24.8.2022
V Červeném Kostelci

Vážení rodiče,
vzhledem k nastalé situaci jsme nuceni zvýšit podzimní příspěvky na náš běžný provoz. Dovolujeme
si upozornit, že se nejedná o žádné navyšování odměn trenérů, ale jedná se o běžný servis nového
zázemí a chodu celého klubu. Vzhledem k tomu, že jsme cenu příspěvků měli dlouhodobě
podfinancovanou a snažili jsme se pro vás cenu držet co nejníže, je nyní navýšení větší. Doposud
jsme nízkou cenu udržovali uměle a dofinancovávali jsme tyto náklady z jiných zdrojů (partneři,
dotace...). Ale místo toho, aby se dotace na sport navýšily, tak byly bohužel sníženy a letos tak od
Národní sportovní agentury obdržíme méně peněz než v přechozích obdobích (měly být v květnu a
ještě nejsou). Sponzoři se v dnešní době potýkají se starostmi s vlastním provozem, a tak je obtížnější
sehnat peníze navíc pro sportovní činnosti. Proto jsme donuceni k tomuto kroku, i když víme, že pro
nás všechny je to nelehké období.
Pro ilustraci nabízíme výpočet příspěvků doposud a nové přepočítání na půlrok (počítáno 5 měsíců),
měsíc a tréninkovou událost (tréninkovou jednotku, zápas nebo turnaj...)
Dříve:
trénink
měsíc
pololetí

cca 14 Kč
220 Kč
1 100 Kč

Nově (podzim 2022):
trénink
cca 25 Kč
měsíc
400 Kč
pololetí
2 000 Kč

platba hotově trenérovi své kategorie nebo na účet do 30.9.22
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variabilní ani konstantní symbol být vyplněn nemusí
do poznámky: jméno hráče a ročník

Jen školička a předpřípravka budou mít příspěvky nižší-500 Kč/podzim 2022. U všech ostatních
kategorií udáváme stejnou cenu, i když má třeba nějaká kategorie o trénink méně. Vzhledem k
přecházení mezi kategoriemi by mohly vznikat nejasnosti s platbou a také je kolikrát těžší vést trénink
s těmi nejmenšími, kteří ještě neudrží tolik pozornosti jako vyšší kategorie.
Bohužel musím konstatovat, že tato cena nemusí stačit na provoz v dalších obdobích. Vše bude
vyhodnocováno podle situace v naší republice, a to zejména jak se budou vyvíjet ceny energií, vody,
apod…
Věříme, že se budete snažit naši situaci pochopit, a i nadále budeme pokračovat v naší spolupráci.
Tímto bychom vám také rádi nabídli možnost pomoci jako trenéři, kterých není nikdy dostatek a
pokud budete proškoleni byť jen nejnižší licencí a zapojíte se do tréninkového procesu, bude vaše
dítě zproštěno platby. I nadále trvá, že druhé dítě je za polovinu výše příspěvků a další zdarma. Pokud
máte možnost příspěvku od zdravotní pojišťovny, potvrzení vám na požádání vystavíme. Platba
příspěvků bude vybírána v každé kategorii trenérem hotově nebo na účet viz.výše do 30.9.2022.
Za výkonný výbor SK Červený Kostelec, z.s.
Karel Havlíček, předseda spolku

