TISKOVÁ ZPRÁVA
Začíná SokolGym - největší mezisletová akce
PRAHA/PLZEŇ - 13. května - Tento víkend začíná největší akce, kterou Česká obec
sokolská organizuje v době mezi Všesokolskými slety. Její název je SokolGym a
koná se postupně ve třech městech (Plzeň, Brno, Pardubice). V každém městě
pořadatelé očekávají tisíce účastníků.
Štafetu sokolských měst o tomto víkendu rozběhne Plzeň. Slétnou se do ní sokolové
z celé republiky a promění Plzeň na sokolské město. Zahájí sérii tří víkendů, kdy
členové našeho spolku předvedou, co nacvičili. Velký důraz je kladen na hromadné
skladby, připraveny jsou i sportovní turnaje a především aktivity pro příchozí..
Zajímavou příležitostí jistě bude možnost ve všech městech splnit Sokolský odznak
zdatnosti, který zcela přesně určí, jak na tom kdo je se svou kondicí.
„Jsem nesmírně ráda, že po loňském roce, kdy jsme museli plánovaný Sokolgym
odložit kvůli anti-covidovým opatřením, jej letos můžeme uskutečnit. Velmi se na
program těším a jsem zvědavá na předvedené výkony. Věřím, že atmosféra bude
naplněná radostí ze společného setkání,“ řekla starostka České obce sokolské Hana
Moučková.
Sokolská Plzeň láká na nadcházející víkend do dvou míst - Chvojkových lomů a
haly Lokomotiva. Výhodou pečlivě poskládaného programu je, že zatímco program
ve venkovním areálu Chvojkových lomů je připraven od 10 do 17 hodin, tak „indoor“
program v hale Lokomotiva je od 18 hodin.
Zájemci o sokolský program tak mohou pohodlně přejít z jednoho místa na druhé.
Chvojkovy lomy nabídnou od 10h dopoledne přehlídku pódiových skladeb,
vystoupení folklórních souborů, a plnění disciplín Sokolského odznaku zdatnosti.
OD 18 hod začne v hale Lokomotiva „Komponovaný program“ - přehlídka
hromadných skladeb do 200 cvičenců.
Vstupné na všechna vystoupení je dobrovolné
Dalšími městy zapojenými do projektu SokolGym jsou Brno (10. - 12. 6.) a Pardubice
(17. - 19. 6.). Informace o projektu SokolGym jsou na stránce
https://sokol.eu/projekt/sokolgym
Detailní stránky měst jsou
wwww.sokol.eu/sokolgym-brno
wwww.sokol.eu/sokolgym-pardubice
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