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ZPRÁVA O ČINNOSTI T. J. SOKOL MOHELNICE   

ZA ROK 2018  
 

 

Úvod 
 

- Stav členské základny k 1.1.2019 – 496 členů, z toho 174 žactvo, 26 dorost, 296 dospělých 

- Úspěchy během minulého období: 

▪ Udržení tradičních akcí jako sokolský den, mezinárodní turnaj judo, 

jachtingová fregata, Mohelnický Vandr, letní kino,  

▪ Dobrá údržba 

▪ Aktualizace členské základny bez černých duší 

▪ Dokončení výměny všech oken v tělocvičně  

▪ Oprava nářaďovny 

▪ Dobrá naplněnost sportovišť 

▪ Zlepšení pronájmu sokolského areálu 

▪ Vyúčtování všech dotací 

▪ Účast na sokolském sletu 2018 => ženy 

 

- Neúspěchy během loňského období 

▪ Ukončení tradiční akce Sokolská padesátka 

▪ Snížení členské základny 

▪ Slabá prezentace na veřejnosti 

▪ Málo stabilních sponzorů 

▪ Dokončení omítky kolem předního vchodu 

▪ Oprava fasády tělocvičny z vnitřní strany areálu 

▪ Nevyměněný molitan v jámě 

▪ Neplnění termínů dle organizačního řádu 

▪ Malé zapojení oddílů to sokolských akcí 

 

1. V oblasti sportovní a kulturní 
 

1.1. Pouze částečně se daří vytvářet v jednotlivých oddílech podmínky pro zapojení dětí, 

mládeže a dospělých do pravidelných sportovních aktivit.     

1.2. Dle plánu na rok 2018 se nepodařilo zorganizovat sportovní akce, soutěže a turnaje pro 

nejširší veřejnost z Mohelnice a mikroregionu Mohelnicko a sokolských jednot 

1.3. Dle plánu se podařilo uspořádat 34. ročník mezinárodního vánočního turnaje mladších a 

starších žákyň a žáků v judo, Mohelnický Vandr, Mohelnickou fregatu a přebor ČOS 

judo a další akce 

1.4. Nepodařilo se zorganizovat sokolskou padesátku a tak pokračovat v dlouholeté tradici 

1.5. Oddíl Badmintonu se pravidelně účastní turnajů, kde dosahuje velmi dobrých úspěchů 

1.6. Proběhl XVI Sokolský slet 2018 za účasti našich 17 žen, které se účastnili místního, 

oblastního, župního, krajského a celostátního sletu. 

1.7. Oddíl žen zorganizoval zájezd do divadla v Olomouci 

http://www.sokolmohelnice.cz/
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1.8. Sestra Krbcová byla oceněna v listopadu 2018 darem pro autorku sletové skladby 

Ženobraní a dále se účastnila semináře, který pořádala ČOS 

1.9. Oddíl jachtingu se účastnil dvou závodu v rámci mistrovství republiky a žebříčku klubů 

ČR se u náš jachting umístil na 88 místě ze 107 klubů 

1.10. Oddíl juda se v sezoně 2018 1. Ligy na druhém místě. I přesto, že náš oddíl mohl bojovat 

za účast v extralizew, z důvodu finančních toto odmítl a tento rok bud opět v první lize 

1.11. Mladí judisté pravidelně získávají medailové umístění jak na republikové, tak i 

mezinárodní účasti 

1.12. Již potřetí byl pořádán turnaj ČOS v judu zde v Mohelnici 

1.13. Dál úspěšně pokračuje a rozvíjí se nový oddíl mládeže volejbalu 

 

1. V oblasti ekonomiky, majetku, investic, údržby 
 

1.1. Během roku 2018 se podařilo zabezpečit finanční prostředky na činnost oddílů a celé 

jednoty. 

1.2. Celkové hospodaření za rok 2018 je + 123.204,-Kč  

Výnosy 2018 => 1.832.289,-Kč 

Náklady 2018 => 1.520.688,-Kč 

Odpisy 2018 => 188.396,-Kč 

1.3. Během roku 2018 se díky všem členům jednoty a díky správci areálu sokolovny opět 

snížily náklady na spotřebu energií. 

1.4. Nepodařilo se úplně dokončit barevnou úpravu vchodu sokolovny ze strany náměstí 

Tyrše a Fügnera 

1.5. Nebyl zpracován plán na údržby a opravy areálu sokolovny 

1.6. Podařilo se zlepšit údržbu vnitřních prostor  

1.7. Ne vždy oddíly a uživatelé sportovišť uvedou sportoviště po ukončení činnosti do 

původního stavu 

1.8. Neproběhla plánovaná oprava fasády tělocvičny 

1.9. Podařilo se vybudovat chodník ve venkovním areálu jednoty 

1.10. Oddíl jachtingu provedl opravu plotu kolem areálu, sestavení molu a provedl generální 

údržbu hangáru v loděnici 

1.11. Ne všechny oddíly využily možnost finančně odměnit trenéry ve svých oddílech 

 

 

2. V oblasti společenských vztahů a propagace 

 
2.1. Slabá mediální propagace v mohelnických médiích jako televize, místní tisk, regionální 

tisk, pouze oddíl Judo dokáže propagovat svou činnost díky článkům, které vychází 

v tisku. Některé akce propagují i Ženy, ale ne pravidelně.  

2.2. Daří se udržet tradici Sokolského dne pro děti, Mohelnický vandr, z kterých se stal i 

tradiční den v Mohelnickém sportovním, ale i kulturním životě  

2.3. Stejně tradiční akcí je Mohelnická sokolská padesátka  

2.4. Pokračuje tradice Letní kino 

2.5. Daří se mít aktualizované webové stránky naší jednoty, ale ne oddílů 

2.6. Byly uspřádány zájezdy oddíly žen, jak turistické, tak i za kulturou  
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