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NÁVRH  PLÁNU  ČINNOSTI   

T. J. SOKOL  MOHELNICE   

NA  ROK  2018  
 

 

 

1. V oblasti sportovní 
 

1.1. vytvářet v jednotlivých oddílech co nejlepší podmínky pro zapojení dětí, 

mládeže a dospělých do pravidelných sportovních aktivit     

1.2. v oddílech, které jsou zapojeny do mistrovských soutěží jednotlivých 
sportovních svazů zabezpečit stávající výkonnostní úroveň.  

1.3. podporovat účast sportovních oddílů a oddílů odboru všestrannosti na 

sokolských akcích, počínaje župními přebory a konče přebory ČOS a také 
na akcích mimo ČOS 

1.4. organizovat sportovní akce, soutěže a turnaje pro nejširší veřejnost z 

Mohelnice a mikroregionu Mohelnicko a sokolských jednot 

1.5. organizačně zajistit sportovní akce pořádané jednotou a oddíly   

 

2. V oblasti ekonomiky, majetku, investic, údržby 
 

2.1. zabezpečit pomocí dotací, grantů, sponzorských smluv, příspěvků ČOS a 

oddílových příspěvků finanční prostředky na činnost oddílů a celé jednoty, 

dbát přitom na rozpočet jednoty 

2.2. průběžně provádět kontrolu spotřeby energií v sokolovně a trvale 
navrhovat řešení k jejich minimalizaci 

2.3. dokončit barevnou úpravu vchodu sokolovny ze strany náměstí Tyrše a 

Fügnera a vytvářet finanční podmínky k zateplení zbývajících stran 
sokolovny 

2.4. zpracovat plán údržby a oprav vnitřního a vnějšího areálu sokolovny pro 

rok 2018 

2.5. zajistit finanční prostředky a podmínky k opravě a údržbě vnitřních prostor 
sokolovny 

2.6. v roce 2018 provést opravu fasády budovy sokolovny ze strany 

venkovního areálu  

2.7. v roce 2018 vybudovat chodník od vstupu do reálu k vstupu do sokolovny 
kolem „kotelny“ 
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2.8. Ceny sportovišť areálu sokolovny pro rok 2018 

 

 Vnitřní nájem 

I. Interní     180,-Kč / hodina 

II. Komerční     220,-Kč / hodina 

III. Celodenní interní    500,-Kč 

IV. Celodenní komerční    1500,-Kč 

 

 Vnější nájem 

I. Kurty Interní     100,-Kč / hodina 

II. Kurty komerční    180,-Kč / hodina 

III. Travnatá plocha Interní   50,-Kč 

IV. Travnatá plocha komerční   150,-Kč 

V. Celodenní pronájem interní   500,-Kč 

VI. Celodenní pronájem komerční  1500,-Kč 

 

 

3. V oblasti společenských vztahů a propagace 

 
3.1. s cílem zvýšit informovanost členské základny a veřejnosti o činnosti 

jednotlivých oddílů Sokola Mohelnice trvale aktualizovat webové stránky 

3.2. zaměřit se ve všech oddílech na další formy mediální propagace, jako 

jsou mohelnická televize, místní tisk, regionální tisk  

3.3. zlepšit péči o mládež a zajistit náborem nové mladé členy 

 

4. Hlavní akce pro rok 2018 
 

4.1. Otevírání vody      12. 5. 2018 

4.2. Mohelnický vandr      19. 5. 2018  

4.3. Sokolský dětský den      2. 6. 2018 

4.4. Sokolský slet Olomouc     2. 6. 2018 

4.5. Sokolský slet Dubicko     10. 6. 2018 

4.6. Sokolský slet Přerov     16. 6. 2018 

4.7. Letní kino první      28. 6. 2018 

4.8. Sokolský slet Praha     5-6. 7. 2018 

4.9. Vánoční volejbalový turnaj    7. 7. 2018 

4.10. Mohelnická mezinárodní regata    22.-23. 7. 2018 

4.11. Tvarůžková regata      12.-13. 9. 2018 

4.12. Středověký den historického šermu na sokolovně 13. 10. 2018 

4.13. Zavírání vody      29. 9. 2018 

4.14. Přebor ČOS Judo – mládež    27. 10. 2018 

4.15. Mezinárodní turnaj Judo      10. 11. 2018 

4.16. Volejbalový turnaj mládeže    bude upřesněno 

4.17. Volejbalový turnaj játro     bude upřesněno 
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