POSLÁNÍ SK RAPID
■■ SPORTKLUB RAPID JE SPOLEČENSTVO.
Naše legendární soudržnost pochází ze solidarity mezi rodinami, sousedy a dělníky na
Schmelzi. Od té doby nás všechny sjednocuje zeleno bílá stuha. Ta z nás vytvořila největší a nejúspěšnější fotbalový klub Vídně a Rakouska. Abychom tuto sounáležitost uchovali,
setkáváme se jako přívrženci Rapidu stejně hodnotní, čestní a dúvěryhodní jako jeho zakladatelé.
■■ SK RAPID ZNAMENÁ HODNOTY A TRADUCE.
Naše jméno je a zůstane “Sportklub Rapid”. Naše barvy jsou a zůstanou zelená a bílá.
Náš erb je neměnný. Odjakživa bojujeme o nás úspěch s plným nasazením a nikdy se nevzdáváme. Rapid-čtvrthodina je výraz naší věčné vůle po vítězství. Vystupujeme odvážně
a sebevědomě. Jako mužstvo jsme útoční, dynamičtí a volíme vždy přímou cestu k cíli.S
našimi soupeři zacházíme tvrdě, ale férově a s respektem. V dobrých i zlých časech žijeme našim nadšením a jsmer hrdí na to, že můžeme nezištně přispívat ke slávě Rapidu.
■■ DOMOVINA SK RAPID JE HÜTTELDORF.
Zde jsme vyrostli. Zde bije srdce naší klubové kultury. Vídeň je naše město. Ona nás formuje a my ji reprezentujeme. Navíc jsme doma i v celém Rakousku nejvýznamnějším fotbalovým klubem v zemi a I mimo jeho hranice proslavenou veličinou.
■■ LIDSKÁ RŮZNORODOST JE MOTOREM NAŠEHO ÚSPĚCHU.
Proto a na základě naší sociální zodpovědnosti pro otevřenou společnost, může každý
člověk, který dobro Rapidu postaví do popředí svého myšlení a konání, být „Rapidler“. Je
jedno jakého je pohlaví, původu nebo společenské vrstvy, a jaký je jeho způsob života.
Naš původ z dělnického hnutí nás obzvlášť zavazuje podporovat sociálně znevýhodněné.
■■ SK RAPID JE RAKOUSKÝ REKORDNÍ MISTR.
Uspěch je pro nás dědictvím i příkazem. Naším nárokem je proto vždy stát úplně nahoře.
Jedno, v které soutěži a kde na světě nastoupíme. My chceme vyhrát. Abychom tento
úkol splnili, hospodaříme rozvážně, inovativně a prozíravě. Naše autonomie pro nás přesto
zůstává tou nejvyšší hodnotou.. Skrze ni zůstáváme věrni našim hodnotám a múžeme je
předávat dál našim nástupcům. Tímto je zaručeno, že naše společná vůle k boji a vítězství, „Duch Rapidu“ bude navždy žít dál.

