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ve zdravém těle zdravý duch

milujeme sport a zdravý Život

V Sokole rozvíjíme rychlost, sílu, obratnost, koordinaci pohybů a vytrvalost. 
Učíme vítězit i prohrávat, nevzdávat se při neúspěchu a nebát se. Vychová-
váme mladé talenty, které reprezentují Moravské Budějovice na republikové 
úrovni.

tradice

Historie moravskobudějovické jednoty sahá do roku 1889. Naše současná soko-
lovna byla postavena ve 30. letech 20. století a je jednou z největších sokolo-
ven v republice. Sokol nejen v našem městě vždy patřil k hlavním hybatelům 
kulturního, společenského a sportovního života města a byl významným čini-
telem při formování základů prvního českého státu.

Budoucnost

Chceme být vzorem pro naše děti. Naším cílem je, aby se Sokolem mohl spor-
tovat každý, kdo na to má chuť. Každé dítě, dospělý i senior, všichni, kteří se 
chtějí hýbat. Jen tak, pro radost, pro svoje zdraví. Všestranný pohyb preferuje 
(před jednostranným výkonnostním sportem) stále více dětí i rodičů a nás těší 
přinášet do našeho města nejmodernější sportovní trendy.
Sokolovnu čekají velké změny. Akutně musíme opravit strop v hlavní tělocvič-
ně, který nám padá na hlavu. V roce 2020 zpracujeme stavební dokumentaci 
a v dalších letech nás čeká rekonstrukce.
Největší výzva je stále před námi – v brzkých letech se uvolní spodní patro 
sokolovny (současné fotbalové kabiny). Této příležitosti využijeme a zásadně 
změníme kompozici celé budovy. Postavíme moderní šatny se zázemím, spo-
lečenskou místnost pro rodiče, kteří čekají na své děti, zrekonstrujeme teni-
sové šatny a vytvoříme zcela nový cvičební sál.
Bude to běh na dlouhou trať, a my se na ten závod těšíme.
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naše mise
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sport
vztah k pohyBu

osoBnost
vztah k soBě

oBčanství
vztah k zemi

komunita
vztah k oBci

laskavost
vztah k druhému

Sokol přináší sport pro každého bez 
rozdílu věku. Rozvíjí tělesnou zdat-
nost svých členů i ostatních. Po-
hyb považuje za součást zdravého 
životního stylu. Lidem pomáhá na
cházet v pohybu radost.

Sokol je vlastenecký v nejlepším 
slova smyslu. Své členy vede k lásce 
k rodné zemi a k úctě k duchovnímu 
dědictví našeho národa. Sokolové 
jsou hrdými, angažovanými občany 
své země, České republiky.

Sokol je místem setkávání a  spo
lečné činnosti. Sokolové jsou ak-
tivní silou ve své obci, hybatelem 
sportovních a kulturních aktivit. So
kolové jsou hrdí na svou vlastní 
tradici, kterou drží v úctě.

Sokol usiluje o celkový rozvoj osob
nosti člověka. Vede své členy k čest
nému a spravedlivému jednání, k akti
vitě, samostatnosti a ke schopnosti 
pomáhat. Sokolským ideálem je člo
věk silný tělem i duchem.

Sokol je otevřený všem, kdo věří v so
kolské hodnoty. Vede své členy ke 
skromnosti, k respektu k druhým, 
k pomoci slabším a  ke vzájemné 
snášenlivosti. Buduje sounáležitost 
mezi generacemi.
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členská základna

Aerobic MIX
Aerobic Junior
Badminton
Basketbal
Bouldering
Fit maminky
Full Body Workout
Gymnastika
Kulturistika
Míče
Míčové hry
Nohejbal
Parkour
Plavání
Seniorský sport muži
Rehabilitace ženy
Rodiče a děti
Stolní tenis
Street dance
Tenis
Turistika
Volejbal

525

42

22

členů

vedoucích

oddílů
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náš tým

další členové výBoru

Barbora Hynčicová, Miroslav Krotký, Eva Marková, Michal Sedlák, Jan Tesař, 
Bohuslav Veverka, František Živný

cvičitelé

Markéta Bartošová, Petr Benáček, Barbora Bumbová, Martina Čechová, Božena 
Čírtková, Jana Dostálová, Aneta Ferdanová, Pavel Fiala, Jaromír Hanuš, Barbo-
ra Hynčicová, Milan Inderka, Nikol Kašpárková, Karel Kosmák, Lucie Kosmáko-
vá, Jaroslav Kračmar, Miroslav Krotký, Radek Kubíček, Zuzana Kuchařová, Eva 
Marková, Pavel Meschka, Jitka Meschková, Lenka Nekulová, Tomáš Nykrmajer, 
Jarmila Olejníková, Anna Plocková, Jiří Procházka, Věra Putyerová, Libor Říha, 
Anna Simandlová, Tomáš Smutný, Kateřina Šimková, Filip Šnejdar, Jan Švaří-
ček, Jan Tesař, Dagmar Valachová, Jana Valíčková, Petr Velecký, Václav Vohnic-
ký, Václava Vomáčková, Lubomír Žák, Veronika Žáková, František Živný 

