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ZPRÁVA O ČINNOSTI T. J. SOKOL MOHELNICE   

ZA ROK 2019  
 

 

Úvod 
 

- Stav členské základny – 462 členů, organizovaných v 5 sportovních oddílech a 9 oddílech 

odboru všestrannosti. Náčelníkem odboru všestrannosti je bratr Zdenek Zajíček a 

předsedou odboru sportu je Jiří Střefanidis. 

 

 

1. Oblast sportovní a kulturní 
 

1.1. V odboru sportu je volejbalový oddíl účastníkem krajské soutěže, oddíl kuželek 

postoupil do divizní soutěže, členové oddílu jachtinku se zúčastňují jak republikových 

tak i mezinárodních soutěží. Nejúspěšnějším členem je Ladislav Štrambach, který na 

ME veteránů obsadil 10. místo. Nejúspěšnějším oddílem je oddíl juda, jehož družstvo 

mužů je dlouhodobým účastníkem I. ligy, v žákovských kategoriích členové tohoto 

oddílu dosahují permanentně dobrých výsledků v rámci ČR, kdy Martin Sedlák 

vybojoval 2. místo na Přeboru ČR a tři žáci byli na základě své výkonnosti nominováni 

do regionálního výběru. Medailová umístění získali žáci i v Berlíně a polském 

Zakopaném. Oddíl badmintonu se zaměřuje hlavně na práci s dětmi a zúčastňuje se 

soutěží v rámci okresu (Šumperský košík) 

1.2. Oddíly všestrannosti se zaměřují na pravidelná cvičení. Náplní jejich práce je rozvíjet 

chuť sportovat jak u malých dětí tak i dospělých. Cílem je učit děti kladnému přístupu 

ke sportu a naučit je základním pohybovým aktivitám. Oddíl žen zorganizoval zájezd 

do divadla v Olomouci. 

1.3. Dle plánu se podařilo uspořádat 35. ročník mezinárodního vánočního turnaje mladších 

a starších žákyň a žáků v judo, Přebor ČOS v judo, dvě kola I. ligy judo muži, 

Mohelnický Vandr, Mohelnickou regatu, Tvarůžkovou regatu, Sokolský dětský den, 

Středověký den historického šermu na sokolovně, letní kino, Vánoční volejbalový 

turnaj a další. 

 

2. V oblasti ekonomiky, majetku, investic, údržby 
 

2.1. Během roku 2019 se podařilo zabezpečit finanční prostředky na činnost oddílů a celé 

jednoty. 

2.2. Celkové hospodaření za rok 2019 – zisk 22.684,67 Kč  

Výnosy 2019 => 1.959.787,40 Kč 

Náklady 2019=> 1.937.102,73 Kč 

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

Tyrše a Fügnera 

2.4. Podařilo se zlepšit údržbu vnitřních prostor  
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2.5. Ne vždy oddíly a uživatelé sportovišť uvedou sportoviště po ukončení činnosti do 

původního stavu 

2.6. Proběhla plánovaná oprava fasády atria tělocvičny 

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

 

 

3. V oblasti společenských vztahů a propagace 

 
3.1. 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.  

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

tradiční den v Mohelnickém sportovním, ale i kulturním životě  

3.3. Pokračuje tradice Letní kino 

3.4. Daří se mít aktualizované webové stránky naší jednoty, ale ne oddílů, kromě juda 

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