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5. Mapa, spojení

Milé sestry, vážení bratři, sportovní přátelé,

věříme, že se v září sokolovny, tělocvičny a sportoviště vůbec opět zaplní
a probudí se k pravidelné činnosti.
Jsme přesvědčeni, že návrat k „normálnímu stavu“ proběhne co nejrychleji
a my navážeme na přípravu SOKOLGYMU 2022 tam, kde jsme rozběhlou akci
byli nuceni ukončit.
Zahajujeme celorepublikové nácviky hromadných skladeb. Nyní již pro vás
nejsou úplnou novinkou. Autoři a autory v průběhu minulého cvičebního roku
vás zvali na on-line nácviky a vypracovali kvalitní metodické materiály. Tyto
naleznete na webových stránkách župy Jana Máchala – Sokolské Brno
https://www.sokolmachal.cz/brno-2022 a na webu ČOS – PRO SOKOLY
https://prosokoly.sokol.eu/sokolgym

Za přípravný výbor SOKOLGYMU – Sokolského Brna
Ludmila Ryšavá v.r.

SOKOLGYM 2022 – termíny konání

Plzeň

14. května 2022

Brno

10. – 12. června 2022

Pardubice

18. – 19. června 2022

Ostrava

koncem června 2022

2. Přehled I. celorepublikových nácvičných srazů

termín nácviku

název skladby

místo

kategorie

18. září 2021 - sobota

Zatanči

ženy, mladší seniorky Brno

26. září 2021 - neděle

Spějme dál

ženy, muži

Brno

28. září 2021 - úterý

Optimistky

ženy, starší ženy

Brno – oblast Morava

28. září 2021 - úterý

Odhodlaní

mladší muži, ženy

Pardubice

2. října 2021 - sobota

Muži zase spolu

muži

Kostelec nad Orlicí

3. října 2021 - neděle

Babeta

žákyně

Praha

9. října 2021 - sobota

Když nemůžeš …

žactvo

Brno

10. října 2021 - neděle

Reminiscence

ženy

Brno

16. října 2021 - sobota

Žížaly

mladší žactvo

Brno

17. října 2021 - neděle

Optimistky

ženy, starší ženy

Praha – oblast Čechy

23. října 2021 - sobota

Tančím s ABBOU

ženy

Brno

30. října 2021 - sobota

Bondi

muži a dorostenci

Brno

starší žactvo

Brno

6. listopadu 2021 - sobota
22. ledna 2022 - sobota

Jedeme na výlet

rodiče a děti

Brno

únor 2022

Kabely a dráty

předškolní děti

Brno

termín upřesníme později Křídla

celá rodina od 10 let

3. Informace

Vážení náčelníci, náčelnice, pracovníci župních kanceláří,

předkládáme vám první číslo Zpravodaje Sokolského Brna 2022.
Potvrzujeme rozhodnutí vedení odboru všestrannosti ČOS o pořádání
celorepublikových nácvičných srazů. Časový harmonogram – viz bod 2.
Přehled skladeb bude doplněn o skladbu pro starší žáky a žákyně. Tímto
budou pokryty veškeré věkové kategorie. Promo bude zveřejněno začátkem září.
Na základě zájmu cvičitelek o nácvik skladby Optimisty budou realizovány
dva nácviky dle oblastí - Morava 28. září 2021, Čechy 17. října 2021.
Upozorňujeme na požadavek striktního dodržování platných
epidemiologických opatření. Při prezenci bude požadováno předložení
certifikátu o očkování nebo antigenním či PCR testu.
Žádáme vás o dodržování termínu návratek dle jednotlivých pozvánek.
Ubytování v Brně po objednání zajistíme v tělocvičně Sokola Brno I ve vlastním
spacáku (karimatka není nutná). Úhrada 50,- Kč při prezenci.
Informace o cvičebních úborech bude součástí 2. čísla zpravodaje.
Změna tarifu MHD Brno – všichni cestující po dovršení 70ti let se přepravují
zdarma, občanský průkaz s sebou nutný.
Pitný režim pro vás zajistila firma Ondrášovka a.s.

