
 

Z Á P I S z valné hromady konané dne 29.6.2021 
Pozvánky byly rozeslány emailem dne 25.5.2021, zároveň byla pozvánka zveřejněna na oficiální webu TJ. 
Program: 
 

1.  Uvítání členů a hostů, zahájení. 
2. Volba zapisovatele/ky, volba  
3. Informace o členské základně (starostka) 
4. Představení zprávy o hospodaření a zprávy o činnosti za školní rok 2020/2021. (hospodářka) 
5. Poděkování jednatelce za dosavadní činnost. Na základě její osobní žádosti ukončení jejího funkčního 

období a představení nové kandidátky. 
6. Volba, hlasování o zvolení nového jednatele/ky TJ s platností od 1.7.2021. 
7. Informace o plánovaných prázdninových aktivitách. (starostka) 
8. Představení nového vlastního periodika – Sokolský aktivník. (vzdělavatelka) 
9. Diskuze o plánu pro školní rok 2021/2022. 
10. Různé 

 

1. Uvítání 

Proběhlo víceméně spontánně a chaoticky, protože došlo ke zpoždění předchozí akce – 

závody v minivšestrannosti. Svolaní členové se tedy sešly až v 19:50 hod. 

2. Volba zapisovatele 

Byla zvolena ZP. 

3. Informace o členské základně 

Starostka přednesla stav členské základny, kdy jsou aktivní v zásadě jen děti a mládež. 

Z tohoto důvodu bude od září vynaloženo úsilí k rozšíření členské základny o dospělé. 

4. Představení zprávy o hospodaření 

Nebyla předkládána. Rok 2020 TJ neexistovala. V roce 2021 v podstatě COVID puaza. 

5. Poděkování jednatelce 

Starostka poděkovala jednatelce sl. Báře Kyselé, která z osobních důvodů ve funkci končí. 

Členem TJ Sokol Čelákovice zůstává. 

6. Volba nové jednatelky 

Starostka poprosila o výkon funkce jednatele sl. Moniku Fuliérovou, která zná aktivity TJ 

Sokol Čelákovice a má přehled o místním dění. 

Navrhovaná kandidátka se s obsahem funkce seznámila a s jejím výkonem souhlasila. 

7. Informace o prázdninových aktivitách 

Pro rok 2021 připraví TJ Sokol Čelákovice 2 tábory – příměstské, se zaměřením Zálesák a 

Sportovní všestrannost. Hlavní vedoucí tábora bude starostka TJ. 



 
8. Představení Sokolského aktivníku 

Nebyl představen, odloženo. 

9. Diskuze, Různé 

Byl představen grafik, se kterým TJ spolupracuje, pan Antonín Novák. 

 



 
 
 

USNESENÍ 
 

z výroční a volební valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Čelákovice, konané dne 29. 
06. 2021 na adrese: 250 88 Čelákovice, V Nedaninách 232 
 
Účast na valné hromadě celkem:    5 
                              z toho členů:   5 
                zastoupení na základě PM:   1 
   omluvených:   2 
 
Valná hromada bere na vědomí: 
 

Odstoupení jednatelky Báry Kyselé. 
 
Hlasování: PRO 5, ZDRŽEL SE: 0, proti: 0. 
 
Valná hromada schvaluje: 
 

Do funkce jednatele TJ Sokol Čelákovice od 1.7.2021 sl. Moniku Fulierovou. 
 
Hlasování: PRO 4, ZDRŽEL SE: 1, proti: 0. 
 
Valná hromada ukládá: 
 

Výboru jednoty zahájit přímé oslovení o rozšíření členské základny dospělých členů, 
vydat Sokolský Aktivník, Připravit zprávu o hospodaření do 15.1.2022, Připravit nabídku 
aktivit pro školní rok 2021-2022 do 5.9.2021. 
 
Hlasování: PRO 5, ZDRŽEL SE: 0, proti: 0. 
 
 
 
Zapsala - starostka jednoty:    
Zuzana Prokopovičová    ……………………..…………… 
Ověřovatel: 
Barbora Kyselá     ……….. ………………………… 
 
V Čelákovicích 30.6.2021 
Přílohy: Pozvánka, Zápis, Prezenční listina 



 

Sedláčkova 105/8 
250 88 Čelákovice 
 
 

 
   
 
 
 
 
            
 
 
 
 

                               V Čelákovicích, dne 
25.5.2021 
 
 
P O Z V Á N K A   na výroční V A L N O U   H R O M A D U  
 
 
KDY: 29.6.2021 od 19:00 hod   KDE: Loděnice, V Nedaninách 232, Čelákovice 
 
 
 
Vážení členové, vážení příznivci naší činnosti.  
 
Dovolujeme si Vás pozvat na výroční valnou hromadu, která se uskuteční po 1 roce od založení / obnovení TJ 
Sokola Čelákovice. I když byl rok poznamenaný protiepidemickými opatřeními a právní subjektivita naši TJ 
odstartovala až zkraje roku 2021, stihli jsme spoustu věcí. Rádi bychom Vás s nimi seznámili a zároveň 
představili další plány. 
 
Prosím přijďte neformálně posedět u ohně, občerstvení zajištěno, a podělit se s námi nejen o nápady do dalšího 
školního roku. 
 
Program setkání: 

11. Uvítání členů a hostů, zahájení. 
12. Volba zapisovatele/ky, volba  
13. Informace o členské základně (starostka) 
14. Představení zprávy o hospodaření a zprávy o činnosti za školní rok 2020/2021. (hospodářka) 
15. Poděkování jednatelce za dosavadní činnost. Na základě její osobní žádosti ukončení jejího funkčního 

období a představení nové kandidátky. 
16. Volba, hlasování o zvolení nového jednatele/ky TJ s platností od 1.7.2021. 
17. Informace o plánovaných prázdninových aktivitách. (starostka) 
18. Představení nového vlastního periodika – Sokolský aktivník. (vzdělavatelka) 
19. Diskuze o plánu pro školní rok 2021/2022. 
20. Různé 

Usnesení 

 
Členská základna 
Tělocvičné jednoty Sokola Čelákovice 
 


