Amfora 10.9. – jak fotbal pomáhá

10. září se uskuteční na našem choceradském hřišti benefiční utkání mezi nejznámějším týmem
celebrit, AMFOROU a firemním týmem PRO-DOMA.
Jsme rádi, že si firma PRO-DOMA vybrala pro sehrání svého zápasu s Amforou právě hřiště SK
Chocerady. Není to pro nás jen pocta, ale také veliká pomoc při zajištění klubu a největší příležitost za
posledních několik let, postarat se také o klubový majetek.
Podmínku pro pronájem areálu a uskutečnění zápasu tohoto formátu byl totiž požadavek na
rekonstrukci areálu fotbalového hřiště podle požadavků pořadatele firmy PRO-DOMA s tím, že se
bude významně podílet na nákladech na požadovanou rekonstrukci. Tedy, že zdarma dodá veškerý
potřebný stavební i další materiál, pro rekonstrukci nezbytný. Po několika obhlídkách jak ze strany
pořadatele, tak manažera Amfory, byl vyčíslen předběžný rozpočet jen na materiál ve výši minimálně
150.000 Kč.
Rekonstrukci takovéhoto rozměru a s takovými náklady by si nemohl SK Chocerady v žádném případě
v nejbližší době z vlastních prostředků dovolit realizovat. A celý areál už, přiznejme si to, investici
nezbytně potřeboval.
Téměř všechny finanční náklady na rekonstrukci (stavební a další materiál) jsou tedy pokryty
„sponzorsky“ firmou PRO-DOMA a zbývá již jen ta část neméně důležitá – lidská práce.
Již několik týdnů probíhají pravidelné brigády v termínech STŘEDA – SOBOTA a veškeré práce jsou
prováděny a realizovány brigádně. Do brigád se aktivně zapojují lidé napříč členskou základnou –
dětmi a mládeží počínaje, ženy, hráči, fanoušci.
Samozřejmě, že každá ruka navíc se bude i v nejbližších dnech hodit a rádi uvítáme každého, kdo by
chtěl ještě pomoci.
A co se již podařilo?
-

Už z dálky je vidět zcela nová fasáda na kabinách a hlavní tribuně, stejně jako na starých
kabinách.
Probíhají úpravy okolí hřiště, nátěry zábradlí, opravy betonových ploch tribuny a sedaček
Výměna záchytných sítí za brankami, jejichž nosné sloupy se již blížily k hranici své životnosti
a bezpečnosti

Dále se budou realizovat také rekonstrukce vnitřních prostor – šaten, sprch a zázemí a nové nátěry
oken a lavic na tribuně.
Věříme, že za pomoci členů, účastnících se brigád, stihneme vše do termínu tak, aby byl nejen
spokojen pořadatel a investor celé akce – firma PRO-DOMA, ale především všichni fanoušci,
návštěvníci, hráči, členové SK a příznivci, kterým bude rekonstruovaný areál sloužit pro další dlouhá
léta.
Snažili jsme se tuto mimořádnou příležitost využít na maximum a doufáme, že ji všichni společně
oceníme, ať již při utkání AMFORY s PRO-DOMOU, ale hlavně v běžném provozu klubu – trénincích,
mistrovských zápasech a dalších akcích, které jsou v areálu pořádány.

Pokud se chcete osobně podívat na hvězdy showbiznisu, běhající po choceradském trávníku a
podávající jistě nezapomenutelné sportovní výkony, nezapomeňte si koupit vstupenky s předstihem.
Z kapacitních důvodů (pořadatel akce si vyhradil, z pochopitelných a oprávněných důvodů. část
tribuny a zázemí čistě pro své osobní potřeby) je jejich počet limitován na 300 kusů a k zakoupení
jsou ve Večerce u Bürgelů.
Cena vstupenky je symbolických 50Kč a v rámci vstupenky je pro vás připraveno také občerstvení
zdarma (0,5l nápoj – točená malinovka, nebo Velkopopovický Kozel + telecí párek na grilu, nebo
zapékané palačinky)a sleva 10% na nákup zboží v prodejnách PRO-DOMA. Vstupenky jsou navíc
slosovatelné a můžete tak vyhrát i některou ze zajímavých cen např. grilovací sadu, aku vrtačku, sadu
šroubováků a jako hlavní cena nářadí v hodnotě 5000,-Kč
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