Oběžník 2013

Rádi bychom se Vám představili – jsme nový výbor TJ Sokol Mohelno. Hrstka mladých
lidí se společnými zájmy, kteří se rozhodli, že obětují svůj volný čas a pokusí se udělat
něco dobrého – zorganizovat sportovní turnaj, uspořádat letní výšlap na Babylon
s muzikou, prostě něco, co může přinést radost a zábavu všem.
Členové výboru:
Starosta:
Ing. David Hlaváč
Místostarosta: Ing. Tomáš Káfuněk
Jednatel:
Ing. Vladimír Horký
Náčelník:
Roman Budín

Hospodář:
Člen výboru:
Člen výboru:

MUDr. Ivana Hlaváčová Gembalová
Petr Drápela
Ing. Petr Kudláč

Krátce o nás

1 KRÁTCE O NÁS
Co děláme? Primárně sportujeme, protože nás to baví – hrajeme dlouhé roky volejbal
(snad 10 let, nebo i víc?), basketbal, florbal, tenis, stolní tenis, chodíme plavat. Hráváme
nejen po večerech v tělocvičně pro zábavu, účastníme se taky řady turnajů nebo soutěží
– vždy jako tým z Mohelna, protože jsme hrdí na to, že jsme mohelňáci. A že jsme občas
reprezentovali i úspěšně! Bývaly doby, kdy jsme v nabitém volejbalovém turnaji
v Brtnici skončili ze 14 týmů první! Bohužel ve volejbale i basketbale se potýkáme
dlouhodobě s nedostatkem hráčů. Ale i v dalších sportech jsme úspěšní – v poslední
době obzvlášť ve florbale (např. druhé místo v okresním kole župní florbalové ligy nebo
první místo v 13. ročníku ČEZ florbal cupu v Třebíči http://www.trebic-florbal.com/).
Co bychom rádi? Nejsme nároční. Stačí nám prostor pro to realizovat to, co nás baví,
a pokud to, co děláme někoho z vás taky osloví, budeme rádi, když se k nám přidáte – ať
už na akcích, které organizujeme, nebo třeba i tak, že nám s organizací něčeho pomůžete.
Co z toho máme? Radost z dobré práce a z toho, že někomu můžeme přinést radost.
Musíme tady říct, že peníze z toho pro osobní potřebu nemáme žádné – naopak často
utrácíme svoje. Nějaké peníze ale samozřejmě potřebujeme – provoz budovy
a organizace akcí něco stojí – a není to v dnešní době málo = nic není zadarmo.
Co nás trápí? Buďme otevření – nejsme u řady z vás oblíbení – jako Sokol, možná i jako
jednotlivci. Nás to mrzí  Určitě pro to máte svoje důvody a ty mohou být
i opodstatněné. Rádi bychom to nějak zlepšili, pomůžete nám s tím? Nechceme se
s nikým hádat, chceme se bavit – při sportu, při společenských akcích. Zkusme
zapomenout na dávné křivdy a nastartovat novou spolupráci, my se budeme snažit, co
nám budou síly stačit. No máme na čem pracovat, přes léto nám někdo šikovný zničil už
3x zámky od vstupních dveří (lepidlem, kusem kovu) – je to asi jeho koníček, každý to
má jinak, my si spíš zahrajeme ten volejbal nebo florbal.
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2 CO SE UDÁLO V ROCE 2013?
2.1 5. 1. 2013 – Novoroční výstup na Babylon (2. ročník)
Každý rok zahajujeme společnou procházkou na nejvyšší vrchol regionu – je to stará
sokolská tradice. U nás ji založil bývalý výbor a chodíme na Babylon – už jsme byli 2x.
Svařáček, čajík, ohýnek pro opečení buřtíků 

2.2 2. 2. 2013 – Zahrádkářský ples
Ve spolupráci se zahrádkáři jsme zorganizovali zahrádkářský ples – povedená akce,
i s předtančením.

Obrázek 1: Zahrádkářský ples (foto Petr Drápela)

2.3 30. 3. 2013 – 13. ročník ČEZ florbal cupu
Naši florbalisti se zúčastnili 13. ročníku ČEZ florbal cupu v Třebíči a víte co? Oni ten
turnaj vyhráli  (a taky měli nejlepšího střelce turnaje). http://www.trebic-florbal.com/
Nejlepší střelec – Lukáš Mohelský (Sokol Mohelno)
Konečné pořadí:
1) Sokol Mohelno
2) Sokol Valeč
3) TJ Spartak Třebíč „B“
4) Lipník
5) Draci Rouchovany
6) FBC Bítovánky
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2.4 4. 5. 2013 – Volejbalový turnaj ve Valči
Zúčastnili jsme se velkého turnaje (17 týmů) ve volejbale ve Valči. Bohužel se nám to
moc nevydařilo, 2 prohry a dvě remízy, což stačilo pouze na umístění v druhé desítce, ale
i tak to byla moc fajn akce.

2.5 11. 5. 2013 – Přátelský turnaj ve volejbale v Mohelně
Pár lidiček z Brna si za námi do Mohelna dojelo zahrát volejbal. Velmi příjemná akce
zakončená u výborného piva a nakládaných hermelínů u Martina Kryšky v hospodě (moc
děkujeme Milanovi a Terezce, že nás pustili do sálu!). Brňákům se u nás líbilo  a určitě
přijedou zas.

