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2 Zápis z Valné hromady TJ Sokol Mohelno 2012 

1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012 
Valné hromadě je v okamžiku zahájení přítomno celkem 9 členů  z  celkového počtu pozvaných, tj. 35 %. 

Počet zletilých členů jednoty ke dni konání valné hromady činí 26. Z tohoto počtu je přítomno 9 členů, tj.  

35 %, tj. více než 25 %, Valná hromada je usnášeníschopná. 

 

Valná hromada zvolila pracovní předsednictvo ve složení: Pavel Horký, David Hlaváč, Vladimíra 

Kloudová. 

 

Valná hromada schválila program jednání dle návrhu předloženého výborem jednoty takto: 

1) Zahájení 

2) Zpráva o činnosti za rok 2011 a návrh činnosti na rok 2012  

3) Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2012 

4) Diskuse 

5) Návrh a schválení usnesení, závěr 

1.1 Zpráva o činnosti za rok 2011 a návrh činnosti na rok 2012 

Přednesl starosta TJ Pavel Horký, k přednesené zprávě nebyly podány žádné připomínky a dotazy.  

Zpráva o činnosti za rok 2011 a návrh činnosti na rok 2012 byly schváleny. 

1.2 Zpráva o hospodaření za rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012 

Přednesla hospodářka TJ Vladimíra Kloudová, k přednesené zprávě nebyly podány žádné připomínky 

a dotazy.  

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu byly schváleny. 

1.3 Diskuze 

V diskusi vystoupili:   

 Jiří Káfuněk, na téma: 

o nepotřebné cvičební nářadí  

o využití demontovaného krbu 

o smlouva o pronájmu předsálí sokolovny pro klubovou činnost 

1.4 Návrh a schválení usnesení 

Valná hromada 

 

Schvaluje: 

 zprávu výboru o činnosti a o hospodaření jednoty za uplynulý rok 

 plán činnosti a rozpočet na rok 2012 

 

Ukládá: 

 nabídnout k prodeji nepotřebné cvičební nářadí  prostřednictvím župy ostatním jednotám 

     Z: výbor TJ,  T: 31.3.2012 
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3 Zápis z Valné hromady TJ Sokol Mohelno 2012 

 zjistit zájem o využití demontovaného krbu pro vytápění plánované klubovny pod pódiem 

sokolovny 

   Z: Petr Kudláč,  T: 30.4.2012 

 uzavřít smlouvu o pronájmu předsálí sokolovny pro klubovou činnost s Jiřím Hoškem 

   Z: výbor TJ,  T: 31.3.2012 

 

Návrh usnesení byl Valnou hromadou schválen. 

 

V Mohelně dne 11. 3. 2012. 

 

 

Zapisovatel: Tomáš Prášil    Starosta:        Pavel Horký 

 

 

 

 

 

Přílohy 

 Zpráva o činnosti TJ Sokol Mohelno za rok 2011 a návrh činnosti na rok 2012 

 Prezenční listina z Valné hromady 
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4 Zpráva o činnosti TJ Sokol Mohelno za rok 2011 a návrh činnosti na rok 2012 

2 ZPRÁVA O ČINNOSTI TJ SOKOL MOHELNO ZA ROK 2011 A NÁVRH 

ČINNOSTI NA ROK 2012 
Tělocvičná jednota Sokol Mohelno pokračovala v roce 2011 ve své činnosti obnovené na jaře roku 2002. 

Počátkem roku 2011 byla provedena aktualizace členské základny formou ankety dotazující se na zájem 

o členství za stávajících podmínek a možností. Výsledkem této ankety je stav členské základny 26 členů, 

z toho 19 mužů a 7 žen. 

 

Členové jednoty se v rámci odboru všestrannosti zapojovali do sportovních a kulturně společenských 

aktivit a to volejbal, basketbal, florbal, tenis, stolní tenis a ostatní aktivity jako např. krojované hody. 

V obdobném rozsahu plánujeme i činnost na rok 2012. 

 

K našim nejaktivnějším sportovcům patří volejbalisté a basketbalisté, kteří využívají zejména prostory 

zdejší tělocvičny základní školy. V roce 2011 bylo primární snahou volejbalistů rozšíření hráčské základny 

týmů o další hráče. Podařilo se sice získat 2 nové hráče, ovšem 2 stávající hráči ukončili činnost, takže se 

celkový počet zvýšit nepodařilo.  

