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2 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 

1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 
Zápis z valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Mohelno konané dne 17. 3. 2013 v 16:00 hod. 

v sokolovně. 

 Počet členů jednoty ke dni konání valné hromady je 40, z toho zletilých 39. Valné hromadě je 

v okamžiku zahájení přítomno celkem 21 zletilých členů z celkového počtu 39 zletilých členů, tj. 53,8 %, 

tedy nadpoloviční většina, valná hromada je schopna usnášení. 

1.1 Zahájení, přivítání hostů 

Valnou hromadu zahájil starosta Pavel Horký, žádní hosté nebyli valné hromady účastni. 

1.2 Volba předsednictva, návrhové, mandátní a volební komise, zapisovatele 

a ověřovatele zápisu 

Valná hromada zvolila návrhovou komisi ve složení: David Hlaváč, Roman Budín, Tomáš Káfuněk. Valná 

hromada rozhodla, že návrhová komise bude též vykonávat funkci mandátové komise a její členové též 

plní funkci ověřovatelů zápisu. Návrhová komise určila za svého předsedu: David Hlaváč. Hlasováno: 21-

0-0 (pro-proti-zdržel se). 

 Valná hromada zvolila volební komisi ve složení: Jiří Káfuněk, Pavel Horký, Vladimíra Kloudová. 

Volební komise zvolila za svého předsedu: Jiří Káfuněk. Hlasováno: 21-0-0. 

 Zapisovatel byl zvolen: Tomáš Prášil. Hlasováno: 21-0-0. 

1.3 Program valné hromady - schválení 

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

1) Zahájení, přivítání hostů 

2) Volba mandátové, volební a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3) Schválení programu jednání VH a případných změn 

4) Zpráva o činnosti jednoty za rok 2012 a návrh činnosti na rok 2013 

5) Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013 

6) Diskuse, vystoupení hostů 

7) Volby do výboru jednoty, volby delegáta a vyslance na VH župy 

8) Přednesení návrhu usnesení 

9) Schválení usnesení valné hromady 

10) Závěr 

Hlasováno: 21-0-0. 

1.4 Zpráva o činnosti jednoty za rok 2012 a návrh činnosti na rok 2013 

Zprávu o činnosti za rok 2012 a výhled na další období přednesl místostarosta TJ David Hlaváč. 

K přednesené zprávě nebyly podány žádné připomínky a dotazy. Zpráva o činnosti byla schválena. 

Hlasováno: 21-0-0. 

1.5 Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013 

Zprávu o hospodaření za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013 přednesla hospodářka TJ Vladimíra 

Kloudová. 

K přednesené zprávě nebyly podány žádné připomínky a dotazy. Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu 

byly schváleny. Hlasováno: 21-0-0. 



 

 

3 

 

3 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 

1.6 Diskuse 

Diskuse – v diskusi vystoupili:  Jiří Káfuněk, na téma: 

 Informace ze župy 

 Úspěch florbalistů jednoty v župní lize 

1.7 Volby do výboru jednoty 

Volba výboru TJ na další 3 roky. Do výboru TJ byli navrženi tito členové, o jednotlivých návrzích bylo 

hlasováno samostatně: 

Funkce Jméno Hlasováno (pro-proti-zdržel) 

Starosta David Hlaváč 21-0-0 

Místostarosta Tomáš Káfuněk 21-0-0 

Jednatel Vladimír Horký 21-0-0 

Hospodář Ivana Hlaváčová 19-0-2 

Náčelník Roman Budín 21-0-0 

Člen výboru Petr Drápela 21-0-0 

Člen výboru Petr Kudláč 21-0-0 

Předseda kontrolní komise Tomáš Prášil 21-0-0 

Tabulka 1: Členové výboru 
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4 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 

1.8 Návrh usnesení 
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5 Zpráva o činnosti TJ Sokol Mohelno za rok 2012 a návrh činnosti na rok 2013 

2 ZPRÁVA O ČINNOSTI TJ SOKOL MOHELNO ZA ROK 2012 A NÁVRH 

ČINNOSTI NA ROK 2013  

2.1 Zpráva za rok 2012 

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

V průběhu roku se podařilo rozšířit členskou základnu o oddíl florbalistů, k 1. 1. 2013 byl stav členské 

základny 40 členů, z toho 31 mužů a 9 žen. Bohužel hned ze začátku roku 2013 nás ve věku 91 let opustila 

paní Blažena Kašparová, nejstarší členka sokola. 

 

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

aktivit jako např. volejbal, basketbal, florbal, tenis, stolní tenis, krojované hody.  

 

Začátkem roku 2012 se nám v duchu sokolské tradice „Výstup na nejvyšší vrcholy“ podařilo zorganizovat 

první ročník novoročního výstupu na rozhlednu Babylon, na tuto akci jsme navázali druhým ročníkem 

začátkem ledna 2013. Druhého ročníku se zúčastnilo přibližně 25 osob, opět byl k dispozici horký čaj 

a oheň pro opečení buřtů. Pro zájemce o pohled na zimní krajinu (bohužel bez sněhu) byla otevřena 

rozhledna. 

 

Obrázek 1: Novoroční výstup na Babylon II. 

