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Vážení rodiče, vážení členové fotbalového oddílu!
Jmenuji se Antonín Hořín a od března 2019 působím ve fotbalovém oddílu
„Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek“ na pozici manažera klubu. Několik
let jsem před touto pozicí působil na městském úřadě ve Valašském Meziříčí.
Fotbal je zcela jistě neoblíbenějším sportem na světě a řadí se mezi sporty, které
přináší všem věkovým kategoriím, především dětem, radost ze hry, učí je respektu
k soupeři či práci v týmu.
Úlohou klubu je zajistit našim hráčům patřičné zázemí a kvalitní fotbalovou
průpravu. To se neobejde bez patřičných finančních prostředků. Velký díl práce
trenérů, členů výboru klubu a dalších zúčastněných osob je vykonáván dobrovolnicky
(bez nároku na odměnu) a klub je úspěšný i v hledání různých dotačních
a sponzorských zdrojů. Členské příspěvky však jsou, i přes výše uvedené
skutečnosti, důležitou příjmovou položkou klubu.
V letošním roce jsme výrazně upravili odměny všech trenérů mládeže s cílem
udržet v našem klubu maximální kvalitu. Zvýšené finanční nároky na klubovou
pokladnu znamená i současný růst cen ve všech odvětvích a službách, které jako
fotbalový oddíl musíme využívat. Tyto skutečnosti mají dopad na správné nastavení
výše členských příspěvků.
Výbor klubu zvážil současné ekonomické možnosti a stanovil pro sezónu
2019/2020 výši členských příspěvků na 2.000,- Kč/fotbalová sezóna podzim-jaro
pro hráče přípravky a na 3.800,- Kč/fotbalová sezóna podzim-jaro pro hráče
žákovských, dorosteneckých a mužských kategorií. Fotbal však nadále zůstává
jedním z nejlevnějších nabízených zájmových kroužků pro všechny věkové
kategorie.
Jak jsem uvedl, členské příspěvky ani zdaleka nepokrývají veškeré výdaje spjaté
s jednotlivými týmy našeho oddílu a klub proto kontinuálně hledá i další finanční
zdroje. Velmi si vážím vaší důvěry a přízně, kterou jste do našeho fotbalového klubu
vložili svěřením svého potomka. Dovoluju oslovit ty z rodičů, kteří mají rádi fotbal
a jejichž osobní profesní úspěch jim umožňuje se o něj podělit s prosbou
o sponzorskou podporu našeho mládežnického fotbalu formou příspěvku na materiál
či vybavení. Samozřejmě, dárce vždy rozhodne jakou kategorii a jakou formou
podpoří. Jen dodám, že tuto případnou finanční podporu si mohou odečíst od daní.
Pro osobní kontakt se mnou vám nabízím osobní setkání na fotbalovém stadiónu
v mé kanceláři vpravo v hlavní budově nebo jsem vám k dispozici na telefonním čísle
+420 776 181 886, popřípadě můžete vznést jakýkoli dotaz na mne i prostřednictvím
e-mailu tjvm1925@gmail.com.
S pozdravem a přáním hezkého dne,
Mgr. Antonín Hořín
sportovní manažer klubu

