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Zápis zValné hromady TJ Sokol Vysoké Veselíz.s. konané dne27.1. 2023 od 17.00 hodin 
 

1. Zahájení a schválení programu Valné hromady 

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Volba komise mandátové, návrhové, volební a revizní 

4. Zpráva mandátové komise 

5. Zpráva o činnosti TJ Sokol Vysoké Veselí v roce 2022 

6. Zpráva o činnosti jednotlivých oddílů 

7. Zpráva o hospodaření TJ Sokol za rok 2022 

8. Zpráva revizní komise  

9. Plán činnosti na rok 2023 

10. Návrh volební komise na členy výkonného výboru TJ Sokol 

11. Volba členů výkonného výboru TJ Sokol 

12. Zpráva volební komise o výsledcích voleb 

13. Občerstvení 

14. Rekonstrukce hřiště a zázemí v areálu TJ 

15. Různé, diskuze 

16. Zpráva návrhové komise, usnesení 

17. Závěr 
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1. Zahájení valné hromady: 
Schůzi Valné hromady TJ Sokol Vysoké Veselí zahájil předseda Petr Bradna a přivítal 
přítomné členy. 
Proběhlo hlasování o schválení programu Valné hromady – pro 23 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 
Členové TJ Sokol navrhují na zapisovateleDavida Somogyiho – pro 22 hlasů, proti 0, zdržel 
se1 a ověřovatele zápisu Lidmilu Hančovou – pro 22 hlasů, proti 0, zdržel se 1. 
 
3. Volba komise mandátové, návrhové, volební a revizní: 
 
Komise mandátová: Petr Hvězda a Petr Bradna – pro 21 hlasů, proti0, zdržel se 2. 
 
Komise návrhová: Pavel Ryba a Lidmila Hančová – pro 21 hlasů, proti 0, zdržel se2. 
 
Komise volební:Jiří Skala aLukáš Kykal – pro21 hlasů, proti 0, zdržel se 2. 
 
Komise revizní: Iva Rybová,Pavel Kymlička, David Somogyi – pro 20 hlasů, proti 0, zdržel 
se3. 
   
4. Zpráva mandátové komise: 
Valné hromady se zúčastnilo23 dospělých členů, 3 děti (členů do 18 let) a 3 hosté. 
 
5. Zpráva o činnosti TJ Sokol v roce 2022:  
 
Akce v jednotlivých měsících: 
 
duben:  1. jarní smeč ve volejbale (domácí družstvo se umístilo na 5. místě) 
 
květen:  IzoTrade cup v nohejbale (domácí družstva se umístila na 5. až 8 místě) 
 
červenec: turnaj v plážovém volejbale a fotbal žen  
 
srpen:  Veselský bramborák  
  noční turnaj v plážovém volejbale 
 
září:  Veselské hry 
 
prosinec: Memoriál Josefa Vraštila a Ing. Zdeňka Peroutky ve volejbale 10. ročník 

Česko zpívá koledy 
Vánoční turnaj v nohejbale trojic o putovní pohár Volanické zemědělské a.s.                      

  Silvestrovský fotbálek „Předvoďáci“ x „Zavoďáci“, 14. ročník 
 
V průběhu roku byla provedena oprava dětského hřiště a údržba umělého povrchu na 
víceúčelovém hřišti. 
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6. Zpráva o činnosti jednotlivých oddílů: 
 
Nohejbal:oddíl vede Pavel Kymlička, tréninků se účastní 8členů, schází se pravidelně 2x 
týdně (středa + pátek), v zimě v tělocvičně, v létě na víceúčelovém hřišti. 
 
Basketbal děti: schází se 1x týdně oddíl vede Martina Horváthová, účastní se 4 děti. 
 
Fotbal: oddíl vede Jiří Skala, schází se 2x týdně (středa + pátek), oddíl má 15, členů, z toho 
8 členů dospělých, zbytek členů tvoří mládež. 
 
Stolní tenis: oddíl vede Zdeněk Jór ml., oddíl má3 stálé členy, schází se pravidelně v pondělí 
– rekreačníhraní. 
 
Volejbal: oddíl vede Pavla Bradnová, pravidelně se schází 2x týdně (čtvrtek a neděle), má 
cca10 členů, tréninky občas navštěvují volejbalisté z Nového Bydžova. 
 
Posilovna:novým správcem se stal Lukáš Kykal, kterému bude s fungováním nadále pomáhat 
dosavadní správce Josef Krejčí. 
 