Kontakty:
Kancelář župy Jana Máchala:
e-mail zmachala@sokol.eu,
mobil 739 652 508

ses. Eva Dudová

Za přípravný výbor SOKOLGYMU-Sokolského Brna:
e-mail lrysava@sokol.eu,
mobil 776 740 770
ses. Lída Ryšavá

POZVÁNKA
na celorepublikový nácvičný sraz skladby pro ženy a mladší seniorky
autorky Heleny Peerové

„Z A T A N Č I“
Termín:

sobota 18. září 2021

Místo:

hala Sokola Brno I, Kounicova 20/22

Spojení:

tramvaj číslo 12 z Hlavního nádraží směr Královo Pole (Technologický
park) – výstup na zastávce Grohova, dále pěšky ulicí Pekárenskou projít
na Kounicovu. Cena jízdenky 25,- Kč, všichni cestující po dovršení
70ti let se přepravují zdarma.

Program:

8.30 hod.
9.00 – 16.00 hod.

Vezmi s sebou:

členský a cvičitelský průkaz, oblečení a obuv do tělocvičny,
poznámkový blok, psací potřeby, strava – z vlastních zásob

Účast na nácvičném srazu:

prezence
nácvik pod vedením Heleny Peerové

maximální počet - 4 cvičitelky za župu

Návratka zde:

https://forms.gle/UsXKS3p8V6ruNu7u5

Ubytování:

pro zájemce bude zajištěno ubytování z pátku 17.9.2021 na sobotu
18.9.2021 v areálu Sokola Brno I (karimatka není potřeba).
Úhrada 50 Kč/osoba při prezenci.

Objednávka ubytování zde: https://forms.gle/3wkb9uB2Vkhzb3uz7
Návratka a závazná objednávka: do 16.9.2021
Při prezenci bude požadováno předložení certifikátu o očkování nebo antigenním
či PCR testu.
Radka Kabelková v.r., Hana Kvapilová v.r.
za vedení skladby

Ludmila Ryšavá v.r.
předsedkyně přípravného výboru

Účastník akce souhlasí s použitím fotodokumentace z akce, pro účely publikace v metodických, propagačních
a ostatních tiskových materiálech župy i ČOS. Akce je pořádána za finanční podpory OV ČOS.

POZVÁNKA
na celorepublikový nácvičný sraz skladby pro muže a ženy
autorky Jariny Žitné

„S p ě j m e d á l“
Termín:

neděle 26. září 2021

Místo:

tělocvična Sokola Brno I, Kounicova 20/22

Spojení:

tramvaj číslo 12 z Hlavního nádraží směr Královo Pole (Technologický
park) – výstup na zastávce Grohova, dále pěšky ulicí Pekárenskou projít
na Kounicovu. Cena jízdenky 25,- Kč, všichni cestující po dovršení
70ti let se přepravují zdarma.

Program:

8.30 hod.
9.00 – 16.00 hod.

Vezmi s sebou:

členský a cvičitelský průkaz, oblečení a obuv do tělocvičny,
poznámkový blok, psací potřeby, strava – z vlastních zásob

Účast na nácvičném srazu:

prezence
nácvik pod vedením Radky Dvořákové a Hany
Kvapilové, za podpory M a Z Chaloupkových

maximální počet - 3 cvičitelé za župu

Návratka zde:

https://forms.gle/mC1SFZT7w9RcdLoG9

Ubytování:

pro zájemce bude zajištěno ubytování ze soboty 25.9.2021 na neděli
26.9.2021 v areálu Sokola Brno I (karimatka není potřeba).
Úhrada 50 Kč/osoba při prezenci.

