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Máme vizi nové sokolovny
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Vážení a milí sportovní příznivci,
rok 2021 byl v Sokole hodně pestrý. Místy trochu smutný, když  jsme v některých měsících nemohli sportovat a potýkali jsme se se zavřenými tělocvičnami, zrušenými akcemi, úbytkem členů, a tím pádem i ekonomickými problémy.
Většina dní byla plná zajímavé práce. Celý rok jsme totiž připravovali novou
vizi celého sokolského areálu. Ve spolupráci s brněnským architektonickým
studiem Transat jsme pracovali na studii, která nasměruje náš rozvoj na desítky let dopředu. Cíle jsme si neklady malé – chceme vybudovat moderní
sportovně-kulturní areál s veškerou úctou a respektem k původní architektuře
sokolovny, která pochází z 30. let 20. století.
Vzhledem k tomu, že nyní v sokolovně nejsou odpovídající šatny, sprchy, místo
pro rodiče ani funkční kino, bylo poměrně náročné vymyslet koncept, který by
všechny naše požadavky splňoval. Myslím, že se to architektům povedlo.  Malou ochutnávku můžete shlédnout na následujících stránkách.
Nyní nás v rekonstrukci sokolovny čeká zásadní milník. Potřebujeme zpracovat stavební dokumentaci, která bude stát opravdu velké peníze. A tak se
následující roky ponesou ve znamení shánění financí potřebných k tomuto
kroku. Věříme, že již v roce 2023 budeme mít stavební povolení a pustíme se
do práce.
Milí čtenáři, sestry a bratři, přeji vám mnoho krásných zážitků na moravskobudějovických sportovištích.

Jan Švaříček
starosta

4 | Sokol Moravské Budějovice

Rekonstrukce sokolovny

Vrátíme sokolovně její někdejší tvář
Nádvoří si představujeme jako místo pro společné setkávání s moderním sportovním povrchem. Obnovením arkád vznikne nový vchod do sokolovny s barem.

Vytvoříme recepci s barem pro rodiče a sportovce
Celý areál otevřeme více směrem k řece a vznkne tak krásné terasovité posezení uprostřed zeleně.
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Jak bude sokolovna vypadat?

Potřebujeme nový cvičební sál
Namísto nynějšího kinosálu uděláme zcela nový multifunkční sál, přes den v něm
budeme cvičit, večer si do něj budete moci zajít na film či na přednášku.

chceme moderní šatny
V prostoru pod cvičebními sály vznikne důstojné zázemí pro celou sokolovnu včetně
odpočinkové a regenerační zóny.
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časová osa rekonstrukce
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Naše mise
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Sport

Vztah k pohybu

Občanství
Vztah k zemi

Komunita
vztah k obci

Osobnost
vztah k sobě

Laskavost
vztah k druhému

Sokol přináší sport pro každého bez
rozdílu věku. Rozvíjí tělesnou zdatnost svých členů i ostatních. Pohyb 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 aktivní 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

Jan Švaříček

Václava Vomáčková

OLDŘICH BRETŠNAJDR

starosta

jednatelka

místostarosta

JANA DOSTÁLOVÁ

Božena čírtková

náčelnice

hospodářka

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, Bohdan Dvořák, Jiří Fiala, Pavel Fiala, Jaromír Hanuš,
Barbora Hynčicová, Nikol Kašpárková, Adéla Kosmáková, Karel Kosmák, Lucie
Kosmáková, Jaroslav Kračmar, Marta Krotká, Miroslav Krotký, Radek Kubíček,
Zuzana Kuchařová, Tereza Lojdová, Eva Marková, Jitka Meschková, Lenka Nekulová, Tomáš Nykrmajer, Jarmila Olejníková, Anna Plocková, Jiří Procházka,
Věra Putyerová, Tomáš Smutný, Kateřina Šimková, Aneta Švaříčková, Jan Tesař,
Dagmar Valachová, Jana Valíčková, Petr Velecký, Václav Vohnický, Lubomír Žák,
Veronika Žáková, František Živný

Zaměstnanci
Jan Horecký, Barbora Hynčicová, Marie Kocourková, Tereza Lojdová, Karolína
Plačková, Jan Švaříček
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Kolik nás je

432

členů

40

cvičitelů

20

oddílů

Aerobic MIX | Badminton | Basketbal | Bouldering | Full Body Workout | Gymnastika | Kulturistika | Míče | Nohejbal | Parkour | Plavání | Seniorský sport muži | Rehabilitace ženy | Rodiče a děti | Sokol
dance | Stolní tenis | Street dance | Tenis | Turistika | Volejbal
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Sportovní akce

Běh na Heřmany | 29.–13. 6. 2021

Venkovní tělocvična | 18. 5. – 29. 6. 2021

individuální běžecká výzva

každotýdenní dávka pohybu pro nejmenší

tenisový turnaj | 22. 5. 2021

Hana Cup | 26. 6. 2021

měření sil našich tenistů

tradiční nohejbalový turnaj

Tour de Kosová | 21. 8. 2021

Nohejbalový turnaj | 28. 8. 2021

druhý ročník závodu horských kol

prázdninové klání v nohejbalu

T-Mobile olympijský běh | 8. 9. 2021

Otevřená sokolovna | 23. 9. 2021

celorepublikový běžecký závod

zahájení sezóny pro veřejnost
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Turistické pochody
7 akcí v roce 2021
K pramenům Jevišovky
22. 4. 2021
Údolím Jihlavky
6. 6. 2021
Předprázdninový Vranov
19. 6. 2021
Údolím Rokytné
18. 9. 2021
Říjnová Bukovina
23. 10. 2021
Za martinskou husou na Sádek
13. 11. 2021
Vánoční Kosová
26. 12. 2021
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společenské akce

Čistá Vysočina

Sokol open s Budíkem

12.–16. 4. 2021

25. 6. 2021

Památný den sokolstva

Podzimní bazárek

8. 10. 2021

20. 11. 2021
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kino

Křupaví mazlíčci

Prvok, šampon, Tečka a Karel

27. 6. 2021

19. 9. 2021

Gump – Pes, který naučil lidi žít

Deníček moderního fotra

23. 9. 2021

7. 10. 2021

Cesta domů

Zbožňovaný

21. 10. 2021

11. 11. 2021

Jedině Tereza

Karel

25. 11. 2021

9. 12. 2021
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Tábory a přespávačky

noc sokoloven | 25. 6. 2021
nocování v sokolovně pro děti

léto v sokole | 26.–30. 7. 2021
příměstský tábor plný míčových her, parkouru, aerobiku, gymnastiky a tance

Volejbalový kemp | 9.–13. 8. 2021
příměstský tábor pod taktovkou zkušených volejbalových trenérů
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hospodaření v roce 2021
Výkaz zisku a ztráty

rozvaha
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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

