Členská schůze 8. 11. 2019, Restaurace a penzion Márty, Stříbrná
TJ Horal Stříbrná, z. s.

ZÁPIS
Přítomni – výbor TJ:
1.
2.
3.
4.
5.

Jana Kortusová, Stříbrná, předseda TJ Horal
Jiří Jakeš, Stříbrná,
Petr Janáček, Stříbrná
Gűnter Fischer, Stříbrná
Andrea Krýzlová, Stříbrná

+ Miroslav Krajník, revizor a trenér
členové: - dle prezenční listiny
Program:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Zpráva o činnosti TJ Horal v roce 2019 + výsledky dětí v sezóně 2018/2019
3. Přivítání nových členů a seznámení s finančními, tréninkovými a závodnickými
podmínkami
4. Požadavky SLČR na závody Krušnohorského pohárku
5. Zpráva o hospodaření v roce 2019
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr
Členská schůze TJ Horal Stříbrná (dále také jen „TJ“ či „klub“) se dohodla na následujícím:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
Předsedkyně klubu Jana Kortusová schůzi zahájila v 17:30 hod. a přivítala přítomné.
Na schůzi se sešli všichni členové výboru TJ a více než polovina členů TJ, členská schůze byla
tedy usnášeníschopná.
Jana Kortusová poděkovala rodičům dětí, všem dětem za úžasnou práci a výsledky,
trenérům, kteří se dětem věnují ve svém volném čase, jednotlivým sponzorům a dárcům.
Jana Kortusová připomněla, že sport a klub je o vzájemné spolupráci, lásce ke sportu, o
vedení dětí k zásadám fair play a kolektivu (např. „mladší pomáhá staršímu“) a zejména o
společných zážitcích.
2. Zpráva o činnosti TJ Horal v roce 2019 + výsledky dětí v sezóně 2018/2019
Gűnter Fischer informoval přítomné o všech akcích v roce 2019, kterých se klub účastnil či se
na nich podílel. Zároveň seznámil ostatní s celkovými výsledky dětí v jednotlivých pohárcích
(Krušnohorský, Karlovarský, Krušnohorsko – šumavský).
Je představa, že v roce 2020 bude činnost klubu probíhat obdobně jako v roce 2019.

1

3. Přivítání nových členů a seznámení s finančními, tréninkovými a závodnickými
podmínkami v nové sezóně
Všichni trenéři pochválili své svěřence za skvělou práci, úspěchy a píli.
Bylo dohodnuto, že opět budou trénovat tito trenéři:
- Jiří Jakeš – nejmenší děti (na sněhu: soboty cca 9-10 hod. – trenér včas informuje o
změnách a úpravách)
- Günter Fischer a Petr Janáček – „střední“ děti (U8 – U12; na sněhu: úterý a čtvrtek 15 –
16:30 hod.)
- Miroslav Krajník – velké děti (U14 a výš; na sněhu: úterý a čtvrtek 17 – 18:30 hod.).
- v období bez sněhu tréninky probíhají v tělocvičně ZŠ havlíčkova, Kraslice, každé pondělí.
- náhradní trenéři: S. Patrovský, P. Nečas, V. Kindrat, K. Prezmecký
Jana Kortusová přivítala nové členy klubu a seznámila přítomné s členskými a jinými
poplatky:
 200 Kč (školní rok) / dítě – poplatek DDM na tělocvičnu
 1000 Kč / dítě – roční členský příspěvek klubu
 200 Kč / dospělý - roční členský příspěvek klubu
Jana Kortusová seznámila rodiče s přibližným týdenním harmonogramem přípravy a závodů
dětí.
Požadavky na nové děti: - sjet kopec a vyjet na vleku (trenéři nemohou děti učit stát na
lyžích, učí je techniku).
Prosba rodičům – Jana Kortusová poprosila rodiče, zda by někteří nebyli ochotni pomáhat
trenérům se servisem lyží při závodech (zájemci se mohou hlásit Janě Kortusové).
4. Požadavky SLČR na závody Krušnohorského pohárku
Günter Fischer seznámil přítomné s aktuálními požadavky SLČR na organizaci závodů a
vybavení závodníka – Krušnohorský pohárek:
-

