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čeká nás největší výzva V historii
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Vážení a milí sportovní příznivci, 
máme za sebou podivný rok, ve kterém jsme se nemohli setkávat. Více než 
kdykoliv dříve jsme pocítili, jak je pro nás sokolovna důležitá. Není to jen 
místo, kde „potíte krev“ nebo kde vaše děti trénují. V sokolovně každý týden 
potkáváte přátele, bavíte se na plesích, zatlačujete slzy u romantického filmu 
v kině. Sokolovna je zkrátka plná emocí, vztahů a zážitků.
Zvláštní covidový rok jsme využili k přípravám na kompletní rekonstrukci ce-
lého areálu. Oslovili jsme skvělé architekty a připravujeme vizi moderního 
sportoviště. Dáváme do toho veškeré zkušenosti, energii i péči – sokolovna si 
to zaslouží.
Sestry a bratři, upřímně se těším, až se všichni budeme v sokolovně opět se-
tkávat.

Jan Švaříček
starosta
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tradice

Historie moravskobudějovické jednoty sahá do roku 1889. Naše současná sokolov-
na byla postavena podle projektu pražského architekta Františka Krásného v letech 
1927 až 1930 na místě hospodářského dvora ze 17. století. Při stavbě sokolovny po-
máhali všichni členové jednoty finančně i svou prací. Rolníci z města a okolí přispěli 
bezplatnými potahy a okolní velkostatky darovaly stavební potřeby.
Během let prošla celá budova dílčími rekonstrukcemi, z nichž nejzásadnější byla 
na přelomu 60. a 70. let 20. století. Ta poznamenala tvář celé budovy – byla do-
stavěna nářaďovna, odstraněny obloukovité arkády a divadelní sál se změnil na 
kinosál. 

současnost

Nynější technický stav objektu  je dlouhodobě nevyhovující, ve špatném 
stavu  je strop na velkém sále  i veškeré rozvody vody a elektřiny, šatny 
nevyhovují dnešním standardům a problémem je i vytápění celé budovy. 
V brzkých letech se navíc uvolní spodní patro sokolovny, které v součas-
nosti  slouží  jako  fotbalové  kabiny  a  které  také potřebuje  rekonstrukci. 
Této příležitosti chceme využít a zásadně změnit kompozici celé soko-
lovny.

I  když  je  sokolovna  poměrně  velká,  pro  naše  současné  aktivity  nestačí. 
Přestože u nás každý týden cvičí téměř 500 lidí, nemáme oddělené šatny 
a sprchy a rodiče nemají kde čekat na své děti. Také bychom chtěli soko-
lovnu více otevřít i pro nesokolskou veřejnost.

A to už je dost podnětů pro velké změny.

sokolovna se nadechuje k rekonstrukci
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vize nové sokolovny

Vybudujeme důstojný vchod do  sokolovny  s  recepcí  a  zázemím pro  rodiče 
a sportovce, kteří si chtějí po cvičení posedět s přáteli. Prioritou je zcela nový 
sál pro fitness a také oddělené šatny se zázemím. Nádvoří si představujeme 
jako místo pro společné setkávání s moderním sportovním povrchem. Přidá-
me nové pokoje pro ubytování a zvětšíme posilovnu. Velkým tématem bude 
budoucnost kinosálu a přilehlé kavárny.

Vytvoříme prostě moderní sportoviště odpovídající současným trendům, kte-
ré je více otevřené všem obyvatelům Moravských Budějovic. Zároveň chceme 
sokolovnu přiblížit její podobě ze 30. let 20. století, kdy vznikla. 
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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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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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kolik nás je

Aerobic MIX
Aerobic Junior
Badminton
Basketbal
Bouldering
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

462

42

21

členů

vedoucích

oddílů
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sportoVní akce

novoroční koktejl pohyBu | 11. 1. 2020

do nového roku v kondici

workout ultimate Battle | 18. 1. 2020

soutěž budějovických kruhových tréninků

t-moBile olympijský Běh | 16. 9. 2020

celorepublikový běžecký závod

hana cup | 18. 7. 2020

prázdninový nohejbalový turnaj

tour de kosová | 22. 8. 2020

první ročník závodu horských kol

společné zakončení sezóny | 12. 6. 2020

tradiční rozloučení před prázdninami

Rok 2020 byl ve znamení zákazů a nařízení, které brány solovny uzavřely. 
Zrušili jsme mnoho závodů, turnajů, filmových promítání a jiných spole-
čenských akcí. Přesto se nám v tomto roce povedlo uspořádat hned dvě 
nová sportovní klání.
První z nich bylo přátelské zápolení kruhových tréninků ze Sokola a MB Fit-
ness s názvem Workout Ultimate Battle.
Druhou novinkou byl závod trekových a horských kol Tour de Kosová. Na trať 
o délce 27,5 kilometrů vedoucí většinou po lesních cestách v malebné kraji-
ně v okolí Moravských Budějovic vyjelo téměř 150 závodníků z celé republiky.
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společenské akce

