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Úvodní
slovo

Pohyb, aktivní a zdravý životní styl, všestranný rozvoj osobnosti, čestné jednání

a fair play jsou hodnoty, ke kterým vychováváme naši mládež.

Sport není jen o výhrách, medailích a radosti z úspěchu.

Mnohem častěji je to dřina, prohry a slzy zklamání.

Život se sportem je ale krásný. Plný radosti z pohybu,

překonávání sama sebe a posouvání svých limitů.

Děkujeme, že s námi sportujete 

a podporujete nás.

V Sokole se naučíš prohrávat, naučíš se makat víc než ostatní a zjistíš, co v tobě

je. Poznáš i výhry a zažiješ pocity vítězů.

 

Nechceme ale jen bezhlavě trénovat a cvičit. Chceme se také setkávat se svými

známými a trávit spolu chvíle i mimo tělocvičnu.

Jan Švaříček, starosta

S retro nádechem se oslovujeme bratře či sestro a navzájem si tykáme.

Zdravíme se Nazdar! Jakkoliv to může vypadat úsměvně, dodržujeme tradici 

a původní myšlenky. Tykání je pro nás výrazem vzájemné rovnosti a respektu.
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Základní
údaje
Tělocvičná jednota Sokol

Moravské Budějovice

Tovačovského sady 80 

676 02 Moravské Budějovice

IČ 43371698

DIČ CZ43371698

Právní forma: pobočný spolek

Hlavní činnost: tělovýchovná, sportovní,

kulturní, společenská

Hospodářská činnost: ubytovací služby,

pronájem, reklama

Starosta: Švaříček Jan

Místostarosta: Bretšnajdr Oldřich

Jednatel: Vomáčková Václava

Členové výboru: Čírtková Božena, Dostálová

Jana, Marková Eva, Hynčicová Barbora,

Krotký Miroslav, Sedlák Michal, Tesař Jan,

Veverka Bohuslav, Živný František

Počet zaměstnanců: 5

 

 

Historie jednoty sahá do roku 1889, kdy byl

Sokol v Moravských Budějovicích založen.

Sokolovna byla postavena ve 30. letech 20.

století. Je jednou z největších  sokoloven

v České republice. Stejně tak, co do počtu

aktivních členů, patříme 

k větším jednotám.

Sokol historicky patřil k hlavním hybatelům

kulturního, společenského a sportovního

života města a byl významným činitelem při

formování základů prvního českého státu.
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Členská
základna
Sokol spojuje sportem všechny věkové

kategorie. Vedle sebe sportují děti, dospělí

i senioři.

602
AKTIVNÍCH ČLENŮ

Členská základna se opět rozrostla z 577

členů v roce 2017 na 602 členů v roce

2018. Celkem s námi sportuje 285 dětí a

mládeže do 18 let. 

42
VEDOUCÍCH A LEKTORŮ

O členy se v průběhu roku stará 42

vedoucích, lektorů a trenérů v 21

oddílech.

Badminton

Basketbal

Bouldering

Dance&Aerobic

Fit maminky

Full body workout

Gymnastika

Kulečník

Kulturistika

Míčové hry

Nohejbal

Parkour

Plavání

Rehabilitace Muži

Rehabilitace Ženy

Rodiče a děti

Stolní tenis

Street dance

Tenis

Turistika

Volejbal
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Činnost v
roce 2018
Rekonstrukce, sportovní a kulturní akce,

každodenní práce lektorů a trenérů,

oslavy 100 let republiky, 

XVI. Všesokolský slet

Dokončili jsme rozsáhlou rekonstrukci oken,

která byla zahájena v roce 2017, a renovovali

jsme podlahu na sále pro stolní tenis.

 

Uspořádali jsme řadu sportovních a

společenských akcí, otevřeli jsme nový oddíl

Street dance pod vedením lektorů z taneční

skupiny Mighty Shake Znojmo, trenéři  se

vzdělávali na školeních.

