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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 

Ing. Mgr. Libor Bezděk 
 RADNÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 

V Praze dne 5. 9. 2018 
  

Vážení rodiče dětí z Prahy 6, 

městská část právě spouští další ročník projektu Aktivní město Praha 6, v jehož rámci finančně 
podpoří aktivní trávení volného času Vašich dětí. Projekt se Vás týká, pokud máte dítě (děti) ve 
věku do 18 let s trvalým pobytem na území městské části Praha 6. Pokud tomu tak je, můžete nyní 
získat příspěvek až 800 Kč na pravidelnou sportovní či volnočasovou činnost pro každé Vaše dítě. 
Příspěvek bude možné využít například na snížení poplatků za příspěvky do sportovního oddílu či 
kurzovné do vybraného kroužku. Městská část na celý projekt vyčlenila 2 miliony Kč. 

Získání příspěvku je jednoduché a celé probíhá on-line pomocí softwarové aplikace Aktivní město, 
do které se můžete od 3. 9. 2018 registrovat. Stačí otevřít webovou stránku www.aktivnimesto.cz a 
kliknout na horní liště úplně vpravo na tlačítko „Registrovat“. Následně vyplníte údaje o Vás, 
jakožto zákonném zástupci, a zaregistrujete svoje dítě (děti).   

Po úspěšné registraci a validaci údajů radnicí Vám bude vytvořeno on-line konto, na kterém Vám 
budou nabity elektronické body. Příspěvek činí 600 Kč na jedno dítě, pokud se však jedná o 
kroužek s technickým nebo přírodovědným zaměřením, bude příspěvek činit dokonce 800 Kč. 
Pokud ještě nebude Vámi vybraný poskytovatel (sportovní klub, volnočasová organizace, taneční 
studio atp.) v systému zaregistrován, prosíme, vyzvěte jej k registraci (ta je i pro poskytovatele 
spuštěna na www.aktivnimesto.cz), abyste u něho mohli přidělené elektronické body uplatnit.   

Registrace je velmi jednoduchá a nezabere mnoho času. Veškeré informace o postupu registrace a 
čerpání Vašeho příspěvku získáte přímo na stránce www.aktivnimesto.cz v odkazu „Časté dotazy“ 
na horní liště. V případě jakýchkoliv dotazů také můžete kontaktovat operátora systému, společnost 
Up Česká republika, na infolince +420 241 043 230. 

Tento projekt je zamýšlen jako motivační podpora Vás rodičů a Vašich dětí. Našim cílem je snížit 
Vaše náklady na dětské mimoškolní aktivity a adresně podpořit děti a mládež z Prahy 6 v aktivním 
trávení volného času. 

Věřím, že se do tohoto projektu zapojíte! 
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Mgr. Ing. Libor Bezděk 
radní pro oblast sportu a volného času
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