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Sportovní Klub Rapid Psán‘, Sportovní 220, 252 44 Psán‘

Žádost o datace pro SK RAPID PSÁRY na rok 2014

Klub má na stálé roční příjmy, se kterými může počítat, ve výši cca 240 000,-Kč.
Roční náklady a nutné investice jsou dle momentální finanční situace v klubu cca 600
až 800 000,- Kč. Rozdíl těchto prostředků si musí zabezpečit klub sám hledáním
nových sponzorů a reklamních partnerů, což je v poslední době vzhledem
k ekonomické situaci a změnám loterijního zákona o rozdělování výnosů z této
činnosti, stále těžší. V neposlední řadě se, na základě uplynulých let, klub spoléhá na
nutnou podporu a spolupráci s obcí, bez které není schopen svůj provoz zabezpečit.
Náklady na provoz činnosti klubu bohužel neustále stoupají, viz energie, suroviny
apod., jakožto i nároky sportovců popř. jejich rodičů na prostředí, pro které se
rozhodují v široké škále nabídky konkurenčních sportů např. hokej, floorball, jiné
halové sporty apod. Tyto nároky si klub zvýšil i sám svými sportovními úspěchy a
neustále narůstající členskou základnou v mládežnických kategoriích. S těmito
novými přímo vzniklými nároky a povinnostmi se zástupci klubu pomalu seznamují a
snaží se je realizovat dobrovolně a bez jakýchkoliv nároků na odměnu.
Z těchto důvodů klub žádá Obec o co nejvyšší možnou podporu této sportovně-
kulturní činnosti, alespoň na úrovni minulého období, na podporu sportovního rozvoje
a výchovy mládeže a sportovního centra SK Rapid Psáry.

•• Družstva mladých 4 mužstva

• Starší žáci,
‘ Starší přípravka, mladší přípravka
• Minipřípravka

+ 2x týdně trénink
+ lx týdně každé mužstvo zápas
•• 3x Celodenní turnaj (dospělí, žáci, přípravka)
• Týdenní soustředění — fotbalový tábor (mládež)
o družstva mládeže se stará bezplatně sedm trenérů. K zápasům, turnajům se
dopravují vlastními auty. Za spotřebované pohonné hmoty nevyžadují náhrady. Na
ukončení sezóny je z klubové pokladny uvolňován finanční příspěvek na pohoštění
jako forma poděkovánt

•• Družstva dospělých 2 mužstva

. „A“mužstvo, „B“mužstvo

+ 2xtýdně trénink
•• lx týdně každé mužstvo zápas



U družstev dospělých máme čtyři trenér, a realizační tým, který sestává z řad členů
výboru klubu. Až v letošním roce jsme přistoupili k objednávkám autobusu, který
s hráči a fanoušky dojíždí na mistrovská utkánt I tato činnost je z řad členů kíubu
prováděna bezplatně.

Na vybavení pro družstva mladých v roce 2014 celkem 50 000,- Kč

Akce

•• Masopustní průvod — již tradiční akce, které se zúčastňuje 30 až 40 masek
Na zajištění akce se podílí 25 až 30 členů z řad místních spolků. Účast v průvodu
není účastníkům hrazena.

•. Pálení čarodějnic - cca l0členů z místních spolků přIpravuje pro děti oheň a
bezplatně zajišťuje pití a vuřty k opečení Učast dětí kolem 100.

•. Den dětí — opět jedna z úspěšných akcí pro děti. Zde jsou zajišťovány pro každé
dítě ceny za účast v disciplínách. Členové spolku zajišťují opět bezplatně zdárný
průběh akce. Na přípravě a vlastní akci se podílí cca 30 členů z řad místních
spolků Učast dětí kolem 200

•. Mikulášská nadílka — bezplatné zajištění čerta, anděla a Mikuláše, před nadílkou
je ozdoben vánoční stromeček, zajištění pro všechny děti mikulášské nadílky.
Přípravě a vlastní akci se věnuje cca 15 členů spolku. Účast dětí cca 150

•> Posvícenské oslavy — akce je časově náročná. Příprav se účastní cca 15 členů.
V rámci posvícení se odehraje „sranda« zápas místních děvčat a již starších pánů.
Vše je realizováno bez nároku na honorář Učast v posledních letech průměrně
mezi 200-250.

•• Fotbalový turnaj - Memoriál Karla Vondráčka —každoroční turnaj je spojen
s poměrně dlouhou přípravou, která obnáší sehnat mužstva do turnaje, připravit
podklady pro OFS, zajistit ceny a zajistit zdárný průběh. Učast na realizaci cca 20
členů. Vše bez nároku na honorář

•• Spolupráce se zákl.školou — MC Donalds cup, Danone cup
Trenéři, hřiště, vybavení, dresy

Na kulturní akce v roce 2014 celkem 30 000,- Kč



ROČNÍ PROVOZ FOTBALOVÉHO KLUBU SK RAPID PSÁRY

Provoz klubu —ÚDRŽBA

o Rekonstrukce WC v kabinách 100 000,-

o Vybudování klimatizace— kabiny, hospoda 85 000,-

o Údržba hrací plochy — pískování, pokládka nového trávníku 50 000,-

o Údržba živých plotů 8 000,-

o Odvodnění hřiště — ucpaná vodoteč u valu čističky 100 000,-

Součet údržba 343 000,-

Celkem pro rok 2014 ---- 423 000,- Kč

Děkujeme za dosavadní podporu a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

V Psárech dne 14.11.2013

Zpracoval a předkládá : ~ ~ Rapid Psáry

SPOrtovní 220
252 44 Psány
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