Objednávka ubytování zde: https://forms.gle/ujsvcmsgbRe6XTTHA
Návratka a závazná objednávka: do 23.9.2021
Při prezenci bude požadováno předložení certifikátu o očkování nebo antigenním
či PCR testu.
Radka Dvořáková v.r., Hana Kvapilová v.r.
za vedení skladby

Ludmila Ryšavá v.r.
předsedkyně přípravného výboru

Účastník akce souhlasí s použitím fotodokumentace z akce, pro účely publikace v metodických, propagačních
a ostatních tiskových materiálech župy i ČOS. Akce je pořádána za finanční podpory OV ČOS.

POZVÁNKA
na celorepublikový nácvičný sraz skladby pro ženy a starší ženy
autorek Ivany Jiránkové a Dáši Honové

„O p T I m I s T k y“
Účast na nácvičném srazu: pouze cvičitelky z Moravy, maximální počet

4 cvičitelky za župu.
Nácvik pro cvičitelky z Čech bude 17. října 2021 v Praze (nová pozvánka)
Termín:

úterý 28. září 2021

Místo:

hala Sokola Brno I, Kounicova 20/22

Spojení:

tramvaj číslo 12 z Hlavního nádraží směr Královo Pole (Technologický
park) – výstup na zastávce Grohova, dále pěšky ulicí Pekárenskou projít
na Kounicovu. Cena jízdenky 25,- Kč, všichni cestující po dovršení
70ti let se přepravují zdarma.

Program:

8.30 hod.
9.00 – 16.00 hod.

Vezmi s sebou:

tyč 1 m, členský a cvičitelský průkaz, oblečení a obuv do tělocvičny,
poznámkový blok, psací potřeby, strava – z vlastních zásob

Návratka zde:

https://forms.gle/c2igp7xpXcP13iwp9

Ubytování:

pro zájemce bude zajištěno ubytování z pondělí 27.9.2021 na úterý
28.9.2021 v areálu Sokola Brno I (karimatka není potřeba).
Úhrada 50 Kč/osoba při prezenci.

prezence
nácvik pod vedením autorek

Objednávka ubytování zde: https://forms.gle/X2YZVMo7QNhiTLwf8
Návratka a závazná objednávka: do 26.9.2021
Při prezenci bude požadováno předložení certifikátu o očkování nebo antigenním
či PCR testu.
Vlaďka Přemyslovská v.r., Květa Řehůřková v.r.
za vedení skladby

Ludmila Ryšavá v.r.
předsedkyně přípravného výboru

Účastník akce souhlasí s použitím fotodokumentace z akce, pro účely publikace v metodických, propagačních
a ostatních tiskových materiálech župy i ČOS. Akce je pořádána za finanční podpory OV ČOS.

POZVÁNKA
na celorepublikový nácvičný sraz skladby pro mladé muže a ženy
autorky Heleny Peerové

„OdhOdlANí“
Termín:

úterý 28. září 2021

Místo:

Pardubice, T. J. Sokol Pardubice I, Jiráskova 29, příchod hlavním
vchodem sokolovny přes vestibul

Spojení:

z nádraží ČD/ČSAD autobusem č. 6 nebo 8 směr centrum, zastávka
Karla IV.

Prezence:

11.30-11.55 hodin

Zahájení:

ve 12.00 hodin - nácvik pod vedením autorky

Ukončení:

v 18.00 hodin

Vezmi s sebou:

členský a cvičitelský průkaz, černé cvičební oblečení a obuv
do tělocvičny, poznámkový blok, psací potřeby, jídlo a pití

Účast na nácvičném srazu:
Návratka zde:
Ubytování:

maximální počet - 3 cvičitelé za župu

https://forms.gle/7nd3wU5RkmZKvYQ2A
pro zájemce bude zajištěno ubytování z úterý 28.9. na středu 29.9.2021
v sokolovně na vlastní karimatce (50 Kč/osoba).

