Pořádající župy
a

Dr. JiNDry VANíčkA

10. – 12. 6. 2022
ZPRAVODAJ č. 6/22

Toto číslo obsahuje:
1. Pozvánky na nácvičné srazy skladeb
- Tančím s Abbou
12. února
- Když nemůžeš, tak přidej 19. února
- Kabely a dráty
20. února
2. Sokolské Brno – Slovácká beseda
3. Úbory skladeb
- Jedeme na výlet
- Když nemůžeš, tak přidej

JANA MÁCHALA

POZVÁNKA
na celorepublikový nácvičný sraz skladby pro ženy
autorky Kateřiny Matušínské

„t a n č í m s a b b o u“
Termín:

sobota 12. února 2022

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.

Program:
8.30 hod.
9.00 – 16.00 hod.
Vezmi s sebou:
poznámkový blok,

prezence
nácvik pod vedením Katky Matušínské
členský a cvičitelský průkaz, oblečení a obuv do tělocvičny,
psací potřeby, strava – z vlastních zásob

Závazná návratka : do 10.2.2022
Účast na nácvičném srazu:

počet - 2 cvičitelky za župu

Návratka zde:

https://forms.gle/jZWJGxX6frSxdB229

Ubytování:

pro zájemce bude zajištěno ubytování z pátku 11.2.2022 na sobotu
12.2.2022 v areálu Sokola Brno I (karimatka není potřeba).
Úhrada 50 Kč/osoba při prezenci.

Závazná objednávka zde: https://forms.gle/SxSDhapwpvgimw7w5
Při prezenci bude požadováno předložení dokladů dle aktuálních epidemiologických
opatření.

Hana Slezáková v.r., Gabriela Gutová v.r.
za vedení skladby

Ludmila Ryšavá v.r.
za přípravný výbor

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 2. celorepublikový nácvičný sraz skladby pro žactvo
autorek Jany Rosákové a Jany Vlčkové

„když nemůžeš, tak přidej“
Termín:

sobota 19. února 2022

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:

frekvenční žebřík, 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 autorek

maximální počet - 3 cvičitelé za župu

Návratka zde:

https://forms.gle/pP5d2mUQgK4npJjd9

Ubytování:

pro zájemce bude zajištěno ubytování z pátku 8.10.2021 na sobotu
9.10.2021 v areálu Sokola Brno I (karimatka není potřeba).
Úhrada 50 Kč/osoba při prezenci.

Objednávka ubytování zde: https://forms.gle/EGUDmHXRA7H7C6XF9
Návratka a závazná objednávka: do 16.2.2022
Při prezenci bude požadováno předložení dokladů dle aktuálních epidemiologických
opatření.
Oto Suchánek v.r., Tereza Mrázková v.r.
za vedení skladby

Ludmila Ryšavá v.r.
za přípravný výbor

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 předškolní děti
autorky Dany Uzlové

„kabely a dráty“
Termín:

neděle 20. února 2022

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.

Program:

8.30 hod.
9.00 – 14.00 hod.

Vezmi s sebou:

lano, 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 autorky

maximální počet za župu - 3 cvičitelé

Návratka zde:

https://forms.gle/mKNmpiq2MSUmJg7h7

Ubytování:

pro zájemce bude zajištěno ubytování ze soboty 19.2.2022 na neděli
20.2.2022 v areálu Sokola Brno I (karimatka není potřeba).
Úhrada 50 Kč/osoba při prezenci.

Objednávka ubytování zde:

https://forms.gle/S7jq8izdpUTKSCfv7

Návratka a závazná objednávka: do 16.2.2022
Při prezenci bude požadováno předložení certifikátu o očkování nebo antigenním
či PCR testu.
Martina Chvílová v.r., Irena Zahrádková v.r.
za vedení skladby

Ludmila Ryšavá v.r.
za přípravný výbor

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.

Sokolské Brno
„Slovácká beseda“
Stalo se tradicí již od roku 1997, že při přehlídce hromadných skladeb
Sokolského Brna je vždy jedna z nich tvořena lidovými tanci. V roce 2015
to byla Hanácká beseda, v roce 2022 cvičenci zatančí část Slovácké besedy.
První seznámení s touto skladbou bylo v roce 2019 na Ústředním srazu
žen a seniorek v TD. Záznam s tancem předvedený Sokoly z Velkých Bílovic
pod vedením sestry Sylvy Novotné nám nyní pomůže při nácvicích.
Mnozí budou tančit v krojích, jiní ve cvičebních úborech, pár může být tvořen
i dvěma ženami.
Zveme všechny z vás, kteří rádi podpoří udržování lidových písní a tanců.
Hudbu, video i popis hledejte na webových stránkách:
Sokolská župa Jana Máchala – Sokolské Brno – Slovácká beseda
odkaz:
https://drive.google.com/drive/folders/1oJPEWt66JhNgvoFM9OC4X9_eWjJx1z9Q?usp=sharing

„Jedeme na výlet“
Skladba pro rodiče a děti

Frisbee: celek stejnou barvu, celky mohou mít různé barvy

Guma: Simba skákací guma. Barva žluto-zelená
Na jeden celek 2 gumy. Jednu rozstřihnout na polovinu a sešít na 2 gumy
(mašinky). Druhou rozstříhat na čtvrtiny a již nesešívat (řídítka)
možno koupit lze např. na

cena 55,- Kč

https://pompo.cz/product/S%207302048/simba-skakaci-guma-3-druhy/?lang=cs

Oblečení:

děti: SAILOR pruhované, modro-bílé tričko , cena 177,-Kč
https://www.dtpshop.cz/textil/tricka/tricko-detske-sailor/

tmavé kraťasy
ženy: FUSIUN tričko dámské červený melír

cena 177,- Kč

https://www.dtpshop.cz/textil/Fusion-tricko-damske-sunset-melir-2XL-%5Bid=164M712%5D

černé 3/4 kalhoty
muži: FUSION tričko pánské červený melír
Tričko pánské Fusion (dtpshop.cz)

černé kraťasy

cena 177,- Kč

„Když nemůžeš tak přidej“
Skladba pro žákyně a žáky

Tričko dětské a pánské:
velikosti od 6 let do 12 let – cena 120,- Kč
velikosti M -2XL – cena 148,- Kč

odkaz: https://online-textil.cz/adler-top-pansky-detsky-playtime/kralovskamodra

Šortky dětské:
Velikost od 6 let do 12 let – cena 182,- Kč
Odkaz: Miles 613 Šortky dětské - NakupTextil - Textil Adler/Malfini

Šortky pánské:
Velikost od S po 3XL – cena 212,- Kč
Odkaz: Miles 612 Šortky pánské - NakupTextil - Textil Adler/Malfini

VEDEME čECHy k POHyBU A SPOLEčNÉ AkTiViTĚ

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

