
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2014 byl druhým rokem funkčního období nového výboru, řada věcí se podařila, řada ne. Na pár 

následujících řádcích bychom se s vámi rádi o událostech roku 2014 v TJ Sokol Mohelno podělili. 

 

Hospodář:  MUDr. Ivana Hlaváčová Gembalová 

Člen výboru:  Petr Drápela  

Člen výboru:  Ing. Petr Kudláč 

 

Členové výboru: 

Starosta:  Ing. David Hlaváč 

Místostarosta:  Roman Budín 

Jednatel:  Ing. Tomáš Káfuněk 

Náčelník: Roman Budín 

Oběžník 2014 
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2 Co se událo v roce 2014? 

1 CO SE UDÁLO V ROCE 2014? 

1.1 Akce, události 

1.1.1 4. 1. 2014 – Novoroční výstup na Mařenku 

Rok 2014 jsme zahájili účastí na akci pořádané Župou plk. Švece - tradičního novoročního výstupu na 

nejvyšší vrchol regionu (již 44. ročník), Mařenka. 

 

Obrázek 1: Novoroční výstup na Mařenku 

1.1.2 12. 1. 2014 – Novoroční výstup na Babylon (3. ročník) 

O týden později jsme uspořádali vlastní novoroční výstup na rozhlednu Babylon. Počet účastníků rok od 

roku roste, 3. ročníku se zúčastnilo cca 40 osob a 5 psů. 

 

Obrázek 2: Novoroční výstup na Babylon 
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3 Co se událo v roce 2014? 

1.1.3 21. 2. 2014 – Společenský ples s mohelenskou chasou 

Ve spolupráci s mohelenskou chasou jsme za hudebního doprovodu skupiny Dreams zorganizovali 

společenský ples. 

 

Obrázek 3: Společenský ples s mohelenskou chasou 

1.1.4 18. 3. 2014 – Basketbal - zápas v Řeznovicích 

Naši basketbalisté odehráli přátelský zápas v Řeznovicích. 

 

Obrázek 4: Basketbal - přátelský zápas v Řeznovicích 
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4 Co se událo v roce 2014? 

1.1.5 30. 3. 2014 – My pro vodu - voda pro nás (čištění břehů řek a potoků) 

Ve spolupráci s pozemkovým spolkem Koniklec jsme se zúčastnili celorepublikové akce čištění břehů řek 

a potoků, společným silami jsme vyčistili část potoku ve Skřipině, Mohelničku a kousek řeky Jihlavy. 

 

Obrázek 5: My pro vodu - voda pro nás 

1.1.6 3. 5. 2013 – Volejbalový turnaj ve Valči 

V improvizované sestavě jsme se za poměrně chladného počasí zúčastnili tradičního volejbalového turnaje 

ve Valči.  

 

Obrázek 6: Volejbalový turnaj ve Valči 
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5 Co se událo v roce 2014? 

1.1.7 10. 5. 2014 – Ping-pongový turnaj Mohelno 

V květnu jsme využili prostor sokolovny a uspořádali turnaj ve stolním tenise, účast 11 osob, vítězem 

v kategorii muži se stal Martin Foretník, v kategorii ženy Tereza Káfuňková. 

 

Obrázek 7: Turnaj v ping-pongu 

1.1.8 7. 6. 2014 – Volejbalový turnaj Brtnice 

Za opravdu horkého počasí jsme se zúčastnili tradičního jarního volejbalového turnaje pořádaného TJ 

Sokol Brtnice. 

 

Obrázek 8: Volejbalový turnaj Brtnice 
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6 Co se událo v roce 2014? 

1.1.9 29. 6. 2014 – Se Sokolem na rozhledny (4. ročník) 

Navázali jsme na uplynulé roky a zorganizovali jsme 4. ročník letní akce Se Sokolem na rozhledny, 

tradičně pod rozhlednou Babylon za doprovodu živé hudby v podání skupiny Meandr. Bohužel nám akci 

velmi brzy překazil déšť. 

 

Obrázek 9: Se Sokolem na rozhledny 

1.1.10 27. 9. 2014 – Volejbalový turnaj Brtnice 

V roce 2014 jsme zvládli účast i v tradičním podzimním turnaji ve volejbale v Brtnici a po dlouhé době 

i s velmi pěkným umístěním - naši skupinu C jsme zakončili na 2. místě z 5 družstev a celkově jsme 

skončili na krásném 6. místě z celkového počtu 19 zúčastněných družstev. 

 

Obrázek 10: Volejbalový turnaj Brtnice 



 

 

7 

 

7 Co se událo v roce 2014? 

1.1.11 13. 12. 2014 – Cestovatelský večer 

Poslední společenskou akcí roku 2014 byl cestovatelský večer v budově sokolovny. Několik 

cestovatelských nadšenců promítalo pro účastníky akce fotky ze svých exotických cest. 

 

Obrázek 11: Cestovatelský večer 

1.2 Stavební úpravy 

Potýkali jsme se s problémy s elektrickými rozvody v budově, pro spodní i horní pódium jsme instalovali 

nové zásuvky pro ozvučení kapel. Na horní pódium jsme pak instalovali nové osvětlení (stávající 1000W 

žárovky byly nahrazeny zářivkami). 

 

Vyrobili a instalovali jsme novou desku / pult pro spodní výčep včetně dřezu a odvodu odpadu. 

