Členská schůze TJ Horal Stříbrná dne 28.12. 2021 od 18.00 hodin ve Stříbrné
ZÁPIS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Zpráva o činnosti roku 2020/2021
Hospodaření 2021
Příprava závodu Krušnohorského pohárku
Tréninky a závody 2022
Různé
Diskuze
Závěr

1) Zahájení
Přivítání členů a hostů předsedkyní, Janou Kortusovou.
2) Zpráva o činnosti roku 2020/2021
Trenér Günter Fischer seznámil všechny přítomné s akcemi, které TJ
Horal pořádal nebo spolupořádal v roce 2021. Například :
 Dětský den, bobřík odvahy, atd..
 Závod letní – Karlovarský pohárek (TJ Horal pořádal paralelní
slalom);
a přečetl výsledky všech umístěných dětí.
3) Hospodaření 2021
Andrea Krýzlová přečetla zprávu o hospodaření klubu za rok 2021
k 23. 12. 2021.
Přjmy : 266 338,Výdaje : 219 951,Zpráva je součástí zápisu.
Bylo zdůrazněno následující:
platné číslo účtu TJ Horal Stříbrná, z. s.: 115-5885250287/0100

Možno zasílat příspěvky za rok 2022 s uvedením jména členů, za které je
placeno. Termín: 31. 3. 2022
Příspěvky na rok 2022:
aktivní dítě
1 300,- (nově zahrnut i poplatek DDM, který
v září zaplatí klub)
neaktivní dítě a dospělý
200,4) Příprava závodu Krušnohorského pohárku
Předsedkyně klubu požádala o pomoc s přípravou závodu 29.1.2022.
Přihlásily se Andrea Krýzlová, Dana Izáková a Regina Papež. Práce na
pořádání závodu bude rozdělena. Předsedkyně klubu pro tyto účely
napíše seznam, co je potřeba k závodům připravit.

5) Tréninky a závody 2022
I. Tréninky
a) Trenér Jiří Jakeš + Petr Nečas – v sobotu od 9.00 do 11.00h
b) Trenér Günter Fischer, Petr Janáček, Karel Prezmecký – úterý
+čtvrtek 15.30 – 17.00h
c) Trenér Miroslav Krajník – úterý + čtvrtek 17.00 – 18.30h
Trenéři budou mít každý zvlášť skupinu na WhatsAppu, kde budou
podávat informace, změny a ostatní.
Trénink začíná v úterý 4.1.2022 a v sobotu 8.1. 2022. Sraz na parkovišti u
Horské na Bublavě. Malé děti dle tréninků a šikovnosti, po návrhu trenéra
Jirky, mohou v průběhu sezóny přejít do další kategorie.
II. Závody
a) Termíny pro kategorii U8, U10, U12 (Krušnohorský pohárek)
15.1. Telnice
16.1. Klíny
29.1. Bublava – pořádá TJ Horal!!! – Je potřeba tento den POMOC!
30.1. Bublava
12.2. Pyšná
13.2. Mezihoří
5.3. Neklid
6.3. N.Hamry
19.3. Klínovec (pouze U10 a U12)
20.3. Klínovec – FINÁLE

b) Termíny pro žáky vypíše Míra Krajník a pošle na skupinu žáci.
c) Závody pro nejmenší – pokusíme se najít nějaké závody veřejné
v okolí a určitě budeme chtít jako klub pro tyto naše nejmenší
uspořádat závod na konci sezóny.

Náklady k závodům -TJ Horal bude hradit
Trenérům :
a) Ubytování (když bude potřeba) do výše 800 Kč
b) Skipas
c) Cestu (nutno doložit účtenkou z ČSPHM)
Dětem – závodníkům :
a) Ubytování 500 Kč
b) Startovné
c) Zajistí dopravu závodníků
Dle druhu závodů je počítáno:
- 1 trenér, 1 auto na 2-3 závodníky u žáků
- 1 trenér, 1 auto na 3-4 závodníky u přípravky a předžáků.
Toto rozdělení je s ohledem na počet lyží, vybavenost a vzdálenost
daného závodu.

