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„Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to vykonal. Pouhá existence je moře
bez vody, kniha bez obsahu, život bez života.“ -Miroslav Tyrš
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Základní informace o spolku

Název: Tělocvičná jednota Sokol Mohelnice

Sídlo: nám. Tyrše a Fügnera 194/1, 789 85 Mohelnice

IČ: 452 12 341

Právní forma: pobočný spolek

Spisová značka: L 28175 vedená u Městského soudu v Praze

Tělocvičná jednota TJ Sokol Mohelnice je spolek a je základní jednotka České obce sokolské a je

sdružená v Sokolské župě Severomoravská 41 Zábřeh.

Cílem jednoty je přispívat ke zvyšování duchovní, kulturní a fyzické úrovně naší demokratické 

společnosti prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, výchovy k mravnosti, společenské a 

kulturní činnosti v Mohelnici a Mohelnickém regionu. 

Posláním jednoty je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a vychovávat je k čestnému jednání v

životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii a 

humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a k úctě duchovního dědictví 

našeho národa.

Za účelem financování hlavní činnosti provozovala TJ Sokol Mohelnice také vedlejší činnost. Ve 

sledovaném období měla organizace příjmy zejména z pronájmu sportovních i nesportovních 

zařízení a drobných sponzorských darů.



Struktura spolku

Nejvyšším orgánem T. J. Sokol Mohelnice je valná hromada. 

Nejvyšším výkonným orgánem je výbor T. J. 

T. J. Sokol Mohelnice organizačně zahrnuje oddíly badmintonu, jachtingu, juda, kuželek, 

roztleskávaček, nohejbalu, historického šermu, volejbalu, oddílu rodičů a dětí, žáků, žen, mužů, 

florbalu a gymnastiky.

Statutárním orgánem je výbor.

Písemné právní jednání a úkony činí a podepisují za jednotu společně starosta a jednatel:

Mgr. Jaroslav Švec – starosta,

Renata Semlerová – jednatel.

Dalším orgánem je kontrolní komise – Ladislav Karger – předseda.

http://www.sokolmohelnice.cz/index.php


Členská základna

T. J. Sokol Mohelnice evidovala k 1. 1. 2021  438 členů v následující struktuře:

oddíl
členové do

18 let
členové 18 -

65 let
členové nad

65 let celkem
002 badminton 18 4 0 22
012 jachting 11 46 14 71
014 judo 68 26 3 97
019 kuželky 0 9 5 14
036 historický šerm 11 14 0 25
040 volejbal 14 47 6 67
450 rodiče a děti 20 0 0 20
451 žáci 4 0 4
452 ženy 1 0 12 39 51
453 ženy 2 0 0 21 21
454 muži 1 0 6 0 6
457 muži 4 0 5 1 6
458 florbal 0 11 0 11
459 gymnastika 19 4 0 23
počet lidí 161 188 89 438

Aktivity spolku



TJ Sokol Mohelnice v roce 2021 pořádala různé akce:

 Ukliďme Česko

 Otevírání vody

 Dvě kola 1. ligy judo muži 

 Nácvik skladby Reminiscence na SokolGym

 Letní kino

 Vánoční volejbalový turnaj

 Mohelnická mezinárodní regata

 Pasování předškoláků na školáky

 Příměstský tábor judo

 Středověký den historického šermu na sokolovně

 Tvarůžková regata

 Zavírání vody

 Mezinárodní turnaj judo Zakopané

 Přebor ČOS judo – mládež

 Mezinárodní vánoční turnaj judo

Hospodaření spolku

T. J. Sokol Mohelnice v průběhu roku financovala svoji činnost zejména z členských a



oddílových příspěvků, dotací z rozpočtů Města Mohelnice, Olomouckého kraje, MŠMT, České 

obce sokolské, Sokolské župy Severomoravské, Krajského svazu juda Olomouckého kraje, 

z provozování vlastních sportovních zařízení a pronájmů komerčních prostor budovy.

Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření 2.626,58 Kč.

Veškeré náklady a výnosy odpovídají plánu na uvedené období. Podrobnější informace o

hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této výroční

zprávy:

Příloha č. 1 – Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a obecná příloha v účetní závěrce

Příloha č. 2 – Závěrečná zpráva

Zpracovala: Petra Linhartová, DiS.

Schválil: Mgr. Jaroslav Švec

V Mohelnici dne 15. 6. 2022




















