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1. Zpráva o činnosti jednoty a jejího výboru  přednesl starosta br. Martin Vlk. Ve své 

zprávě hovořil o obnově stadionu (dokončena renovace venkovního hřiště i po finanční 

stránce – splaceny bezúročné půjčky od Župy Jana Máchala a TJ Sokol Řečkovice), vytvoření 

Organizačního řádu Sokola Brno I, zpracování stavebně historického průzkumu, dokončení 

výměníkové stanice a rekonstrukci tělocvičny Beruška za pomocí dotací z JmK. Kromě 

zprávy o činnosti přednesl i hlavní plány činnosti v krátkodobém a dlouhodobém časovém 

horizontu: projekt trafostanice (realizace květen 2014), zabezpečení areálu, parkovací místa, 

projekt Dětského centra (zatím nebyla přidělena dotace z evropských fondů; budeme znovu 

žádat), generální rekonstrukce stadionu. Na závěr pak poděkoval všem trenérům a 

sportovcům. Vyzdvihl zejména úspěch Alexandra Choupenitche, který získal titul Mistra 

Evropy v kategorii juniorů (šerm) 

Zprávu hospodáře přednesl br. Stanislav Kopecký, který konstatoval, že reálně zakončila TJ 

Sokol Brno I svoje hospodaření se ziskem 2,1 milionu (1,6 milionu ztráta za hlavní činnost a 

3,7 milionu zisk za hospodářskou činnost).  

Zprávu odboru všestrannosti přednesl za náčelnictvo mužů i náčelnictvo žen náčelník br. 

Ing. Karel Svoboda. Uvedl organizační rozdělení všestrannosti do dvou složek a to oddílů 

řízených náčelnictvy a Studia pohybových aktivit, jehož vedoucím je Zdeněk Kopřiva. 

Zhodnotil činnost těchto dvou složek a vyjmenoval největší úspěchy v závodech všestrannosti 

a na přeborech ČOS (zejména v olympijském šplhu).  Dále konstatoval pokles členstva o 1/3 

členů. Na závěr poděkoval cvičencům a vyzdvihl činnost tábora v Pozďatíně. 

Zprávu odboru sportu přednesl br. Ing. Milan Džavoronok, který konstatoval, že odbor 

sportu se schází 3x ročně na schůzích, kde je prezentován chod jednotlivých sportovních 

oddílů TJ Sokola Brno I (celkově 8) a jejich požadavky. Na závěr krátce přednesl největší 

úspěchy oddílů sportovní gymnastiky, volejbalu, šermu, florbalu a horolezectví.  



Zprávu kontrolní komise přednesl br. David Novák, který vyzdvihl splacení bezúročných 

půjček, které měla TJ Sokol Brno I u TJ Sokola Řečkovice a Župy Jana Máchala. Dále 

konstatoval plnou obsazenost komerčních pronájmů a zlepšení v účetním očíslování dokladů. 

Výtku směřoval k absenci pravidel pro chování jednotlivých cvičenců/oddílů v konkrétních 

tělocvičných prostorách. 

Zprávu za vzdělavatelský odbor přednesl br. Michal Doležel. V úvodu zmínil vytvoření a 

schválení konceptu vzdělavatelského odboru výborem TJ Sokola Brno I. Prezentoval činnost 

a aktivitu vzdělavatelského odboru ve společenském životě v rámci města Brna a celé České 

republiky. Připomenul významné akce, na nichž se členové Sokola Brno I v uplynulém roce 

podíleli: moderované besedy (Erik Tabery), multižánrový festival Sokolské culturae, Kameny 

zmizelých=Stolpersteine, Ulička Václava Havla, Památný den Sokola – 8.říjen, připomenutí 

Jana Palacha, zřízení medaile za zásluhy Sokola Brno I, péče o sokolskou symboliku a další. 

Dále zmínil potřebu hledání dlouhodobých partnerů v kulturní oblasti (Divadlo Husa na 

provázku, Muzeum romské kultury). Kromě jiného představil některé významné akce na rok 

2014 (festival Janáček Brno 2014 a 85.výročí výstavby sokolského stadionu). Na závěr 

připomenul nutnost vytvoření jednotných propagačních a reprezentačních materiálů pro lepší 

čitelnost stadionu a venkovního areálu a také prezentaci jednotlivých oddílů navenek (chybí 

jednotný vizuální styl). 

 
 

Ing. Martin Vlk, v.r. 

starosta Sokola Brno I 

 


