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1. Úvod, informace
2. Pozvánky na nácvičné srazy skladeb

Když nemůžeš, tak přidej
Reminiscence
Žížaly
Optimistky
3. Objednávka úboru - triček skladby Spějme dál
4. Předběžný zájem o vystoupení v hromadných skladbách

Příloha:

–

Objednávka úboru - triček skladby Spějme dál v excelu
Předběžný zájem o vystoupení v hromadných skladbách v excelu

1. Úvod, informace
Milé sestry, vážení bratři,
dovolte mi abych Zpravodaj otevřela úryvkem z úvahy bratra Jury Bílého –
seniora z T.J. Sokol Brno I ze dne 21. ledna 2021.
„Nehybnost zasáhla naše Sokolské Brno. Takový malý, krásný svátek Sokola
mezi Slety. Plný života i vzájemných setkání. Všichni jsme nedočkavě očekávali
popisy skladeb a těšili se na nácvik, který se vždycky neobejde bez velkého úsilí
zapamatovat si všechny polohy i přesuny. A mnohdy i bloudění mezi značkami.
Výsledky na ploše jsou potom však vždycky v pořádku. Bohužel, o všechny tyto
malé radosti, které patří neoddělitelně k sokolskému životu, jsme ochuzeni.
Zásah vyšší moci však nemůže zničit naše odhodlání. Pandemie zmizí
a o to bude větší chuť si zacvičit. Už dnes si představuji a prožívám ten blahý
pocit, když zatlačím na vchodové dveře „stadecu“ a oni se opravdu otevřou.“
Dveře sokoloven se opravdu otevírají a věříme, že návrat bude již trvalý.
Mimo pozvánek na nácvik dalších skladeb jste obdrželi též předběžnou
přihlášku cvičenců k jednotlivým skladbám s uvedením zájmu o vystoupení
v různých městech. Termín do 30. listopadu 2021 se jeví jako dostačující
k rozhodnutí o zapojení se cvičenců. Počty všech jsou velmi důležité pro autory,
bez kterých se neobejde závěrečná choreografie.
Pro skladbu „Spějme dál“ přikládáme objednávku úborů – triček s termínem
do 15. listopadu 2021.
Skladba „Basketbal“ určená pro starší žactvo autorky Daniely Kurečkové
bude 16. října 2021 natočená na video a společně s popisem distribuována.

Za přípravný výbor SOKOLGYMU – Sokolského Brna
Ludmila Ryšavá v.r.
Informace o SOKOLGYMU 2022 naleznete na webových stránkách
župy Jana Máchala – Sokolské Brno, odkaz:
https://www.sokolmachal.cz/brno-2022 a
na webu ČOS – PRO SOKOLY – top projekty ČOS – SOKOLGYM, odkaz:
https://prosokoly.sokol.eu/sokolgym

POZVÁNKA
na celorepublikový nácvičný sraz skladby pro žactvo
autorek Jany Rosákové a Jany Vlčkové

„když nemůžeš, tak přidej“
Termín:

sobota 9. října 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 autorek

maximální počet - 3 cvičitelé za župu

Návratka zde:

https://forms.gle/7nFwKe9n1aF5gFd38

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/H9GNwjy78pmotaqv5
Návratka a závazná objednávka: do 6.10.2021
Při prezenci bude požadováno předložení certifikátu o očkování nebo antigenním
či PCR testu.
Oto Suchánek v.r., Petra Quittová 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 nácvičný sraz skladby pro ženy Marie Frantové
upravené Marií Palmovou a Evou Brázdovou

„R e m i n i s c e n c e“
Termín:

neděle 10. října 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:

obruč, florbalové míčky na gumě nebo 70 cm stuhu,
členský a cvičitelský průkaz, oblečení a obuv do tělocvičny,
poznámkový blok, psací potřeby, strava – z vlastních zásob

Účast na nácvičném srazu:
Návratka zde:

prezence
nácvik vedou sestry z župy Pernštejnské

2 cvičitelky za jednotu, počet jednot neomezen

https://forms.gle/bXL3MUwiTsh9H1UHA

Návratka a závazná objednávka: do 7.10.2021
Při prezenci bude požadováno předložení certifikátu o očkování nebo antigenním
či PCR testu.
Eva Dudová, Eliška Šrubařová
za vedení skladby

Ludmila Ryšavá
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 mladší žactvo
autorů Jany a Milana Sobotových

„žížaly“
Termín:

sobota 16. října 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:

10.00 hod.
10.30 – 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 autorů

maximální počet - 3 cvičitelé za župu

Návratka zde:

https://forms.gle/bRd1V5WdiApKzhni8

Ubytování:

pro zájemce bude zajištěno ubytování z pátku 15.10.2021 na sobotu
16.10.2021 v areálu Sokola Brno I (karimatka není potřeba).
Úhrada 50 Kč/osoba při prezenci.

Objednávka ubytování zde: https://forms.gle/ahzzwwom9BqM2vE86
Návratka a závazná objednávka: do 14.10.2021
Oblečení cvičenců bude upřesněno na nácvičném srazu.
Při prezenci bude požadováno předložení certifikátu o očkování nebo antigenním
či PCR testu.
Tereza Mrázková v.r., Pavel Mrázek 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 ženy a starší ženy
autorek Ivany Jiránkové a Dáši Honové

„O p t i m i s t k y“
Účast na nácvičném srazu: cvičitelky z Čech, maximální počet

4 cvičitelky za župu.

Termín:

neděle 17. 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:

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/D6vazhpZognn85fe6

prezence
nácvik pod vedením autorek

Návratka a závazná objednávka: do 14.10.2021
Při prezenci bude požadováno předložení certifikátu o očkování nebo antigenním
či PCR testu.

Ivana Jiránková v.r., Dáša Honová v.r.
autorky 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.

OBJEDNÁVKA
skladba pro ženy a muže "Spějme dál"
Sokolská župa

číslo:

Dámské tričko - kulatý výstřih
velikost S
M
L
XL
A
61
63
65
67
B
41
44
47
50

XXL

Pánské tričko - véčkový výstřih
velikost XS
S
M
L
A
62
69
72
74
B
49
5
53
56

69
53

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

76

78

80

84

88

58

62

64

68

72

XXL

3XL

4XL

Závazně objednáváme:
Velikost

Dámské tričko
S

M

L

XL

XXL

počet ks
Velikost

Pánské tričko
XS

S

M

L

XL

počet ks
Cena triček bude upřesněna po kalkulaci.
Objednané zboží odešlete na adresu:

Za objednávku odpovídá: Jméno a příjmení
Telefon:

e-mail:

Žádáme Vás o zaslání závazné objednávky nejpozději do 15.11.2021
na adresy: zmachala@sokol.eu, ucto.machal@volny.cz

5XL

Předběžný zájem o vystoupení v hromadných skladbách SOKOLGYMU 2022

Název župy

č. župy

Plzeň

Brno

Pardubice

Ostrava

14. května
počet cvičenců

10.-12. června
počet cvičenců

18.-19.června
počet cvičenců

koncem června
počet cvičenců

Jedeme na výlet
Kabely a dráty
Žížaly
Babeta
Když nemůžeš
…
Basketbal
Odhodlaní
Tančím s Abbou
Reminiscence
Optimistky
Zatanči
Spějme dál
Bondi
Muži zase spolu
Křídla

Jméno a
příjmení:

Odesílatel:
mobil:

e.mail:

Předběžný zájem zasílejte do 30.11.2021 na adresy:

zmachala@sokol.eu
ucto.machal@volny.cz

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

