
Členské příspěvky na rok 2022 

 

Připomínáme všem členům naší TJ jejich povinnost úhrady členských příspěvků na rok 2022. 

 

Výše členských příspěvků pro rok 2022 činní: 

Muži:    2.000 Kč 

Trenéři:  200 Kč 

Dorostenci:  1.500 Kč 

Děti:    1.000 Kč 

Ostatní členové: 500 Kč 

 

Příspěvek na činnost TJ v libovolné výši mohou samozřejmě dobrovolně poskytnout i naši příznivci. 

Členské příspěvky je nutno uhradit odpovědným trenérům jednotlivých kategorií, či v ostatních 

případech členům Výkonného výboru TJ (Jiří Dolejš, Karel Šot, Roman Troch, Jaroslav Cihlář). 

Případně je také možné členské příspěvky hradit přímo na bankovní účet TJ: 0821011399/0800 (Česká 

spořitelna, a.s.). Do zprávy pro příjemce prosíme uvést jméno a příjmení člena. 

Po loňském snížení členských příspěvků z důvodu jarního lockdownu v souvislosti s Covid 19, jsme byli 

okolnostmi nuceni přikročit ke zvýšení členských příspěvků od roku 2022. Jedná se o první zvýšení po 

více jak 10 letech. Od té doby prakticky po celou dobu docházelo k postupnému zvyšování všech 

nákladů na všechny druhy naší činnosti. Členské příspěvky jsou přitom spolu s dotací obce Mochtín, 

Národní Sportovní agentury a dary na činnost základním kamenem financování naší TJ. V roce 2021 

však došlo k akceleraci inflace a výraznému zvyšování cen všech vstupů. Tento trend bohužel pokračuje 

nadále i roce 2022, přičemž např. energie či hnojiva zdražují o desítky procent. Události posledních dnů 

navíc zvyšují nejistotu a předpovídají další výrazný růst inflace a zdražování takřka všech druhů zboží,  

navíc také vyvolávají nejistotou ohledně budoucího financování sportu, zejména ze strany státu - 

dotace Národní sportovní agentury. S ohledem na výše uvedené tak bylo naší povinností na tyto 

skutečnosti reagovat a navýšit členské příspěvky na rok 2022.  

 

Připomínáme, že každý člen TJ, který má řádně uhrazeny členské příspěvky, nemusí platit vstupné na 

fotbalové zápasy pořádané naší TJ a dále je pojištěn pro případ úrazu při sportovních akcích konaných 

pod hlavičkou naší TJ. 

 

 

 

V Mochtíně 01.03.2022       VV TJ Sokol Mochtín 