Základnu týmu tvoří 8, z hlediska aktivní účasti stálých členů, a 4 členové nepravidelně docházející. 

Z celkového počtu 12 hráčů je členem TJ Sokol Mohelno 6 hráčů, tedy polovina, což odpovídá poměru z 

posledního období. 

Oddíl se tak jako každým rokem schází pravidelně 1x týdně v sobotních večerních hodinách na tréninku - 

v průběhu podzimu až jara využívá zdejší tělocvičnu, kterou si hradí z vlastních zdrojů, v průběhu léta 

využívá hřiště před sokolovnou. 

V roce 2011 se nepodařilo v Mohelně uspořádat žádný turnaj, nicméně v roce 2012 je snaha na tradici 

alespoň letních turnajů znovu navázat a pozvat hráče z Dukovan, Luk nad Jihlavou, Třebíče a případné 

další. 

Volejbalisté se zúčastnili letního a podzimního turnaje v Brtnici pořádaného tamní sokolskou jednotou 

a turnaje v Budišově. Okresní přebor sezóny 2010/2011 v březnu završili remízou proti týmu Náměště 

nad Oslavou. 
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5 Zpráva o činnosti TJ Sokol Mohelno za rok 2011 a návrh činnosti na rok 2012 

 

Obrázek 1: Volejbalový turnaj Brtnice - 4. 6. 2011 

Po roční pauze se opět podařilo dát dohromady tým pro účast na župní volejbalové lize ročníku 2012. 

Pro rok 2012 zůstává primárním a pro oddíl zásadním úkolem snaha o rozšíření členské základny a tedy 

stabilizaci i následné zvýšení aktivit a úrovně oddílu. Rovněž bychom chtěli dosáhnout co nejlepšího 

výsledku v letošní župní volejbalové lize. 

 

K ostatním sportovním aktivitám jako např. florbal je po dohodě se zřizovatelem a ředitelem využívána 

tělocvična základní školy, nebo v případě stolního tenisu sokolovna, která však ve větší míře slouží ke 

kulturně společenským akcím jako např. krojované hody, společenský ples a klubová činnost. 

 

V loňské činnosti TJ byl významným dnem 11. červen, kdy se podařilo uskutečnit 1.ročník výletu na 

babylon v rámci celostátní akce "Se Sokolem na rozhledny". Kdo se zúčastnil potvrdí, že akce byla velmi 

vydařená. Chlazené pivo, teplé klobásky a výborná hudba v podání skupiny Meandr. Už se těšíme na 

2. ročník, který plánujeme na měsíc červen 2012. Se Sokolem na rozhledny jsme vyrazili též v sobotu 

10. 9. 2011, kdy jsme navštívili rozhlednu Oslednice u Telče. Toto setkání zorganizovala župa plk. Švece. 
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6 Zpráva o činnosti TJ Sokol Mohelno za rok 2011 a návrh činnosti na rok 2012 

 

Obrázek 2: I. ročník Se Sokolem na rozhledny - 11. 6. 2011 

V sobotu 24. 9. 2011 jsme se zúčastnili sletové štafety v Třebíči, kde jsme předali štafetový kolík 

s poselstvím k XV: všesokolskému sletu a ke 150. výročí vzniku organizace Sokol. I když naše TJ 

nenacvičuje žádnou ze sletových skladeb, předpokládáme účast některých našich členů na vystoupení 

v Praze alespoň v roli diváků. 

 

První víkend v novém roce 2012 jsme v duchu sokolské tradice a po dohodě s výborem župy plk. Švece 

uspořádali 1. ročník novoročního výstupu na rozhlednu Babylon. Akce se zúčastnilo celkem 26 členů 

i nečlenů Sokola, kteří měli možnost navštívit otevřenou rozhlednu, popovídat si s účastníky ze 

vzdálenějších míst, občerstvit se horkým čajem a ohřát se u zapáleného ohně. Chtěli bychom tuto akci 

pořádat každý rok, tedy 2. ročník o prvním lednovém víkendu 2013. 
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7 Zpráva o činnosti TJ Sokol Mohelno za rok 2011 a návrh činnosti na rok 2012 

 

Obrázek 3: I. ročník Novoročního výstupu na Babylon - 7. 1. 2012 

 

V sobotu 18. 2. 2012 jsme se zúčastnili setkání na Řípu ke 150. výročí Sokola a 125. výročí založení 

Sokolské župy Podřipské. Na tomto setkání jsme zástupcům župy Podřipské předali zdravici od naší TJ a 

župy plk. Švece. 

