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2 Co se událo v roce 2015? 

1 CO SE UDÁLO V ROCE 2015? 

1.1 Akce, události 

1.1.1 3. 1. 2015 – Novoroční výstup na Mařenku 

Rok 2015 jsme zahájili účastí na akci pořádané Župou plk. Švece - tradičního novoročního výstupu na 

nejvyšší vrchol regionu (45. ročník), Mařenka. 

 

Obrázek 1: Novoroční výstup na Mařenku 

1.1.2 11. 1. 2015 – Novoroční výstup na Babylon (4. ročník) 

O týden později jsme uspořádali vlastní novoroční výstup na rozhlednu Babylon. 4. ročníku se zúčastnilo 

cca 40 osob. 

 

Obrázek 2: Novoroční výstup na Babylon 
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3 Co se událo v roce 2015? 

1.1.3 20. 2. 2015 – Společenský ples s Mohelenskou chasou 

Jako loňský rok tak i letos jsme ve spolupráci s Mohelenskou chasou uspořádali společenský ples. K tanci 

a poslechu hrála populární hudební skupina Dreams a přestože účast nebyla nijak vysoká, večer se povedl. 

 

Obrázek 3: Společenský ples s Mohelenskou chasou 

1.1.4 8. 5. 2015 – Volejbalový turnaj ve Valči 

V improvizované sestavě jsme se zúčastnili tradičního volejbalového turnaje ve Valči. Bohužel výsledky 

nebyly jaké jsme si přáli, ale i tak jsme si to užili. 

 

Obrázek 4: Volejbalový turnaj ve Valči 
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4 Co se událo v roce 2015? 

1.1.5 13. 6. 2015 – Volejbalový turnaj Brtnice 

S dívkami v přesile jsme se zúčastnili tradičního jarního volejbalového turnaje pořádaného TJ Sokol 

Brtnice. 

 

Obrázek 5: Volejbalový turnaj Brtnice 

1.1.6 26. 9. 2015 – Volejbalový turnaj Brtnice 

V roce 2015 jsme si nenechali ujít podzimní burčákový turnaj v Brtnici, umístili jsme se na 8. místě 

z celkového počtu 15 nahlášených týmů. 

 

Obrázek 6: Volejbalový turnaj Brtnice 
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5 Co se událo v roce 2015? 

1.1.7 22. 11. 2015 – Tvoření pro Kubíka 

Pomohli jsme mamince nemocného Kubíka výrobou pár lžiček a obrázků na trička, které pak prodávají 

a z peněz hradí péči a léčbu Kubíka. 

 

Obrázek 7: Tvoření pro Kubíka 

1.1.8 11. 12. 2015 – Cestovatelský večer (2. ročník) 

11. prosince jsme zopakovali úspěšnou loňskou akci - Cestovatelský večer. Několik cestovatelských 

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

 

Obrázek 8: Cestovatelský večer 
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6 Co se událo v roce 2015? 

1.1.9 12. 12. 2015 – Degustace vín 

Vyzkoušeli jsme zorganizovat i degustaci vín - vinařství Vignerons Catalans, Francie. 

 

Obrázek 9: Degustace vín - Francie 

 

1.2 Stavební úpravy 

Do budovy na několika místech zatíkalo, závady jsme opravili. 

1.3 Spolupráce 

Sokolovně letos výrazně pomohla i Mohelenská chasa, se kterou jsme se domluvili na pronájmu sokolovny 

pouze za náklady, tedy na odpuštění nájmu, výměnou za provedení údržbových akcí/oprav v dohodnutém 

rozsahu. Chasa dohodnuté práce odvedla, my svoji část dohody rovněž dodrželi. 

Budeme rádi, pokud na tuto formu spolupráce navážeme i v příštím roce - práce v sokolovně je hodně.  

Vyzýváme tímto i ostatní spolky/zájemce, budete-li chtít sokolovnu využít, je možné se dohodnout 

obdobným způsobem. 

1.4 Dotace 

I tento rok jsme se snažili nějaké peníze získat formou dotací. Podařilo se získat dotaci na nákup nového 

volejbalového a basketbalového míče a od obce dotaci na hudbu na společenský ples pořádaný ve 

spolupráci s Mohelenskou chasou. 

1.5 Trocha statistik 

1.5.1 Členové, činnosti 

Veličina Hodnoty 

Počet členů - údaj k 1. 1. 2015 

- z toho 

29 osob 

- 23 mužů ve věkové kategorii dospělý 

- 1 muž ve věkové kategorii žactvo mladší 

- 4 ženy v kategorii dospělý 
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7 Co se událo v roce 2015? 

- 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 

- Ples 

- Cestovatelský večer 

- Degustace vín 

1.5.2 Využití budovy sokolovny 

Akce Počet 

Počet prodejů 9 

Počet komerčních akcí 2 (Pivní festival se zábavou Arcus, Hody) 

Počet plesů 1 (TJ Sokol Mohelno + Mohelenská chasa) 

Soukromé akce 18 (narozeniny, silvestr, focení) 
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8 Co nás čeká/plánujeme v roce 2016? 

2 CO NÁS ČEKÁ/PLÁNUJEME V ROCE 2016? 

Termín Akce 

2. ledna 2016 Novoroční výstup na Mařenku (46. ročník) 

9. ledna 2016 Novoroční výstup na Babylon (5. ročník) 

26. února 2016 Společenský ples 

březen 2016 Valná hromada, volby nového výboru 

jaro 2016 Se Sokolem na rozhledny (5. ročník) 

jaro 2016 Volejbalový turnaj Valeč 

jaro 2016 Volejbalový turnaj Brtnice 

podzim 2016 Volejbalový turnaj Brtnice 

2016 Pomoc farníkům s organizací farního dne 

2016 Cestovatelský večer 3. ročník 

2016 Degustace vín 2. ročník 

2016 Sportovní den 

2016 Volejbalový turnaj 

2016 Turnaj ve stolním tenise 

2016 Turnaj v tenise 

2016 Turnaj v badmintonu 

2016 Leštění parket v sále 

 



 

 

9 

 

9 Ceny pronájmu sokolovny 

3 CENY PRONÁJMU SOKOLOVNY 
Ceny pronájmů sokolovny jsou pro rok 2016 stanoveny takto: 

Akce Nájem / den 

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

Pronájem sokolovny - nevýdělečná akce 

(narozeniny…) 

250,- člen / 500,- 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. 
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10 Závěrem 

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

 

Všem přejeme hodně štěstí v roce 2016! 

 

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/

