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ZÁPIS 
 
 
Z jednání výkonného výboru Sdružení vytrvalců Stříbro, o.s., konaného dne 04.02.2016 od 
19:00 hod. v pivnici „Na Sauně“ 
 
Přítomni:  Vladimír Tolar, Jan Hora, Václav Šůcha,  Jiří Trávníček  
 

Program jednání: 
 

1) Běh městským parkem – sobota 13.02.2016 
- propagace – Tachovský deník, behej.com, ceskybeh.cz,  svstribro.cz – zajistí Trávníček 
- značení a úprava trati – zajistí Tolar v pátek před závodem 
- ceny za 2 tis. Kč – nakoupí Hora a Šůcha v pátek před závodem, další ceny: 4 knihy věnované 

nakladatelstvím MF, trička z Výrovského TT 2015 
- diplomy – připraví Trávníček 80 ks (loni 59 účastníků) 
- startovní čísla – budou rozdána čísla pro letošní rok od sponzora POWERBAR, dle pořadí v loňském 

roce (hodnoceno 57 závodníků), zajistí Trávníček + spínáky 200ks 
- startovní listiny – zajistí Sýkora 
- rozhodčí – Milan Čížek, Hanka Schimmerová, Honza Hora – všichni potvrdili účast 
- vyhlášení bude Na kuželně – domluví Tolar 
- povolení od Městských lesů (zároveň i na běh přes Pepíkovo lávku) – zajistí Tolar 
 

2) Výrovský Triatlon 
Výrovský triatlon se letos bude konat v termínu sobota 25.06.2016. 

Do závodu bude opět zařazena i zkrácená trať v kategorii – plavání 300m, kolo 2 okruhy (22km) a běh 5km. 
S Milanem Ungrem, garantem západočeského poháru v TT bude opět projednána možnost zařazení 
kategorie děti a mládež. 
 

3) Členské příspěvky do Sdružení vytrvalců 

Členské příspěvky na letošní rok zůstávají ve výši 200 Kč a je potřeba je zaplatit hotově u pokladníka 
Václava Šůchy, nebo převodem na účet sdružení č.: 250531955/0300, do variabilního symbolu uvést r.č., 
do poznámky jméno a účel platby. 

 
4) Oslavy kulatin 2016 

13.02. – Václav Šůcha – 70 let 
18.03. – Josef Sazama – 80 let 
11.04. – Vladimír Sýkora – 60 let 
Všichni oslavenci obdrží dárek od SV, případné oslavy proběhnou dle možností jednotlivých oslavenců. 
 

5) Noví členové sdružení 
Bylo odsouhlaseno přijetí nových členů do SV: 
- Rabada František, Stříbro, r.1974 
- Charouzek Zdeněk, Stříbro, r. 1989 
- Trávníčková Michaela, Stříbro, r.1995 
Po zaplacení členského příspěvku budou zařazeni mezi členy SV a do bodování Běžce Tachovska 
 
 
 

Ve Stříbře dne 05.02.2016,  zapsal: Jiří Trávníček, tajemník výboru 


