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V Praze dne 5 . května 201 7

Žádost o finanční podporu k zajištění dlouhodobě organizované sportovní přípravy a
výchovy talentované registrované mládež e

Vážený pane starosto,

jménem sportovního klubu TJ Sokol Stodůlky z .s . se na Vás obracím s následující žádostí o
finanční podporu na zajištění sportovní činnosti a rozvoje mládežnického sportu.

Sportovní klub TJ Sokol Stodůlky z.s. je samosprávný a dobrovolný spolek členů , kteří
provozují tělovýchovnou a sportovní činnost Sdružuje ve svém klubu 9 sportovních oddílů
s více než 900 členy. Největším sportovním oddílem je oddíl kopané, který má své 7Á'mí
v rámci sportovního areálu ve starých Stodůlkách.

Tento sportovní areál se skládá ze sociálního jednopatrového objektu, hlavního fotbalového
hřiště s přírodním trávníkem a tribunou, h řištěm s umělým povrchem. Sportovní areál je ve
vlastnictví sportovního klubu, s tím, že pozemky jsou ve vlastnictví MČ Praha 13 . Fotbalový
oddíl má celkem 12 družstev, z nichž 9 družstev tvo ří mládež ve věku od 6 do 18 let.

Fotbalový areál je vytížen 7 dní v týdnu a to samotnou sportovní přípravou, která probíhá dle
věkových kategorií jednotlivých družstev 3x až 4x týdně. O víkendech jsou organizován a
mistrovská utkÁnf v rámci Fotbalové asociace ČR a Pražského fotbalového svazu . Totéž se
týká tělocvičny TJ Sokola Stodůlky, kde je celoroční provoz pro všechny oddíly tělovýchovné
jednoty.

TJ Sokol Stodůlky pracuje systémově na zajištění sportovní činnosti a rozvoje mládežnického
sportu roku 1994, kdy byla mládežnická členská základna zhruba 130 členů a k dnešnímu dni
je již více než 400 členů . Členská mládežnická základna je zejména z městské části Prahy 13 ,
která spádově navazuje na fotbalový oddíl TJ Sokol Stodůlky. Sportovní . areál je vytíži na



maximum a ještě to kapacitně nestač í v rámci stávajících možností . Tímto obsahovým
zaměřením jsou také značné nároky a náklady na samotný provoz sportovního areálu, kter é
každoročně es€aústaj .

TJ Sokol Stodůlky byl a je Fotbalovou asociací ČR a Pražským fotbalovým svazem z pohledu
sportovních středisek mládeže a sportovních center mládeže hodnocen velice pozitivn ě , což
po sportovní stránce je hlavním motivačním cílem, na druhé stranějsou na tato centra kladeny
vyšší nároky na celkové zabezpečení a zajištění provozu včetně materiálně technického
zabezpečení jednotlivých družstev při výkonu sportovní činnosti.

Vzhledem ke skutečnosti, že příjmové položky jsou omezeny na č lenské příspěvky
jednotlivých členů, případně nenárokové dotace Fotbalové asociace ČR, Pražského
fotbalového svazu či granty od orgánů státní správy, je pokrytí poměrně vysokých nákladů na
celkové zajištění provozu a samotné sportovní č innosti zaměřené na mládež značně obtížné .

TJ Sokol Stodůlky spolupracuje v rámci městské části Prahy 13 i s jednotlivými školskými
při pořádání různých turnajů nebo akcí a každoročně je spoluorganizátorem

několika turnajů, které se konají v rámci našeho sportovního areálu .

Sportovní klub TJ Sokol Stodůlky z.s. si tímto, vážený pane starosto, dovoluje požádat
městskou část Praha 13 o projednání a schválení finančního příspěvku ve výši 300 000,- Kč
v orgánech městské části na zajištění sportovní č innosti a rozvoje mládežnického sportu.

Finanční příspěvek by významně pomohl k částečnému pokrytí náklad ů na vlastní sportovn í
činnost jednotlivých mládežnických družstev fotbalového oddílu Sokol Stodůlky.

Jménem Sportovního klubu TJ Sokol Stodů lky z.s . Vám předem d ěkuji za ochotu a podporu
sportovní činnosti .

S úctou

áclav Saile r
předseda TJ Sokol Stodů lky z .s .

	



Příloha

ROZPOČET

PHILIPP, a j . regenerace travnaté plochy 80 000,00 Kč
Teplo, plyn, voda,
e1 . energie spotřeba médií

120 000,0 0
Kč

Fotbalmánie, a j . sady dresů a ostatní sportovní vybavení Kč

	

50 0000 0

PHILIPP,fy Štulík
ajiné
xxxxxxxxxx

periodické ošetření um ělé travnaté plochy
s umě lým osvětlením včetně údržby přilehlých
ploch , kurtů a okolí

xxxxxxxxxxxxxxxxx

50 000,00
Kč

Kč

CELKEM
300 000,0 0

Kč
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