Objednávka ubytování zde: https://forms.gle/jWjHyQhcpyz5t5fw8
Návratka a objednávka ubytování:

do 26.9.2021

Při prezenci bude požadováno předložení certifikátu o očkování nebo antigenním
či PCR testu.
Jana Sobotová v.r.
vedoucí skladby
j.sobotova@email.cz, 605 769 756
Účastník akce souhlasí s použitím fotodokumentace z akce, pro účely publikace v metodických, propagačních
a ostatních tiskových materiálech župy i ČOS. Akce je pořádána za finanční podpory OV ČOS.

POZVÁNKA
na celorepublikový nácvičný sraz skladby
pro dorostence a muže autorů M. Vrány a J. Zedníka

„mužI ZAse spOlu“
Termín :

sobota 2.10.2021

Místo :

Kostelec nad Orlicí, sportovní hala Střední škola zemědělská
a ekologická, Komenského 873

Program:

od 9:00 hod. do 9:30 hod.
od 10.00 do 17.00 hod. nácvik pod vedením autorů
Informace o připravovaných akcích odboru všestrannosti ČOS
Ukázky cvičení mužů v koedukované skladbě pro XVI. slet 2024 (varianta
cvičení na sletu pro muže, kteří nezvládnou cvičení ve skladbě pro dorostence
a muže – vysvětlení na místě)

Hygienická opatření: podle stavu v termínu konání akce
Jízdné:

nebude proplaceno z ČOS, mohou uhradit župy nebo T.J.

Stravování: sobota – oběd – podle objednávky v návratce
(platí každý sám cena cca 100 Kč)
Vezmi s sebou: sportovní úbor, obutí do tělocvičny, psací potřeby
Přihláška spolu s návratkou do 25.9.2021 zde: https://forms.gle/wVqyPtVyjG8aU4N48
Účast: župní vedoucí dorostenců a mužů a další zájemci o skladbu „Muži zase spolu“ –
maximální počet 4 cvičitelé
NAZDAR!
Miroslav Vrána v.r.
Josef Zedník v.r.
autoři skladby
Účastník akce souhlasí s použitím fotodokumentace z akce, pro účely publikace v metodických, propagačních
a ostatních tiskových materiálech župy i ČOS. Akce je pořádána za finanční podpory OV ČOS.

POZVÁNKA
na celorepublikový nácvičný sraz skladby pro starší žákyně
autorky Anny Holanové

„B A B e T A“
Termín:

neděle 3. října 2021

Místo:

Tyršův dům, Újezd 450, Prha 1 – tělocvična T1

Spojení:

sledujte jízdní řády

Program:

12. 00 hod.
12.30 – 16.00 hod.

Vezmi s sebou:

prezence po ukončení srazu župních vedoucích
mladších a starších žákyň
nácvik pod vedením autorky

členský a cvičitelský průkaz, oblečení a obuv do tělocvičny,
poznámkový blok, psací potřeby, strava – z vlastních zásob

Účast na nácvičném srazu:

maximální počet - 2 cvičitelky za župu

Návratka do 30.9.2021 zde:

https://forms.gle/5xsPq21baa13HyyX9

Při prezenci bude požadováno předložení certifikátu o očkování nebo antigenním
či PCR testu.

Anna Holanová v.r.
autorka skladby

Denisa Binderová v.r.
vedoucí skladby

Účastník akce souhlasí s použitím fotodokumentace z akce, pro účely publikace v metodických, propagačních a ostatních
tiskových materiálech župy i ČOS. Akce je pořádána za finanční podpory OV ČOS.

Spojení MHD:
Hlavní nádraží – Sokol Brno I
Tramvaj č. 12 z Hlavního nádraží směr Technologický park – výstup na zastávce Grohova
směr zpět – Komárov

Těšíme se na shledání v Brně

Akce se koná za finanční podpory České obce sokolské, Jihomoravského kraje,
Statutárního města Brna a Úřadu městské části Brno-střed.