7. Zpráva o hospodaření TJ Sokol za rok 2022: 
Viz příloha „Hospodaření TJ Sokol v roce 2022“ 
 
8. Zpráva revizní komise: 
Viz příloha „Zpráva revizní komise TJ Sokol Vysoké Veselí za rok 2022“ 
 
9. Plán činnosti na rok 2022: 
 
Březen          Zimnípětiboj okresní kolo Vysoké Veselí 

Zimní pětiboj krajské kolo Hořice 
 
Duben       Nohejbalový turnaj dvojic  IzoTrade Cup 9.ročník 

První jarní smeč - volejbal 
 

Květen Atletika Jičín 

Červenec Turnaj v plážovém volejbale+kopaná žen „Předvoďačky“ – „Zavoďačky“ 

Srpen  Vysokoveselský bramborák,5.ročník 
 

Září  Veselské hry 

Listopad Memoriál Josefa Vraštila a Ing. Zdeňka Peroutky,11.ročník 

Prosinec Česko zpívá koledy         
Vánoční turnaj v nohejbale trojic o putovní pohár Volanické zemědělské a.s.;                    
33.ročník  
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Silvestrovský fotbálek „Předvoďáci“ x „Zavoďáci“, 15.ročník 
 
Termínová listina akcí pořádaných ČUS a ASPV je přílohou tohoto zápisu. 
 
 
10. Návrh volební komise na členy výkonného výboru TJ Sokol: 
Následoval návrh volební komise na členy výboru TJ Sokol v tomto složení: 
Petr Bradna, Lidmila Hančová, Petr Hvězda, Andrea Prajsová, Pavel Ryba, David Somogyi, 
Lukáš Kykal. 
 
 
11. Volba členů výkonného výboru TJ Sokol: 
 
Hlasování o jednotlivých členech výboru: 
 
Petr Bradna– pro 22, proti0, zdržel se1, 
 
Lidmila Hančová – pro22, proti 0, zdržel se1, 
 
Petr Hvězda – pro 22, proti 0, zdržel se1, 
 
Andrea Prajsová – pro22, proti0, zdržel se1, 
 
Pavel Ryba – pro22, proti0, zdržel se1, 
 
David Somogyi – pro22, proti0, zdržel se1, 
 
Lukáš Kykal – pro22, proti 0, zdržel se1. 
 
Členové výkonného výboru si na své 1. schůzi rozdělí funkce ve výkonném výboru. 
 
12. Zpráva volební komise o výsledcích voleb: 
Valná hromada odhlasovala návrh volební komise na členy výkonného výboru TJ Sokol 
Vysoké Veselí z.s. ve složení: Petr Bradna, Lidmila Hančová, Petr Hvězda, Andrea Prajsová,  
Pavel Ryba, David Somogyi, Lukáš Kykal.   
 
13. Občerstvení 
 
14. Rekonstrukce hřiště a zázemí v areálu TJ: 

V současné době jsou zjišťovány možnosti získání vhodné dotace na rekonstrukci 
víceúčelového hřiště.  
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15. Různé, diskuse: 
 
Členům TJ Jitce Kymličkové a Jiřímu Skalovi byly předány čestná uznání od ČUS za jejich 
činnost v TJ. 
 
Petr Bradna – v průběhu roku 2022 došlo ke 3 vloupáním do stánku na víceúčelovém hřišti. 
Věc byla předána Policii ČR. Bohužel nejsou důkazy na konkrétního pachatele, věc byla 
policií odložena. Dále je potřeba provést opravu buněk, uvidí se jaký bude stav financí. Stále 
přetrvává malá účast na brigádách. 
 
Jiří Skala – doporučil výkonnému výboru, aby byla část finančních prostředků na běžném 
účtu TJ převedena na některý se spořících účtů, aby došlo k lepšímu zúročení finančních 
prostředků TJ. 
 
Pavel Kymlička – zvyšuje se zájem o vánoční turnaj v nohejbale. V loňském roce se 
uskutečnil již 32. ročník, úroveň turnaje se neustále zvyšuje.  
 
Eliška Hvězdová – ASPV v loňském roce oslavilo 30 let své existence, TJ je jeho členem od 
jeho založení. V rámci ASPV jsou pořádány soutěže pro děti v zimním pětiboji, v atletice. Na 
soutěžích máme své zástupce, s pěknými umístěními v republikových kolech.  
 
 
16. Zpráva návrhové komise, usnesení: 
Valnou hromadou byly schváleny komise – mandátová, návrhová, volební a revizní. 
Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti TJ Sokol za rok 2022 a jednotlivých oddílů. 
Valná hromada bere na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2022. 
Valná hromada bere na vědomí zprávu revizní komise. 
Valná hromada schvaluje výsledek voleb členů výkonného výboru ve složení : 
Petr Bradna, Lidmila Hančová, Petr Hvězda, Andrea Prajsová, Pavel Ryba, David Somogyi, 
Lukáš Kykal.  
 
Valná hromada schvaluje výsledek voleb revizní komise ve složení : 
Iva Rybová, Pavel Kymlička, David Somogyi.  
 
Valnou hromadou bylo schváleno, že bude část finančních prostředků TJ převedena z běžného 
účtu TJ na vhodný spořící účet.  
 
Valná hromada bere na vědomí příspěvky svých členů a pověřuje výkonný výbor k jejich 
zapracování. 
 
Hlasováno: pro23, proti0,zdržel se hlasování0. 
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17. Závěr: 
Poděkování všem cvičencům, cvičitelům, výboru a ostatním členům za jejich práci. 
 
 
Zapsal :David Somogyi 
 
Ověřil :Lidmila Hančová 


