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ZPRÁVA O ČINNOSTI   
T. J. SOKOL MOHELNICE   

ZA ROK 2012 
 

 

Úvod 
 
- Stav členské základny k 31.12.2013 – 410 členů, z toho 100 žactvo, 11 

dorost, 299 dospělých 
- Dva nové oddíly – historický šerm, badminton 
- Oddíly, které již nejsou členem jednoty – karate, florbal, plavání 
- Úspěchy během tříletého období: 

� Zateplení zdi 
� Nové oplocení 
� Namontování odpočtových měřidel, tedy přesnější vyúčtování 
� Udržení tradičních akcí jako sokolský den, sokolská 

padesátka, mezinárodní turnaj judo, jachtingová fregata 
� Zorganizování oslav k 90-tému výročí založení jednoty 

v Mohelnici 
� Zorganizování první sokolského plesu 
� Účast na všesokolském sletu, a to od nácviku, přes účast 

v Praze 
� Vytvoření dvou nových oddílů 

- Neúspěchy během tříletého období 
� Odchod třech oddílů 
� Slabá prezentace na veřejnosti 
� Malé využití prostor vnitřního i venkovního areálu sokolvny 
� Málo stabilních sponzorů 

 
1. V oblasti sportovní 
 
1.1. Pouze částečně se daří vytvářet v jednotlivých oddílech podmínky pro 

zapojení dětí, mládeže a dospělých do pravidelných sportovních aktivit     
1.2. Zdárně a kvalitně proběhla účast na XV. Všesokolském sletu ve dnech 

30.6. – 7.7.2012 
1.3. Dle plánu na rok 2012 se nepodařilo zorganizovat sportovní akce, soutěže 

a turnaje pro nejširší veřejnost z Mohelnice a mikroregionu Mohelnicko a 
sokolských jednot 

1.4. Dle plánu se podařilo uspořádat ve dnech 7.12. a 8.12 2013 28. ročník 
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mezinárodního vánočního turnaje mladších a starších žákyň a žáků v judo 
1.5. Dle plánu se podařilo uspořádat 8.-9.9.2012 mistrovský přebor ve 

windsurfingu Tvarůžková regata  
 

2. V oblasti ekonomiky, majetku, investic, údržby 
 
2.1. Během roku 2012 se podařilo zabezpečit finanční prostředky na činnost 

oddílů a celé jednoty. 
2.2. Během roku 2012 se díky všem členům jednoty a díky správci areálu 

sokolovny opět snížily náklady na spotřebu energií. 
2.3. Nepodařilo se úplně dokončit barevnou úpravu vchodu sokolovny ze 

strany náměstí Tyrše a Fügnera 
2.4. Nebyl zpracován plán na údržbu a opravy areálu sokolovny             

 
 

3. V oblasti společenských vztahů a propagace 
 

3.1. Nedaří se udržet aktuálnost webových stránek jednotky 
3.2. Stále není zhotovena pamětní deska občanům, kteří finančně přispěli na 

akci “Kup si svou zeď”. Je to z toho důvodu, že oprava zdi není stále 
dokončena 

3.3. Slabá mediální propagace v mohelnických médiích jako televize, místní 
tisk, regionální tisk, pouze oddíl Judo dokáže propagovat svou činnost 
díky článkům, které přes vzdělavatele vychází v tisku  

3.4. Daří se udržet tradici Sokolského dne pro děti, z které ho se stal i tradiční 
den v Mohelnickém sportovním, ale i kulturním životě  

3.5. Stejně tradiční akcí je Mohelnická sokolská padesátka 