2.6 30. 6. 2013 – Výlet na Babylon – Se sokolem na rozhledny (3. ročník)
Zorganizovali jsme již tradiční letní akci pod rozhlednou Babylon za doprovodu hudební
skupiny Meandr. Zajistili jsme studené i teplé nápoje, rozdělali jsme oheň pro opečení
buřtů a s panem Odstrčilem, jakožto správcem budovy, jsme byli domluvení na
prodloužené otevírací době.

Obrázek 2: Výlet na Babylon (foto David Hlaváč)

2.7 8. 9. 2013 – tenisový turnaj
Uspořádali jsme turnaj v tenise, bohužel jsme se sešli pouze čtyři – příští rok se nás sejde
určitě víc 

Obrázek 3: Tenisový turnaj Mohelno (foto Ivana Hlaváčová Gembalová)
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2.8 28. 9. 2013 – volejbalový turnaj „O pohár starostky TJ Sokol Brtnice“
Ve značně improvizované sestavě jsme se zúčastnili tradičního podzimního turnaje ve
volejbale v Brtnici pořádané tamní sokolskou jednotou. Bylo nádherné počasí, tradičně
výborné buchty a burčák 

Obrázek 4: Volejbalový turnaj Brtnice (foto kdosi z Brtnice)

2.9 28. 10. 2013 – Výstup na Blaník
Sokolská župa Blanická každoročně pořádá tradiční výstup na vrch Blaník, letos jsme se
ho zúčastnili.

2.10 14. 12. 2013 – Mikulášský volejbalový turnaj v Mohelně
Uspořádali jsme turnaj ve volejbale v tělocvičně ZŠ. Turnaje se zúčastnily dva týmy
z Mohelna, jeden z Brna a Dukovan.

Obrázek 5: Volejbalový turnaj (foto Tomáš Káfuněk)
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3 CO CHYSTÁME V ROCE 2014?
3.1 12. ledna 2014 – Novoroční výstup na Babylon (3. ročník)
Začátkem roku opět organizujeme zimní výstup na Babylon, všechny zveme. Již tradičně
bude hořet oheň, na kterém si můžete opéct vlastní pochutiny. Sraz 12:00 u rozhledny
(pro zájemce bude otevřena).

3.2 jaro 2014 – ples, zábava
S mohelenskou chasou plánujeme uspořádat ples, k tanci a poslechu by měla hrát kapela
Dreams.

3.3 jaro 2014 – promítání fotek ze Skandinávie
K Sokolu patří i turistika a cestování, rádi bychom čas od času zorganizovali veřejné
promítání fotek z různých zajímavých míst, která jsme navštívili – první by byly fotky ze
Skandinávie. Malá ochutnávka:

Obrázek 6: Norsko - Lofoty (foto David Hlaváč)

3.4 jaro/léto 2014 – sportovní den
Sportovní den zejména pro děti s řadou sportovních disciplín.

3.5 jaro/léto 2014 – Se sokolem na rozhledny (4. ročník)
Tradiční akce na Babyloně s hudební skupinou Meandr.

3.6 podzim 2014 – výstava
V Mohelně je spoustu šikovných lidí – jak zpívá Werich v jedné písničce: „Ten umí to
a ten zas tohle“. Rádi bychom vás oslovili s možností uspořádat výstavu toho, co umíte
v sokolovně pro širokou veřejnost – fotky, obrazy, produkty řemeslné výroby a další. 
Dejte o sobě vědět.
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3.7 A dál?
Budeme určitě přemýšlet co můžeme udělat dál. Pokud někoho z vás napadne něco, co
bychom mohli společně zorganizovat, budeme rádi za všechny nápady.

4 CENY PRONÁJMU SOKOLOVNY
Ceny pronájmů sokolovny jsou pro rok 2014 stanoveny takto:
Akce

Nájem / den

Celodenní pronájem budovy - zábava

4.000,- (nerozlišuje se člen/nečlen Sokola)

Pronájem celé sokolovny - nevýdělečná 250,- člen / 500,- nečlen
akce (narozeniny…)
Pronájem části sokolovny

100,- člen / 300,- nečlen

Hody (pátek - pondělí)

6.000,- (za nácviky a dopitky se nájem
neplatí, nájemce platí pouze „média“)

Prodej

1.000,Tabulka 1: Ceny pronájmů budovy

Uvedené ceny jsou bez "médií" (voda, elektřina, topení), ty se účtují dle reálné spotřeby
(mimo "Prodej", za ten je cena konečná). Ceny jsou smluvní, lze se dohodnout na jiném
"způsobu" placení (dřevo, provedení různých prací, podíl ze zisku…).
Pozn.: náklady na „média“ činí na celovečerní zábavu přibližně 2.000,- Kč (energie+voda+topení). Částky byly
stanoveny na základě reálné spotřeby při zábavě Arcus a hodech.

S nájemcem je vždy sepsána nájemní smlouva.

5 ZÁVĚREM
Děkujeme těm, co dočetli tento oběžník až sem. Slibujeme, že se budeme snažit být
aktivní a nekonfliktní organizací v obci, která bude fungovat ku prospěchu všech.
Těšíme se na společná setkání a spolupráci!
Všem přejeme krásné Vánoce a hodně štěstí v roce 2014!
Kontakty
e-mail: sokol-mohelno@david80.net
web: http://sokol-mohelno.david80.net
mob: +420 603 882 216 (David Hlaváč, starosta TJ Sokol Mohelno)
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