6) Různé
a) Přihlášky do DDM – je potřeba včas tyto přihlášky odevzdávat (pro
rok 2022 bude přihláška odevzdána trenérům nejpozději 15.10.
2022), i když děti tělocvičnu nenavštěvují. Jako klub máme další
výhody od DDM, ne jen možnost trénování v tělocvičně.
b) Ceny do závodů – členové byli požádáni o sehnání cen pro děti,
nebo zajištění dalších sponzorů / podporovatelů klubu. Závod,
který budeme pořádat, se koná již 29.1. 2022, - ceny je možné
předattrenérům na tréninku nejpozději do 23.1.2022. Další závod

dle podmínek na Stříbrné, který se vždy pořádal, by mohl být
„Lišák“.
c) V lednu proběhne nábor nových dětí do klubu. Formou hry-pár
branek na sjezdovce na Bublavě. O termínu vás budeme
informovat. Zároveň byli členové požádáni o propagaci plakátu,
který k této příležitosti bude vytvořen.
d) Inventarizace majetku klubu proběhne do konce ledna 2022 po
svolání paní Andreou Krýzlovou.
e) Klub nakoupil a nechal potisknout logem TJ Horal Stříbrná bundy
pro 6 trenérů a 3 bundy jako poděkování za dlouholetou práci
v klubu, sponzoring a za každoroční vyřízení a vyúčtování dotací,
které jsou ročně kolem 140tisíc korun.

7) Diskuze
Paní Soňa Kindratová podala dotaz na klubové kombinézy.
Předsedkyně klubu zajistí předání malých (nevyužitých ) kombinéz
dalším dětem v klubu.
8) Závěr
Předsedkyně poděkovala všem zúčastněným a ukončila členskou
schůzi občerstvením v 19.00.

Zapsala: Jana Kortusová

Příloha: hospodaření 2021Hospodaření TJ Horal Stříbrná, z. s. za rok 2021
-

jako každý rok připomenout možnost pořizovat sportovní výstroj formou darovací smlouvy

Stav financí:
účet Kč
pokladna Kč
pokladna EUR

Stav k 1. 1. 2021
198 890,14 000,53,-

Stav k 23. 12. 2021
228 075,24 170,53,-

Bankovní účet:
u Komerční banky:
platné číslo účtu TJ Horal Stříbrná, z. s.:
115-5885250287/0100
Možno zasílat příspěvky za rok 2022 s uvedením jména členů, za které je placeno.
Příspěvky na rok 2022:
aktivní dítě
1 300,- (nově zahrnut i poplatek DDM, který v září zaplatí klub)
neaktivní dítě a dospělý
200,Příjmy:
Dary a sponzoring 2021:
DSS nem. s.r.o.
60 000,Jakub Baník
4 300,David Levý
1 000,Petr Roudnický
3 000,Dotace 2021:
dotace Kraslice
15 000,- (celoroční činnost)
dotace Stříbrná
45 000,- (celoroční činnost – změněno v době Covidu ze soustředění)
dotace Karlovarský kraj
25 000,- (zejména na soustředění a závody)
dotace NSA (Můj klub)
54 623,- (dle počtu aktivních členů; na činnost klubu)
Členské příspěvky 2021:
39 100,Startovné z našeho závodu:
6 400,Sběr odpadu:
12 915,--------------------------------------------------266 338,Výdaje:
členské a svazové poplatky (TVUS, SLČR, kódová čísla)
16 550,pořádání našeho závodu (medaile, ceny, časom., dipl., obč.)
6 974,měsíční poplatky ČEZ (310,-) a KB (99,-)
4 809,web, účetnictví
6 800,vybavení trenérské, servisní, výstroj
50 418,týmové bundy
76 000,- (bude vyúčtováno s členy)
závody
10 900,soustředění (léto, zima)
47 500,------------------------------------------------------------------------------------------------219 951,-

