou, že Libčice jsou nejen místo na přenocování, ale živá obec s bohatým spolkovým a kulturním programem. 

1. okruh je zaměřen na podporu neprofesionální umělecké a tvůrčí činnosti. Jde o soubor šesti tématických tvůřčích 
dílen - Malba na hedvábí, Bylinkový den, Dekor na porcelán, Podzimní aranžmá, Velikonoční dílna a Adventní dílna. 
Každá dílna je navržena pro zhruba 30 – 40 účastníků, pro něž bude zajištěno vedení zkušeného lektora, jakož i 
materiál a potřebné pomůcky pro vlastní tvorbu. Důraz je kladen na vlastní aktivní činost účastníků a lektor tak slouží 
spíše jako poradce a zdroj inspirace. 

2. okruh je zaměřen na výchovu, vždělávání a posilování příslušnosti k našemu městu a jeho historii. Jeho název je 
Libčický mezigenerační kruh a jde o soubor besed nad fotografiemi, které přinesou jednotliví občané a občanky 
města, zejména ti, kteří v Libčicích nad Vltavou bydlí již delší čas nebo jejichž rodina zde v minulosti pobývala. Soubor 
dále zahrnuje krátké pednášky s pracovníky muzeí, archivů, vysokých škol, genealogické společnosti atd., kteří 
pomohou zasadit historii Libčic do širších regionální souvislostí, přinést ukázky dobového tisku apod. Součástí 
projektu je i komponovaný program pro místní základní školu, který studentům nabídne výklad o historii obce, a o 
tom, kdo zde v minulosti žil a jak obec vypadala. Seznámí je s genealogií ve formátu „Kdo si myslíš, že jsi.“ Žáci si 
vytvoří rodokmen vlastní rodiny, pokusí se sami najít nějaké zajímavé osoby z obce a zjistit, jak žily a co dělaly. Půjde 
například o zjištění, kdo byli lidé, jejichž jména jsou uvedena na místních třech památnících. Na závěr budou výsledky 
své práce prezentovat na společném setkání se seniory a rodiči. Jako výstup může být publikace nebo webová 
stránka. Program může i podnítit vznik regulérního genealogického kroužku. Program nabízí unikátní prostor pro 
mezigenerační setkávání a spolupráci. Počítáme s širokým zapojením místní školy a Klubem seniorů. 

3. okruh v sobě spojuje sportovní a filmové zaměření. Jde o dva filmové minifestivaly – jarní - Expediční Kamera a 
podzimní - Snow Film Fest. Tématika filmů je spojená s cestováním a sporty v přírodě (horolezectví, jízda na divoké 
vodě, lyžování apod.) Součástí je také doprovodný program, což může být beseda se zajímavou osobností (minule to 
byl „Libčičan“ Jesse Guthrie), s autorem některého z filmů a nebo sportovní workshop. Pro jarní termín počítáme 
s celodením slackline workshopem. Jde o moderní provazochodectví, hosty festivalu a workshopu budou zkušení 
slacklineři, kteří kromě předvedení pokročilých triků pomohou účastníkům s prvnímy kroky „na lajně“. 
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Místo realizace aktivity/projektu: 

Místem realizace projektu je vhodný prostor v Libčicích. Rádi bychom využili zázemí Libčické plovárny, Kulturního 
domu, Klubu seniorů a Základní školy. 

 

Velikost a specifikace cílové skupiny: 

Projekt cílí na občany všech věkových vrstev. Společným znakem je chuť a ochota setkávat se se svými sousedy, ať již 
při tvůrčí práci, společném bádání v libčické minulosti nebo příjemném večeru naplněném sportovními a 
cestovatelskými filmy a besedami se zajímavými osobnostmi sportovního a cestovatelského života. Vzhledem k 
záběru programu lze bez nadsázky říci, že cílovou skupinou je všech cca 3300 obyvatel Libčic. 

 

 
2) Dosavadní zkušenosti žadatele 

Dosavadní zkušenosti žadatele s prací s cílovou skupinou a/nebo s organizováním podobných aktivit/projektů: 

Tvůrčí dílny povede Karolína Belyušová, jež má za sebou několikaleté úspěšné pořádání tvůrčích dílen nejen 
v Libčicích. 