kategorie dle věku
požadavky na závodní tratě dle disciplín
povinnosti závodníka – průkaz, lékařské prohlídky, zápis u SLČR (ten zajišťuje
hospodářka klubu)
- součástí výstroje musí být helma, ale ne s měkkými kryty uší
- páteřák nutností (pod oblečení) – jednolitý, gelový či pěnový
- termíny závodů – zatím nejsou zveřejněny
- pravidla bodování výsledků
- soutěžní řád je zveřejněn na webu SLČR
5. Zpráva o hospodaření v roce 2019
Andrea Krýzlová seznámila přítomné s následujícím:
Členské příspěvky:
Členské příspěvky na 2020 (1000 Kč/dítě; 200 Kč/dospělý) lze posílat na bankovní účet TJ
Horal - Komerční banka: 115-5885250287/0100; popř. předat v hotovosti Andree Krýzlové
nebo Janě Kortusové.
Členské příspěvky je nutné uhradit nejpozději do 31. 3. 2020.
Na požádání Andrea Krýzlová rodičům vyhotoví příjmový doklad o přijetí příspěvku pro
potřeby zdravotní pojišťovny.
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Pořízení výstroje vs. darovací smlouva:
Na základě darovací smlouvy lze pořídit vlastní výstroj dětem i členům klubu s tím, že
vynaložené prostředky lze poté použít ke snížení základu daně jednotlivých členů klubu.
Takto pořízená výstroj bude součástí evidence majetku klubu a po cca třech letech bude z
tohoto majetku odepsána.
Finanční prostředky:
Andrea Krýzlová seznámila přítomné se stavem finančních prostředků v klubové pokladně
(33667 Kč) a na bankovním účtu (188521 Kč) v roce 2019.
Dále informovala o výši příjmů a výdajů klubu za rok 2019.
Příjmy ve výši 236345 Kč se skládají ze startovného z vlastních závodů, z dotací,
ze sponzorských a jiných darů, členských příspěvků a příspěvku krajského svazu.
Ve výdajích ve výši 156912 Kč jsou poplatky SLČR, TVUS, náklady na závody, náklady na
organizaci vlastních závodů, na účetnictví a výstroj členů (vlastní či klubová – v r. 2019 nové
rozlišováky).
Petr Janáček vznesl dotaz ohledně získávání nějakých dotací. Tyto byly získány v roce 2019
takto:
- Karlovarský kraj
20000 Kč (celoroční činnost, zejména pořádání vlastních závodů)
- Obec Stříbrná
40000 Kč (zimní soustředění)
- Město Kraslice
20000 Kč (celoroční činnost)
Konkrétní příjmy a výdaje jsou k nahlédnutí po dohodě u hospodářky klubu.
6. Různé
Miroslav Krajník pozval všechny na zimní olympiádu dětí a mládeže pořádanou v lednu 2020
Karlovarským krajem, dále se členové klubu bavili o programu, podmínkách a případné účasti
na olympiádě.
Jana Kortusová sdělila přítomným základní informace k zimnímu soustředění v Söldenu
(12. – 16. 12. 2019).
Jana Kortusová připomněla, že v grafickém studiu Matěje Seckého si mohou členové klubu za
zvýhodněnou cenu nechat potisknout oblečení logem klubu a znova připomněla spíše
kolektivní a přátelské pojetí TJ Horal.
Jana Kortusová seznámila ostatní s cenou okresní tělovýchovné unie Sokolov, kdy trenéři TJ
Horal získali ocenění nejlepší kolektiv roku 2018.
Některým dětským závodníkům byly předány lyžařské závodní kombinézy (vybíráno dle
velikosti kombinéz) a rozlišováky.
Günter Fischer připomněl, že klub je veden v rodinném duchu a jeho činnost je zaměřena na
děti, a to i mimo lyžování (výlety na kolech, raftech), zmínil pomoc rodičů.
Dále se zeptal, zda někdo z rodičů malých dětí již chce své dítě přihlásit do tréninkové
skupiny k U8 – přihlásila se Šárka Štěříková s dcerou. Co se týká nových dětí, přihlásili se
rodiče Eliase Scheibneka.
7. Diskuze
Šárka Štěříková v souvislosti s oslovováním sponzorů požádala o aktualizaci webových
stránek a určení účelu sponzorských darů.
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8. Závěr
Jana Kortusová ukončila schůzi v 18:30.
Ve Stříbrné dne 15. 11. 2019
……………………
Jana Kortusová, předsedkyně, v. r.
Zapsala: Andrea Krýzlová
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