šiBŘinky | 22. 2. 2020

maškarní ples v rázu Ze života hmyzu

památný den sokolstva | 8. 10. 2019

připomínka padlých v boji za svobodu lampionovým průvodem

z BŘicha na BŘicho | 11. 8. 2020

letní setkání nosících maminek
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kino

v síti

1. 10. 2020

teroristka

23. 1. 2020

yesterday

27. 2. 2020

poslední aristokratka

10. 9. 2020
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turistické pochody

novoroční výstup na maŘenku

4. 1. 2020

zimní zBlovice

11. 1. 2020

hromniční výstup na tašky

8. 2. 2020

mdŽ na sádku

7. 3. 2020

k pramenům jevišovky

30. 5. 2020

kopretinový pochod

20. 6. 2020

záŘi(jo)vý vranov 

12. 9. 2020

7 akcí v roce 2020
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tábory a pŘespávačky

léto v sokole | 20.–24. 7. 2020

příměstský tábor plný míčových her, parkouru, aerobiku, gymnastiky a tance 

noc sokoloven | 12. 6. 2020

nocování v sokolovně pro děti
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rekonstrukce posiloVny

Jarní uzavření sokolovny jsme využili k rekonstrukci posilovny. Všech-
no nářadí jsme rozmontovali, nechali nově natřít a přečalounit. Některé 
posilovací stroje už dosloužily, proto jsme je nahradili nářadím zbrusu 
novým. Prostory fitka jsme samozřejmě vymalovali a úplnou novinkou je 
vstup do posilovny na elektronické čipy.
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hospodaření v roce 2021

výkaz zisku a ztráty

rozvaha

Hlavní Hospodářská Celkem
Spotřebované nákupy a nakupované služby 841 566,36 218 997,03 1 060 563,39
Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace -581,60 -581,60
Osobní náklady 1 028 128,64 223 965,54 1 252 094,18
Daně a poplatky 15 833,00 15 833,00
Ostatní náklady 118 431,74 4 425,93 122 857,67
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv 

a opravných položek 310 225,68 68 098,32 378 324,00

Poskytnuté příspěvky 80 780,00 80 780,00
Daň z příjmů 14,46 14,46
Náklady celkem 2 394 398,28 515 486,82 2 909 885,10

Hlavní Hospodářská Celkem
Provozní dotace 1 681 429,82 1 681 429,82
Přijaté příspěvky 372 039,00 372 039,00
Tržby za vlastní výkony a zboží 272 394,00 620 089,38 892 483,38
Ostatní výnosy 90,78 90,78
Tržby z prodeje majetku 46 904,96 46 904,96
Výnosy celkem 2 372 858,56 620 089,38 2 992 947,94

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ -21 539,72 104 602,56 83 062,84

AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem 23 509 810,90
Krátkodobý majetek celkem 971 723,74
Aktiva celkem 24 481 534,64

PASIVA
Vlastní zdroje celkem 24 257 648,10
Cizí zdroje celkem 223 886,54
Pasiva celkem 24 481 534,64

Činnosti

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ROZVAHA

NÁKLADY

VÝNOSY
Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem
Spotřebované nákupy a nakupované služby 841 566,36 218 997,03 1 060 563,39
Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace -581,60 -581,60
Osobní náklady 1 028 128,64 223 965,54 1 252 094,18
Daně a poplatky 15 833,00 15 833,00
Ostatní náklady 118 431,74 4 425,93 122 857,67
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv 

a opravných položek 310 225,68 68 098,32 378 324,00

Poskytnuté příspěvky 80 780,00 80 780,00
Daň z příjmů 14,46 14,46
Náklady celkem 2 394 398,28 515 486,82 2 909 885,10

Hlavní Hospodářská Celkem
Provozní dotace 1 681 429,82 1 681 429,82
Přijaté příspěvky 372 039,00 372 039,00
Tržby za vlastní výkony a zboží 272 394,00 620 089,38 892 483,38
Ostatní výnosy 90,78 90,78
Tržby z prodeje majetku 46 904,96 46 904,96
Výnosy celkem 2 372 858,56 620 089,38 2 992 947,94

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ -21 539,72 104 602,56 83 062,84

AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem 23 509 810,90
Krátkodobý majetek celkem 971 723,74
Aktiva celkem 24 481 534,64

PASIVA
Vlastní zdroje celkem 24 257 648,10
Cizí zdroje celkem 223 886,54
Pasiva celkem 24 481 534,64

Činnosti

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ROZVAHA

NÁKLADY

VÝNOSY
Činnosti



16  |  Sokol Moravské Budějovice

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