 

Oddíl turistiky uspořádal 19 akcí v průběhu

celého roku. Turistická sezóna byla zahájena

6. ledna Novoročním výstupem na Mařenku a

ukončena 26. prosince Vánoční Kosovou.

 

Mezi největší akce jednoty patřily tradičně

Šibřinky, T-Mobile Olympijský běh, Dětský

den na letišti, Sokol Open a Mikulášské

sportování.

 

V průběhu celého roku se konaly

basketbalové, nohejbalové, volejbalové 

a tenisové turnaje.

 

Členky věrné gardy reprezentovaly jednotu

na  XVI. Všesokolském sletu, který se konal 

1. - 6. července v Praze. 
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Turistické akce 2018

06/01 Novoroční výstup na Mařenku

20/01 Pochod do Zblovic

10/03 Výlet na Sádek

24/03 Grázlova stezka

31/03 K pramenům Jevišovky

14/04 Velký pampeliškový pochod

17/04 Otevírání Hory

28/04 Výlet na Hroznovou kozu

16/06 Výlet na Vranov

07/07 Cyklovýlet na Kosovou

28/07 Cyklovýlet do Babic

18/08 Výlet do Jevišovic

08/09 Cyklovýlet do Cidliny

15/09 Pochod údolím Rokytné

20/10 Pochod na Bukovinu

10/11 Pochod na Sádek

29/12 Vánoční Kosová
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Sportovní a společenské akce 2018

06/01 Novoroční koktejl pohybu

17/02 Šibřinky

17/03 Jarní koktejl pohybu

17/04 Čistá Vysočina

31/05 Dětský den na letišti

14/06 Společné zakončení sezony

20/06 T-Mobile Olympijský běh

21/06 Taneční vystoupení pro školy

13 - 17/08 Léto v sokole

07 - 22/09 Výstava "Sokol před 100 lety a dnes"

22/09 Sokol Open

08/10 Sázení Stromu svobody

12/10 - 13/10 Noc sokoloven

19/12 Vánoční taneční show 
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Rekonstrukce
sokolovny

V roce 2017 jsme zahájili rozsáhlou

rekonstrukci oken na celé budově

sokolovny. Akce proběhla ve dvou etapách

- 1. etapa v roce 2017, 

2. etapa v roce 2018. Při druhé etapě byla

současně zrenovována podlaha 

na sále na stolní tenis. Rekonstrukce byla

financována dotacemi, dary, veřejnou

sbírkou a vlastními finančními prostředky

jednoty.

64
REPASOVANÝCH OKEN 

40 oken repasovaných v roce 2017

24 oken repasovaných v roce 2018 

1 363 477 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY NA

REKONSTRUKCI OKEN A

PODLAHY V LETECH 2017 A 2018

Dotace: 486 737 Kč

Partneři: 242 000 Kč

Sbírka: 62 085 Kč

Město Moravské Budějovice: 93 842 Kč

Vlastní prostředky celkem: 478 813 Kč

Rekonstrukce sokolovny byla financována z dotačních titulů Kraje Vysočina, Ministerstva

školství, mládeže a tělovýchovy a Sokolské župy plk. Švece. 

Dále finančními prostředky získanými od partnerů a z rozpočtu Města Moravské

Budějovice.
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Oslavy 100 let
republiky

Oslavám stoletého výročí republiky

jsme v průběhu roku věnovali několik

akcí.

Podařilo se nám dojednat přistání a ukázku

vojenského vrtulníku Mi-24 z 22. základny

vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou

na Dětském dni na letišti.

 

8. října jsme na Fügnerově náměstí zasadili

lípu svobody a instalovali jsme novou

lavičku.

 

Od 7. do 22. září probíhala na galerii

hlavního sálu sokolovny výstava na téma

"Sokol před 100 lety a dnes".
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Hospodaření v roce 2018

 

 



Děkujeme, že s námi aktivně trávíte svůj volný čas.

"V zdravém těle zdravý duch."

NAZDAR!



  

V roce 2018 nás podporovali



  


