Návrh činnosti a prostředků na kulturní a sportovní akce rok 2014
Turnaj přípravek vefotbale chtěli bychom navázat na dlouhou historii žákovských turnajů v
Jirčanech
Návrh příspěvku 10 000,- Kč
—

—

Dětský den největší akce, kterou pořádáme pro děti. V roce 2013 se zúčastnilo přes 300 dětí,
težko se organizuje se stávajícím rozpočtem.
Návrh příspěvku 10 000,- Kč
—

—

Pohádkový les

akce, kde se zúčastňujeme jako pomocníci a kde hlavním pořadatelem je obec.
Návrh příspěvku —0,- Kč
—

Drakiáda —již tradiční podzimní akce pro děti, pravidelně se účastní přes 100 dětí.
Návrh příspěvku —5 000,- Kč
Turnaj „starých panů“ vefotbale také se stává již pomalu tradicí, náklady pokryjeme ze
startovného a prostředku lubu.
Návrh příspěvku —0,- Kč
—

Volejbalový turnaj— pořádáme cca 2-3x ročně, vše si platí účastnící sami.
Návrh příspěvku —0,- Kč
Nohejbalový turnaj— pořádáme cca 2-3x ročně, vše si platí účastnící sami.
Návrh příspěvku 0,- Kč
—

Tenisový turnaj, tenisová liga pořádáme cca 2x ročně (jednotlivci a dvojice), vše si platí účastnící
Sami.
Návrh příspěvku —0,- Kč
—

Vybavenípro všeobecné cvičení gymnastiky pro malé děti. bude třeba cca 50 000,- Kč na nákup
nových pomůcek, provoz je pak samofinancovatelný. Tato částka jpřesně odpovídá tomu, co jsme
deklarovali v loňské žádosti.
-

Návrh příspěvku

—

50 000,- Kč

Ač celkový počet dětí, sportujícíh v našem klubu stoupl cca o 100% vznikem úplně nových dvou
oddílů, chceme aby oddíly byly provozně samofinancovatelné. Zádáme proto od obce navíc oproti
roku 2013 pouze na předpokládané akce a nákup cvičebních pomůcek.
Na závěr bychom chtěli poděkovat obci za dosavadní příspěvky a věřím, že i do budoucna bude
oboustranně prospěšná spolupráce pokračovat.

Ing.Petr Jaško, místopředseda SK Čechoslovan Dolní Jirčany, 29.11.2013

.—
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Příloha k rozpočtu
SK Cechoslovan Dolní Jirčany

V prvé řadě je nutné uvést, že Sportovní Klub Čechoslovan Dolní Jirčany v roce 2013 defrnitivně
překročil hranice běžného fotbalového klubu a stal se v pravém slova smyslu základnou pro
sportovní aktivity celé vesnice. Je to patrné z neustále se rozšiřujícího počtu oddílů a aktivit (viz.
níže), které se pod střechu „SK Cechoslovan“ sdružily...
V současné době je klub tvořen následující strukturou aktivních členů:
1) Fotbalový oddíl
a.
b.
c.
d.

Fotbalová přípravka do šesti let 15 dětí
Fotbalová „mladší přípravka“ 10 dětí
Fotbalová „starší přípravka“ 13 dětí
Fotbal „mladší žáci“ 4 děti
—

—

—

—

—

V letošním roce došlo k dalšímu nárůstu počtu dětí a v současnosti se o děti stará tým 8 trenérů ve
spolupráci s rodiči. V létě proběhlo nejen týdenní letní soustředění, ale i některé další společné akce
(výlet do westernového městečka apod..). Obdobné aktivity jsou připravovány ina zimní období.
Pro neustále se rozšiřující základnu dětí je nutno kontinuálně dokupovat tréninkové pomůcky, míče,
dresy a hradit další služby související s tréninkovou a zápasovou aktivitou (doprava, ubytování
apod..). Klub samozřejmě nespoléhá jen na příspěvky a dotace, ale snaží se získat prostředky i
pomocí sponzoringu od komerčních objektů. Při velmi dynamickém rozvoji mládežnických
družstev to bohužel však pokrývá pouze menší část aktivit klubu s pojených s prací s mládeží.
Pro příští sezónu plánujeme uspořádat v mimosezónním období turnaj dětí v kopané
a navázat tak na dlouhou tradici těchto turnajů dříve pořádaných v Dolních
Jirčanech.
e. Mužstvo muži „A“
f. Mužstvo muži „B“