 

Na střechu budovy ze strany pana Horta jsme instalovali protisněhové háky. 

1.3 Trocha byrokracie 

1.3.1 Nový občanský zákoník 

Tak jako velké spoustě organizací, uskupení, jednotlivců se nám nevyhnula velká právní změna, kterou byl 

nový občanský zákoník. Naštěstí většinu nutných formálních náležitostí za nás řešila Župa, na nás zbyla 

potřeba podpisů čestných prohlášení a vyplnění nějakých formulářů - aspoň prozatím. 

1.3.2 Výkazy vůči Župě/ČOS 

Nesmíme zapomínat na každoroční výkazy vůči Župě/ČOS, což obnáší zejména vyplnění výkazu o členské 

základně, aktivitách jednoty a výkazu odboru všestrannosti. 

1.3.3 Dotace 

Peníze, i tento rok jsme se snažili nějaké získat formou dotací. Podařilo se získat dotaci na nákup nového 

volejbalového míče, dotaci na vzdělání cvičitelů a od obce dotaci na letní akci Se Sokolem na rozhledny. 

Každopádně příští rok musíme být v této oblasti aktivnější. 
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8 Co se událo v roce 2014? 

1.3.4 Živnostenský úřad 

Bylo nutné doplnit živnostenská oprávnění na hostinskou činnost, velkoobchod-maloobchod a koncesi na 

prodej lihovin. Velké díky za vstřícnost a ochotu při jednání ŽÚ Náměšť nad Oslavou, jmenovitě paní Haně 

Odehnalové. 

1.3.5 Datová schránka 

Zřídili jsme datovou schránku pro TJ Sokol Mohelno. 

1.4 Trocha statistik 

1.4.1 Členové, činnosti 

Veličina Hodnoty 

Počet členů - údaj k 1. 1. 2014 

- z toho 

34 osob 

- 29 mužů ve věkové kategorii dospělý 

- 4 ženy v kategorii dospělý 

- 1 žena v kategorii žactvo mladší 

Činnosti TJ Sokol Mohelno V rámci všestrannosti 

- volejbal 

- basketbal 

- florbal 

- tenis 

- stolní tenis 

- badminton 

- turistika, cestování 

Kulturní akce 

- Novoroční výstup na Babylon 

- Se Sokolem na rozhledny 

- Ples 

- Cestovatelský večer 

1.4.2 Využití budovy sokolovny 

Akce Počet 

Počet prodejů 9 

Počet komerčních akcí 2 (zábava Arcus, Hody) 

Počet plesů 1 (TJ Sokol Mohelno + chasa) 

Sportovní akce 1 (turnaj v ping-pongu) 

Ostatní akce 1 (cestovatelský večer) 

Soukromé akce 7 (narozeniny, silvestr, focení) 
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9 Co nás čeká/plánujeme v roce 2015? 

2 CO NÁS ČEKÁ/PLÁNUJEME V ROCE 2015? 

Termín Akce 

3. ledna 2015 Novoroční výstup na Mařenku (45. ročník) 

11. ledna 2015 Novoroční výstup na Babylon (4. ročník) 

20. února 2015 Společenský ples 

březen 2015 Valná hromada 

jaro 2015 Se Sokolem na rozhledny (5. ročník) 

jaro 2015 Volejbalový turnaj Brtnice 

jaro 2015 Volejbalový turnaj Valeč 

jaro 2015 Divadlo - ochotníci z Dolních Kounic 

podzim 2015 Volejbalový turnaj Brtnice 

Zatím nestanoveno Pomoc farníkům s organizací farního dne 

Zatím nestanoveno Cestovatelský večer 

Zatím nestanoveno Sportovní den 

Zatím nestanoveno Volejbalový turnaj 

Zatím nestanoveno Turnaj ve stolním tenise 

Zatím nestanoveno Turnaj v tenise 

Zatím nestanoveno Turnaj v badmintonu 

Zatím nestanoveno Leštění parket v sále 

Zatím nestanoveno Opravy zatíkání v budově 
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10 Ceny pronájmu sokolovny 

3 CENY PRONÁJMU SOKOLOVNY 
Ceny pronájmů sokolovny jsou pro rok 2015 stanoveny takto: 

Akce Nájem / den 

Celodenní pronájem budovy - zábava 4.000,- (nerozlišuje se člen/nečlen Sokola) 

Pronájem celé sokolovny - nevýdělečná akce 

(narozeniny…) 

250,- člen / 500,- nečlen 

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,- 

 

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…). 

 

Orientační ceny za média: 

Co Cena 

Paušál voda, akce malého rozsahu (narozeniny…) 50-100 

Paušál voda, akce velkého rozsahu (hody, ples) 700 

Elektrická energie 6,10/kWh 

 

S nájemcem je vždy sepsána nájemní smlouva. 



 

 

11 

 

11 Závěrem 

4 ZÁVĚREM 
Děkujeme těm, co dočetli tento oběžník až sem. Těšíme se na společná setkání a spolupráci! 

 

Všem přejeme hodně štěstí v roce 2015! 

 

Kontakty 

e-mail: sokol-mohelno@david80.net 

web: http://sokol-mohelno.david80.net 

mob: +420 603 882 216 (David Hlaváč, starosta TJ Sokol Mohelno) 

 

mailto:sokol-mohelno@david80.net
http://sokol-mohelno.david80.net/