Libčický mezigenerační kruh s Dr. Petrem Schönfeldem, místním rodákem s hlubokým zápalem pro historii Libčic. 
Odborné zázemí projektu pomáhá připravovat ředitel knihovny Národního muzea Martin Sekera. 

Cyklus outdoorových filmů připravuje Michal Nehasil. Festival v Libčicích již úspěšně proběhl v listopadu 2014. 
Festivalu se zůčastnilo kolem sedmdesáti návštěvníků. 

………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Velikost příspěvku od města Libčice nad Vltavou v předchozích letech: 

2012:  ano     ne částka: ……………………… účel: ………………………………………………………………………………………………….. 

2013:  ano     ne částka: ……………………… účel: ………………………………………………………………………………………………….. 

2014:  ano     ne částka: ……………………… účel: ………………………………………………………………………………………………….. 

 
3) Způsob realizace aktivity/projektu 

Způsob a harmonogram realizace aktivity/projektu: 

Dílny jsou vždy jednodenní nebo půldenní a jsou tématicky rozložené do téměř celého kalendářního roku. 
Velikonoční dílna, Bylinkový den, Malba na hedvábí, Dekor na porcelán, Podzimní aranžmá a Adventní dílna 

Libčický mezigenerační kruh je rovněž celoroční. Těžištěm je několik společných besed, ke konci školního roku 
beseda s žáky Základní školy. Společná genealogická práce s žáky školy začne s novým školním rokem na podzim 
2015.  

Filmové festivaly jsou dva do roka – jeden v termínu březen/duben a druhý listopad/prosinec. Jde vždy o sobotní 
večer, jemuž předchází odpolední doprovodný program. 

………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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4) Hospodárnost rozpočtu aktivity/projektu 

Rozpočet aktivity/projektu: 

Tvůrčí dílny: 

- 4000 Kč jednorázové investice (upínací rámy, štětce, tavné pistole, palety) 

- 10000 Kč spotřební materiál (barvy, kontury, hedvábí, lepidlo, karton, ubrousky, lak, lýko, kalíšky, popisovače, 
korpusy, krepák, sušené ovoce, sisal, vosk, modelína) 

- 6000 Kč honorář lektora 

 

Libčický mezigenerační kruh 

- 3000 Kč jednorázové investice (epidiaskop) 

- 3000 Kč provozní náklady (kopírování, tisk materiálů, příspěvek na dopravu na exkurze, vstupné apod.) 

Součástí žádosti je nefinanční plnění - umožnění schůzek ve vhodném prostoru (Klub seniorů, Obřadní síň MěÚ 
apod.) 

 

Outdoorový filmový festival 

- 8000 Kč zapůjčení projekční a audio techniky (plátno, HD projektor, ozvučení) 

- 6000 Kč honorář a cestovné přednášejících a vedoucích workshopu 

 

Celková požadovaná částka 40000,- Kč  Čtyřicet tisíc korun českých 

 
 
Žadatel podpisem čestně prohlašuje, že v minulosti nebyl souzen za trestný čin, v současné době není proti němu 
vedeno žádné trestní stíhání a nemá žádné nevypořádané finanční závazky vůči městu Libčice nad Vltavou. 

 

Datum: …13.2.2015  

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem žadatele : Ptáčková Ilona, předsedkyně Libčického občanského  

                                                                                                              spolku LOS ……………………………………………………………… 

 
Poznámky k vyplňování žádosti: 

 V kolonce „Charakteristika aktivity/projektu“ žadatel podrobně popíše účel a cíl aktivity/projektu a přínos pro 
cílovou skupinu a město Libčice nad Vltavou. 

 V kolonce „Velikost a specifikace cílové skupiny“ žadatel uvede, kolik osob bude mít prospěch z realizace 
aktivity/projektu. Dále uvede, o jakou cílovou skupinu se bude jednat - například děti do 6 let, sportovci, atd.  

 V kolonce „Způsob a harmonogram realizace aktivity/projektu“ žadatel uvede termín realizace a popíše 
plánovanou délku a způsob uskutečnění aktivity/projektu. 

 V kolonce „Rozpočet aktivity/projektu“ žadatel co nejvíce podrobně a konkrétně popište, za co plánuje finanční 
příspěvek utratit. Na závěr uvede celkovou požadovanou částku jako jednu hodnotu. 

 


