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Příspěvky na rok 2021 T.J. Sokol Nasavrky 
 

Členské příspěvky se skládají z poplatku za členskou známku České obce sokolské (ČOS) a spolkového 

příspěvku Tělocvičné jednoty Sokol Nasavrky.  

Vzhledem k současným omezením rozhodl výbor T.J. o odpuštění spolkového příspěvku na rok 2021. 

 

Sokolové, podpořte svůj spolek! Nezapomínejte na pravidelné roční příspěvky, které jsou dnes 
pro spolek, který přišel prakticky o veškeré příjmy nejen z hospodářské činnosti, důležitější než 
jindy. Zůstaňte členy Sokola, a to obzvlášť v této nelehké době. Vaše členství pomáhá jednotě i 
se získáním státních dotací. Bez členské základny to není možné a velmi důležitou součástí 
žádostí jsou právě počty členů.  

Platební instrukce: 

A) bankovním převodem – preferovaná platba  
 

Přes účet T. J. Sokol Nasavrky 1143012329/0800 vedený u České spořitelny. 
 
Identifikační znaky platby: 
 

1. Variabilní symbol: Uveďte jako variabilní symbol datum narození člena ve formátu DDMMRR 
(např. 05032011 – datum narození 5. března 2011) 

 

2. Zpráva pro příjemce: Uveďte jméno a příjmení člena (uvádějte jméno člena, za kterého je 
poukazována platba, nikoliv jméno osoby provádějící platbu!) 

 
Příklad platebního příkazu k úhradě: 
M. Vonásková platí příspěvek ve výši 700 Kč za svého syna Karla Vonáska (nar. 5.3.2000) 
 

Příkaz k úhradě bude vypadat: 
 
 
 
 
 
B) hotově 

 
Osobně po předchozí domluvě (nasavrky@sokol.eu, sokolnasa@seznam.cz. tel.: 605206432),  
případně přes cvičitele. 

 

Děkujeme všem členům T.J. Sokol Nasavrky, pro něž je samozřejmostí zaplatit svůj 
členský příspěvek i v době, která mnohdy přináší i komplikované osobní situace.  

Všichni se těšíme, že omezení skončí a budeme moci opět obnovit plný spolkový život! 

 
Děkujeme a přejeme zdravého ducha ve zdravém těle!  

 
Za výbor TJ. Radek Bureš (starosta), Ondřej Pavlík (jednatel) 

 Členský příspěvek 
ČOS – známka 

Spolkový 
příspěvek 

Celkem 
Kč  

Děti, mládež do 18 let (r. 2003 a ml.) 200,- 200,- 200,- 

Dospělí – cvičící 500,- 200,- 500,- 

Dospělí – necvičící/ženy na MD/studenti 500,- - 500,- 

Důchodci nad 65 let (r. 1956 a starší) 200,- 200,- 200,- 

Důchodci nad 65 let – necvičící 200,- - 200,- 

Aktivní cvičitelé a činovníci 500,- - 500,- 

Účet k úhradě: 1143012329/0800   

Částka: 700 Kč 

Variabilní symbol: 05032000 

Zpráva pro příjemce KAREL VONASEK 

Uhraďte do: 28.2.2019 
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