 

V létě jsme navázali na úspěšnou letní akci „Se Sokolem na rozhledny“ a zorganizovali jsme druhý ročník 

letního výletu na Babylon, opět za doprovodu hudební skupiny Meandr a nádherného slunného a teplého 

počasí. Akce se zúčastnilo přibližně 50 osob včetně muzikantů. Studené pivo zajistila paní Hošková, 

klobásky bylo možné opéci na ohýnku. 
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6 Zpráva o činnosti TJ Sokol Mohelno za rok 2012 a návrh činnosti na rok 2013 

 

Obrázek 2: Se Sokolem na rozhledny II. 

 

Ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem jsme koncem ledna 2013 zorganizovali ples, v programu 

plesu bylo předtančení, každá platící žena dostala u vstupu kytičku. Plesu se zúčastnilo přibližně pouze 

105 platících i tak to ale byla vydařená akce.  

 

Obrázek 3: Ples 
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7 Zpráva o činnosti TJ Sokol Mohelno za rok 2012 a návrh činnosti na rok 2013 

Předsálí sokolovny bylo po celý rok 2012 využívané zřízeným klubem se zabudovanou pípou, který je pro 

veřejnost otevřen prozatím každý pátek a sobotu. Místnost tak díky této klubové činnosti získala úplně 

nový kabát a vypadá velice pěkně. 

2.2 Plán činnosti na rok 2013 

2.2.1 Sport 

V rámci sportovních aktivit bude nadále pokračovat volejbal, basketbal, florbal, tenis a stolní tenis, 

budeme podporovat vznik nových. Tyto aktivity pak mohou být dle finanční situace pro svoji činnost 

finančně podporovány v oblasti startovného na turnajích, sportovního vybavení apod. 

2.2.2 Kultura 

V kulturně společenské oblasti se budeme tradičně podílet na zabezpečení plesů, krojovaných hodů, 

klubové činnosti a dalších akcí v sokolovně. 

2.2.3 Plánované sportovní a kulturní akce 

Akce Zodpovídá Termín Komentář 

Se Sokolem na rozhledny III. výbor 1. 6. 2013 Výbor navrhuje uspořádat třetí ročník 

letní akce pod Babylonem. Snahou bude 

větší propagace této akce. 

Sportovní turnaj v tenise David Hlaváč 

Roman Budín 

bude 

upřesněno 

Výbor navrhuje zorganizovat sportovní 

turnaj v tenise. 

Sportovní turnaj ve volejbale David Hlaváč 

Roman Budín 

bude 

upřesněno 

Výbor navrhuje zorganizovat sportovní 

turnaj ve volejbale. 

Sportovní turnaj ve florbalu Vladimír Horký 

Roman Budín 

bude 

upřesněno 

Výbor navrhuje zorganizovat sportovní 

turnaj ve florbalu. 

Sportovní turnaj v basketbale Roman Budín bude 

upřesněno 

Výbor navrhuje zorganizovat sportovní 

turnaj v basketbale. 

Sportovní den David Hlaváč 

Roman Budín 

bude 

upřesněno 

Výbor navrhuje zorganizovat sportovní 

den. V rámci sportovního dne bude 

domluveno vystoupení školy bojových 

umění v Brně. 

Novoroční výstup Babylon III. výbor leden 

2014 

Výbor navrhuje uspořádat třetí ročník 

zimní akce Novoroční výstup Babylon. 

Tabulka 2: Plánované sportovní a kulturní akce 

2.2.4 Ostatní témata 

Akce Zodpovídá Termín Komentář 

Dřevo na rok 2013/2014 David Hlaváč 

Roman Budín 

bude 

upřesněno 

Výbor navrhuje ověřit možnost zajištění 

topení (dřevo) na zimní sezónu 

2013/2014. 

Spolupráce/dohoda s obcí David Hlaváč jaro 2013 Výbor navrhuje navázat spolupráci s obcí. 

Spolek cestovatelů David Hlaváč  Výbor navrhuje zřídit spolek cestovatelů, 

jehož činností by bylo sdílení zážitků 

a zkušeností spojených s cestováním ať 

už v rámci spolku, tak případné 

prezentace veřejnosti. 

Spolek fotografů David Hlaváč  Výbor navrhuje zřídit spolek fotografů, 
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8 Zpráva o činnosti TJ Sokol Mohelno za rok 2012 a návrh činnosti na rok 2013 

jehož činností by bylo sdílení zážitků 

a zkušeností spojených s focením ať už 

v rámci spolku, tak případné prezentace 

veřejnosti. 

Kronika TJ Sokol Mohelno David Hlaváč  Výbor navrhuje zakoupit a vést kroniku 

jednoty v knižní podobě. 

Údržba zeleně u sokolovny – 

křoví, tráva 

  Je nutná pravidelná údržba zeleně v okolí 

sokolovny – tráva, křoví. Odvoz trávy 

a křoví bude dohodnut dle potřeby do 

komunitní kompostárny. 

Odpad nesmí být dlouhodoběji ukládán 

v prostoru na jímkou vedle budovy. 

Tabulka 3: Ostatní témata 

 

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 

 

Obrázek 4: Prezenční listina 


