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Brno bude o víkendu plné sokolů. Přijedou na tradiční akci Sokolské Brno 
 
PRAHA / BRNO - 7. června - Od pátku do neděle bude jihomoravská metropole plná 
členů slavného spolku Sokol, který si navíc v letošním roce připomíná 160 let od 
založení. Zhruba 5 tisíc účastníků přijede na akci Sokolské Brno, která je součástí  
projektu SokolGym. Ten je největší akcí, kterou Česká obec sokolská pořádá mezi 
slety. Kromě Brna se již konal v Plzni a 17. - 19. června se uskuteční v Pardubicích. 
 
V hale Sokola Brno I v Kounicově ulici, na Špilberku, na atletickém oválu Rosničky, na 
přehradě i ve Šlapanicích u Brna budou sokolové bojovat o vítězství. V areálu Sokola Brno I 
(uvnitř i na venkovním hřišti) předvedou návštěvníkům hromadné skladby, při nichž jich bude 
cvičit až 600 naráz.  
 
V pátek 10. června budou v Tyršově sadu mezi ulicemi Kounicova a Cihlářská nejen pro děti 
připraveny disciplíny Sokolského odznaku zdatnosti, při nichž si každý může exaktně zjistit, 
jak na tom je se svou výkonností. Chcete vědět, co vás čeká? Podívejte se na stránku 
věnovanou Sokolskému odznaku zdatnosti. 
 
V sobotu se hlavní pozornost upře na závody ve šplhu na Hranolové věži na  
Špilberku, ** turnaj v beachvolejbale, který hostí Sokolské koupaliště na přehradě a na 
hromadné pódiové skladby, které sokolové předvedou v hale Sokola Brno I. Jejich pořadí si 
můžete prohlédnout na tomto linku. Odlehčenou atmosféru nabídne mítink veteránů atletiky 
na stadionu u Rosničky. Připraveny jsou i soutěže pro příchozí. Veteráni budou například 
soutěžit i o nejlepší pekáč buchet (ráno napečených). 
 

Sokolové v neděli projdou centrem Brna 

V neděli zažije Brno „Sokolský průvod městem“, který půjde ve čtyřstupu od Besedního 
domu ulicemi Opletalova, Joštova, Kounicova, Sokolská a na Stadion Sokol Brno I - vstupem 
do venkovního areálu. Řazení začne ve 12:30 a průvod vyrazí ve 13 hodin. Poté je v areálu 
Sokola Brno I připravena přehlídka hromadných skladeb včetně ukázek folklóru, kterému se 
sokolové také věnují. 
 

Celý program si můžete prohlédnout na tomto odkaze. 
Stránka věnovaná SOKOLGYMU BRNO je zde: www.sokol.eu/sokolgym-brno 

Vstup na všechny akce je zdarma. Srdečně zveme všechny fanoušky sportu i kultury. 
 
Případné dotazy zodpoví a na setkání se těší 

https://prosokoly.sokol.eu/projekt/sokolsky-odznak-zdatnosti
https://prosokoly.sokol.eu/projekt/sokolsky-odznak-zdatnosti
https://drive.google.com/file/d/1LVdKB5RWeaMVQvz8_jnINyDOd_P71aLq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CsaPUdEbslV1Y4-D-TWyzX-lbAH0JDIR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jrIxfMU1uuMJ2KGZoNS5teDaLWQtWiJN/view?usp=sharing
www.sokol.eu/sokolgym-brno