—
—

20 hráčů
23 hráčů

2) Nohejbalový oddíl cca 15 členů
3) Volejbalový oddíl cca 15 dospělých členů, kteří sev současné době již aktivně účastní
Amatérské volejbalové ligy + cca 10 rekreačních hráčů
4) Volejbalový oddíl děti. Pravidelné tréninky dětí počaly v měsíci řijnu 2013 a získávají si
stále větší popularitu. Momentálně je navštevuje 29 dětí.
5) Oddíl pohybové výchovy pro děti provozovaný v tělocvičně areálu Laguna, Psáry, cca 25
dětí
6) Pravidelné zdravotní cvičeni pro dospělé provozovaný v tělocvičně areálu Laguna, Psáry
—

—

—

-

-

Jak vyplývá z rozpočtu, provozní výdaje a příjmy jsou téměř vyrovnaně, při předpokládané dotaci
obce ve stejné výši jako v roce 2013 navýšené pouze o již dříve uvažovaný jednorázový nákup
gymnastického nářadí pro děti.
Nerovnováhu z provozních výdajů budeme vyrovnávat hledáním sponzorů. Dostavba topení v nově
vybudovaných kabinách je nutná věc a bude předmětem jednání s obcí.

Financni plan pro SK Cechoslovan Dolni Jircany
Kalendarn: rok

2014
Vydaje

Prijmy
Komentar

~rovoznl ydaje
SVAZ

Startovne CMFS
1-lostovani
Nakiady na registraci
Rozhodci

Sportovn‘ cinnost

Prani dresu (dospeli, det‘)
Nakup micu a dopinku
Nove dresy

Hriste a kabiny

Režie

Sportovne kulturni cinnost

lnvesticnl vydaje obce

CELKEM

Udrzba
Pnprava hriste
Pronájem sportovišť
Ukiid kabin
bank poplatky
Energie

dle přílohy
startovné AVL
nakup cvičebnich pomůcek
nakup míčů, sití, pronájmy
Uprava budovy

Jaro
podzim
Jaro
podzim
Jaro
podzim
jaro
podzim
jaro
podzim
dospali
det
dospeli
deti
travnik,traktor
muitif hřiště
děti
Sporitelna
elektrina
voda
plyn

10000,00
10000,00
5000,00
5000,00
1000,00
1000,00
5 400,00
5400,00
16500,00
16500,00
1500,00
6000,00
2000,00
25000,00
25000,00
30000,00
6000,00
35000,00
12 000,00
2000,00
65000,00
15000,00
40000,00
25000,00
6000,00
50000,00
30000,00
80 000,00

531300,00

Kamentar
Na zaklade minulych let
Na zaklade minulych let
Na zaklade minulych let
Na zaklade minulych let
Na zaklade minulych let
Na zaklade minulych let
Dle rozpisu sautezi
Dle rozpisu sautezi
Dle rozpisu sautezi
Dle rozpisu soutez,
Na zaklade minulych let
Na zaklade minulych let
dopInky- trenyrky stulpny
sponzori
odhad Ivan
spravce+drabne opravy
Predpaklad24 damoach zapasu
TělocviČny, kurty
Predpaklod24damaachzapasu
No zaklade minulych let
Na zaklade minulych let
No zaklade minulych let
Na zaklade minulych let
viz somastatny list
volejbal
cv,Čen‘s molymi dětmi
volejbal pro děti
Tapenivkobinoch

Prispevky

jaro
podzim

Pronajmy
Vstupne
1-lostovani, prestupy
Dotace

hospudka
fotbal

CELKEM

Provoznl plan

investice budova
CELKEM

obec
obec
obec
provozni

SO 000,00 Na zaklade minulych let
50000,00 Na zaklade minulych let
70000,00
3000,00
0,00
186 000,00
65000,00
50 000,00
2 000,00

Navy najem ad 2013
odhad
jakov r 2013
Cvičení děti+akce
budova
CMFS

476 000,00

Prijmy
Vydaje
Zisk‘ ztrata
426 000,00 -451 300,00
-25 300,00
50000,00
-80 000,00
-30 000,00
476 000,00 -531 300,00
-SS 300,00