 

Začátkem roku 2012 se podařilo v předsálí sokolovny zřídit klub s výčepem a kulečníkem, který je pro 

veřejnost otevřen prozatím každý pátek a sobotu. Ještě je třeba dořešit některé technicko-organizační 

záležitosti a bude možné činnost klubu rozšířit o pořádání zábav a dalších společenských akcí. 

 

Začátkem roku 2011 byly z iniciativy nových členů výboru zřízeny jednoduché webové stránky jednoty 

"http://sokol-mohelno.david80.net/", které se stále vyvíjí a doplňují o zajímavé informace. V dalším 

období předpokládáme udržování aktuálnosti stránek a spolupráci s výborem župy plk. Švece při sdílení 

zajímavých materiálů. 

 

Závěrem této zprávy předkládá výbor valné hromadě k posouzení několika dalších námětů k činnosti 

v roce 2012, které nebyly výše uvedeny a ke kterým bychom se mohli vyjádřit v diskuzi: 

Akce Zodpovědná osoba Termín Komentář 

Výstava domácích 

umělců 

David Hlaváč Dle zájmu Výbor navrhuje provést průzkum zájmu 

veřejnosti. 

Bleší trh David Hlaváč Dle zájmu Výbor navrhuje provést průzkum zájmu 

veřejnosti. 

Divadelní kroužek Výbor TJ Dle zájmu Výbor navrhuje prověřit zájem o nacvičení 

nějakého vystoupení. 

Vystoupení školy 

bojových umění 

David Hlaváč Bude 

upřesněno 

Výbor navrhuje domluvit s brněnským 

oddílem vystoupení v rámci navrhovaného 
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8 Zpráva o činnosti TJ Sokol Mohelno za rok 2011 a návrh činnosti na rok 2012 

Brno sportovního dne. 

Sportovní den Výbor TJ Bude 

upřesněno 

Výbor navrhuje zorganizovat sportovní den 

pro veřejnost / děti. 

Sportovní turnaj v 

basketbale 

David Hlaváč 

Pavel Štraus 

Dle dohody Výbor navrhuje zorganizovat turnaj v 

basketbale. 

Sportovní turnaj v 

tenise 

David Hlaváč 

Roman Budín 

Dle dohody Výbor navrhuje zorganizovat turnaj v tenise. 

2.1 Stavební úpravy 

V plánu máme též některé stavební úpravy a opravy v sokolovně. 

Činnost Zodpovědná osoba Termín Komentář 

Připevnění prken na 

zeď sálu pro pověšení 

výzdoby na hody apod. 

Jaroslav Kudláč Bude upřesněno Výbor navrhuje provést. 

 

2.2 Ostatní témata 

Téma Zodpovědná osoba Termín Komentář 

Dřevo na rok 

2012/2013 

David Hlaváč 

Roman Budín 

Bude upřesněno Výbor navrhuje ověřit 

možnost zajištění 

topení (dřevo) na zimní 

sezónu 2012/2013. 

 

Další náměty z řad členů můžeme projednat v diskuzi a po schválení je zahrnout do plánu činnosti. 

 

Výbor TJ děkuje přítomným za účast na valné hromadě. Chtěli bychom, aby aktivita naší jednoty vzrůstala 

pořádáním kulturních a sportovních akcí, což předpokládá co největší účast a zapojení členů Sokola, ale 

i veřejnosti. Proto všechny vyzýváme k zapojení do těchto aktivit, ať už  formou vlastní účasti, tak i návrhy 

a náměty na akce jiné. Všechny připomínky, snahy a nápady jsou vítány. 

 

Děkujeme za pozornost. 

 

Výbor TJ Sokol Mohelno. 
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9 Prezenční listina 

3 PREZENČNÍ LISTINA 

 