zaměstnanci

Jan Horecký, Barbora Hynčicová, Marie Kocourková, Tereza Lojdová, Jan Šva-
říček 

jana dostálová 

náčelnice

oldŘich Bretšnajdr 

místostarosta

václava vomáčková 

jednatelka

jan švaŘíček 

starosta

BoŽena čírtková 

hospodářka
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sportoVní akce

novoroční koktejl pohyBu | 6. 1. 2019

do nového roku v kondici

jarní koktejl pohyBu | 16. 3. 2019

mix lekcí k přivítání jara

pódiové skladBy | 30. 3. 2019

soutěžní přehlídka tanečních skupin

memoriál g. kryla | 6. 4. 2019

volejbalový turnaj

summer workout | 5. 5. 2019

do léta ve formě

akademie | 16. 5. 2019

přehlídka činnosti jednoty

nohejBalový turnaj | 18. 5. 2019

první jarní klání v nohejbalu

tenisový turnaj | 18. 5. 2019

měření sil našich tenistů
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sportoVní akce

Basket proti drogám | 25. 5. 2019

basketbalový turnaj pro školy

t-moBile olympijský Běh | 19. 6. 2019

celorepublikový běžecký závod

hana cup | 13. 7. 2019

prázdninový nohejbalový turnaj

tenisový turnaj | 20. 6. 2019

turnaj ve dvouhře i čtyřhře

společné zakončení sezóny | 13. 6. 2019

tradiční rozloučení před prázdninami

free aeroBic | 9. 11. 2019

soutěž ve sportovním aerobiku

sokol pro seniory | 23. 11. 2019

sportovní dopoledne pro seniory
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společenské akce

šiBŘinky | 23. 2. 2019

maškarní ples v rázu Škola čar a kouzel

čistá vysočina| 25. 4. 2019

úklid našeho města

dětský den | 30. 5. 2019

zábavné odpoledne na letišti

památný den sokolstva | 8. 10. 2019

připomínka padlých v boji za svobodu

z BŘicha na BŘicho | 12. 10. 2019

setkání nosících maminek

mikulášské sportování | 3. 12. 2019

předvánoční atmosféra v Sokole

sokol open | 21. 9. 2019

otevření sokolovny pro veřejnost
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kino

Po dlouhých letech nečinnosti kina se konečně podařilo jej znovu ote-
vřít divákům. S pravidelným promítáním jsme začali v srpnu hudebním 
trhákem Bohemian Rhapsody. Potěšil nás velký zájem diváků, který nás 
utvrdil v přesvědčení, že je možné zavést pravidelná promítání. Nyní uvá-
díme každý měsíc jeden film. 
Kromě těchto pravidelných promítání jsme prostory kina nabídli i ško-
lám. K listopadovým událostem jsme žákům pouštěli film Jan Palach. 
Pro velký zájem ze strany škol jsme připravili i vánoční projekce.
Věříme, že se otevírá nová kapitola moravskobudějovického kina.

jan palach

14. 11. 2019

aladin

17. 12. 2019

sněhová královna

18. 12. 2019

Ženy v Běhu

24. 10. 2019

Bohemian rhapsody

29. 8. 2019

zrodila se hvězda

19. 9. 2019

mimišéf

21. 9. 2019
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turistické pochody

novoroční výstup na maŘenku

5. 1. 2019

pochod do zBlovic

12. 1. 2019

hromniční výstup na tašky

2. 2. 2019

výlet na sádek

9. 3. 2019

k pramenům jevišovky

30. 3. 2019

turistické značkování

13. 4. 2019

otevírání hory  

20. 4. 2019

velký pampeliškový pochod

27. 4. 2019

turistické značkování 

18. 5. 2019

pochod údolím jihlavky 

9. 6. 2019

pochod údolím rokytné 

28. 9. 2019

turistické značkování 

5. 10. 2019

Říjnová Bukovina 

26. 10. 2019

za martinskou husou na sádek 

9. 11. 2019

vánoční kosová 

26. 12. 2019

15 akcí v roce 2019
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tábory a pŘespávačky

léto v sokole | 22.–26. 7. 2019

příměstský tábor plný míčových her, parkouru, aerobiku a atletiky 

parkour sleepover | 1. 2., 1. 3., 1. 11. 2019

přespávačka s prakourovým tréninkem

noc sokoloven | 28. 9. 2019

nocování v sokolovně pro děti
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rekonstrukce nádVoří

V roce 2019 jsme se pustili do rekonstrukce nádvoří. Opravili  jsme z vnitřní 
strany zeď vedoucí k ulici Sokolská, hřiště pro volejbal a nohejbal dostaly nové 
sloupky a sedačky pro rozhodčí.
Instalovali jsme nový venkovní cvičební prvek – workoutovou sestavu, která 
bude sloužit nejen našim členům, ale všem moravskobudějovickým sportov-
cům.

náklady 267 482 kč

100 000 Kč
Fond Vysočiny

55 136 Kč
Město Mor. Budějovice

74 250 Kč
dary partnerů

38 096 Kč
vlastní prostředky
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hospodaření v roce 2019

výsledek hospodaŘení: – 204 642 kč
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naši partneři
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naši partneři



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

www.mbsokol.cz
www.facebook.com/tjsokolmb
www.instagram.com/mbsokol


