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Zachraňme sportovní halu
Slavia HK.

Chcete, aby naše děti sportovaly v lepším prostředí, 
rozšířila se kapacita pro diváky a trenéři měli lepší 

zázemí?

První podání
Sportovní hala TJ Slavia potřebuje investovat

pro zachování provozuschopnosti a budoucího
sportování. Vedení TJ Slavia se tak rozhodlo vypsat 
veřejnou sbírku na podporu největší sportovní haly

v České republice o rozloze 2 700 m2. Oceníme příspěvěk 
v jakékoliv výši.

Souhra
V 10 oddílech je evidováno přes 1 000 členů.

Polovinu tvoří mládež. Našimi největšími oddíly jsou:
volejbal, pozemní hokej, vodní pólo, rugby

a moderní gymnastika.

Halu využívají mateřské školy, základní i střední školy, 
fakulty, sportovní svazy, reprezentace ČR, domácí i externí 

oddíly a široká veřejnost.

Za celý rok se zde prostřídá téměř 30 000 amatérských
i profesionálních sportovců.

Poločas
V letech 1996-2005 bylo do haly investováno

přes 3,8 mil. Kč. V následném období 2006-2016
se podařilo investovat dalších 5,2 mil. Kč.

Nejvýznamnější investice proběhly od roku 2017
(šatny, palubovka, výměník, likvidace azbestu, ad.). 

Celkové náklady v tomto období byly přes 32 mil. Kč. 

Největším přispěvatelem bylo město Hradec Králové
(přes 21 mil. Kč), MŠMT (necelých 13 mil. Kč)

a Královéhradecký kraj (téměř 2 mil. Kč).
Z vlastních zdrojů zafinancovala i TJ Slavia

(cca 5,3 mil. Kč).

Tah na branku
Nezbytně je třeba dokončit rekonstrukci střechy.

Potřebné jsou projektové přípravy vzduchotechniky
a její realizace. Dále chceme zrekonstruovat další sociální 

zařízení a sprchy, vymalovat ochozy včetně zázemí trenérů, 
zmodernizovat osvětlení haly, vyměnit zastaralé

vodovodní potrubí a elektrorozvody.
 

Rádi bychom nakoupili světelnou tabuli, vybavili moderněji 
saunu, vířivku a posilovnu. Divákům bychom dopřáli novou 

montovanou tribunu.

To vše by bylo možné díky Vaší pomoci.
Pomůžete tak sportovnímu vyžití našich dětí nyní

i v budoucnosti.

Pomozte spolu s námi zachránit a podpořit halu Slavia
v Hradci Králové!


