
                                                              Pořádající župy JANA MÁCHALA  

                                                                      a Dr. JiNDry VANíčkA 

 

 

 

 

 

 

10. – 12. 6. 2022 

ZPRAVODAJ č.  3/22 

 
 

Toto číslo obsahuje:  

1. Pozvánky na nácvičné srazy skladeb     –  Tančím s Abbou    23.10.2021 
Bondi   30.10.2021 

Basketbal    6.11.2021 

 

2. Informace k hromadné skladbě „BASKETBAL“ 

 

Příloha: Choreografie skladby „Spějme dál“ –  základní postavení 

        tvorba trojúhelníků 

        vytvoření oblouků 

        vytvoření kroužků 



 

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 23. 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. 
 

Program:  

  8.30 hod.  prezence 

  9.00 – 16.00 hod.  nácvik pod vedením Katky Matušínské 

 

 

Vezmi s sebou: členský a cvičitelský průkaz, oblečení a obuv do tělocvičny, 

poznámkový blok,  

                                    psací potřeby, strava – z vlastních zásob 

 

Závazná návratka : do 20.10.2021 

 

Účast na nácvičném srazu:  počet - 2 cvičitelky za župu 

 

Návratka zde:              https://forms.gle/r8MLAomTRgLCZBad9 

  

Ubytování: pro zájemce bude zajištěno ubytování z pátku 22.10.2021 na sobotu 

23.10.2021 v areálu Sokola Brno I (karimatka není potřeba). 

Úhrada 50 Kč/osoba při prezenci.  

 

Závazná objednávka zde: https://forms.gle/mhpoeE1p8FZFCwbVA 

 

Při prezenci bude požadováno předložení certifikátu o očkování nebo antigenním  

či PCR testu. 

 

        

        Hana Slezáková v.r., Gabriela Guttová v.r.                       Ludmila Ryšavá v.r. 

                      za vedení skladby                   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. 

https://forms.gle/r8MLAomTRgLCZBad9
https://forms.gle/mhpoeE1p8FZFCwbVA


 

 

 

 

 

 

  

Termín:  sobota 30. 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. 

 

Program:  

8.30 hod.  prezence 

9.00 – 16.00 hod.  nácvik skladby pod vedením autorů 

 

Vezmi s sebou: členský a cvičitelský průkaz, oblečení a obuv do tělocvičny, klobouk, 

poznámkový blok, psací potřeby, strava – z vlastních zásob 

 

Návratka a závazná objednávka: do  27.10.2021 

 

Účast na nácvičném srazu:  maximální počet - 6 cvičitelů za župu 

 

Návratka zde:            https://forms.gle/zgMtMXmWF5HgMnpL9 

  

Ubytování: pro zájemce bude zajištěno ubytování z pátku 29.10.2021 na sobotu 

30.10.2021 v areálu Sokola Brno I (karimatka není potřeba). 

Úhrada 50 Kč/osoba při prezenci.  

 

Závazná objednávka zde: https://forms.gle/7RpMG2oPccpo8hBXA 

 

Při prezenci bude požadováno předložení certifikátu o očkování nebo antigenním  

či PCR testu. 

                                                                                                       Ludmila Ryšavá v.r. 

                 za přípravný výbor 

 

            Svaťa Chalupa v.r., Slávek Krutiš v.r. 

                   za vedení skladby 

 
Účastník akce souhlasí s použitím fotodokumentace z akce, pro účely publikace v metodických, propagačních a ostatních 

tiskových materiálech župy, ČOS, MmB a JMK.  Akce je pořádána za finanční podpory OV ČOS 

 

https://forms.gle/zgMtMXmWF5HgMnpL9
https://forms.gle/7RpMG2oPccpo8hBXA


 

 

POZVÁNKA 

na celorepublikový nácvičný sraz skladby pro starší žactvo 

 autorky Daniely Kurečkové 

 

„BASKETBAL“ 
 

Termín:  sobota 6. listopadu 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. 
 

Program:  8.30 hod.  prezence 

9.00 – 16.00 hod.  nácvik pod vedením Daniely Kurečkové 

 

Vezmi s sebou: overball nebo polštářek 35x 35 cm , členský a cvičitelský průkaz,   

                                    oblečení a obuv do tělocvičny, poznámkový blok, psací potřeby,  

                                    strava – z vlastních zásob 

 

Účast na nácvičném srazu:  maximální počet - 4 cvičitelé za župu 

 

Návratka zde:   https://forms.gle/zVXB9ARtjAUgJKZF9 

 

Ubytování: pro zájemce bude zajištěno ubytování z pátku 5.11.2021 na sobotu 

6.11.2021 v areálu Sokola Brno I (karimatka není potřeba). 

Úhrada 50 Kč/osoba při prezenci.  

 

Objednávka ubytování zde:  https://forms.gle/xKnJQcxEAPRv2mZ38 

 

Návratka a závazná objednávka: do 4.11.2021 

 

Při prezenci bude požadováno předložení certifikátu o očkování nebo antigenním  

či PCR testu. 

 
  

                   Květa Daňková  v.r.                                           Ludmila Ryšavá v.r. 

                    za vedení skladby                 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. 

https://forms.gle/zVXB9ARtjAUgJKZF9
https://forms.gle/xKnJQcxEAPRv2mZ38


 
 
 
 
 
 
 
2. Informace k hromadné skladbě „BASKETBAL“ 

 

Koedukovaná skladba pro starší žactvo , mladší dorost         

autorka:     Daniela Kurečková 

 

 cvičí kluk a holka , nebo 2 holky volně v prostoru 

  1. část  - video    "Promo" 

  2. část - práce s"míčem"  -  přihrávky, slalom, vyhazování      

  3. část  - taneční a gymnastická   

 

Hudba: 

DeeThane - Balin ben Cristovao 

 

Náčiní -    polštář -  IKEA 

 odkaz https://www.ikea.com/cz/cs/search/products/?q=basketbalov%C3%BD 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Choreografie skladby „Spějme dál“  –  základní postavení 

        tvorba trojúhelníků 

        vytvoření oblouků 

        vytvoření kroužků 

 

https://www.ikea.com/cz/cs/search/products/?q=basketbalov%C3%BD


 

Akce se koná za finanční podpory České obce sokolské, Jihomoravského kraje, 

Statutárního města Brna a Úřadu městské části Brno-střed. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 


