
                                                              Pořádající župy JANA MÁCHALA  

                                                                      a Dr. JiNDry VANíčkA 

 

 

 

 

 

 

 

11. – 13. 6. 2021 

ZPRAVODAJ č. 1 

 
Toto číslo obsahuje: 

1. Úvodní slovo 

2. Rámcový program 

3. Přehled přihlášených skladeb 

4. Informace 

5. 1. nácvičné srazy v Brně 

6. Pozvánky na nácvičné srazy - „Spějme dál“ 

      - „Odhodlaní“ 

      - „Reminiscence“ 

                                                         - „Optimistky“ 

7. Mapa, spojení – Sokol Brno I 

                        – Čichnova – Sokol Brno I 

                        – veřejné parkování 

 



Milé sestry, vážení bratři, sportovní přátelé. 

 

                 Dovolujeme si Vám všem oznámit, že v následujícím roce se bude 

konat v našem městě tradiční sokolské „mezisletové“ setkání malých i velkých 

sportovců a přátel pohybu pod novým názvem  

SOKOLGYM - SOKOLSKÉ BRNO 2021. 

Pracujeme na přípravě programu tak, aby brněnská sokolská akce, která ve všech 

minulých ročnících byla Vámi i širokou veřejností vysoce hodnocena, snad              

i předčila Vaše očekávání. Již příští měsíc zahajujeme nácviky hromadných 

skladeb, za které děkujeme všem autorům a autorkám. Pevně věříme, že zájem      

o ně projeví dostatečný počet cvičících.  

Pozvánka je pro nás  zavazující k usilovné práci ve všech souvisejících 

tělocvičných, sportovních, kulturních i ostatních činnostech, které bude třeba 

zajistit. Věříme v podporu České obce sokolské, města Brna i Jihomoravského 

kraje. 

       Těšíme se na setkání v Brně - naší moravské metropoli. 

 

                Jiří Růžička          Ludmila Ryšavá 

starosta župy Dr. Jindry Vaníčka                         starostka župy Jana Máchala 
 
 
 

Rámcový program:  

 

11.6.2021   -   pátek 

 Soutěže a hry předškolních dětí   -   Tyršův park 

 Procházky   -   architektura a historie města Brna  

 

12.6.2021   -    sobota 

 Olympijský šplh   -   obchodní centrum Olympia 

 Plážový volejbal    -   přehrada – Sokolák 

 Basketbal, stolní tenis, florbal   -   sokolovny, haly tělocvičných jednot 

 Workshop   -   velký sál Stadionu 

 Pódiové skladby   -   přehlídka - hala SBI 

 Horolezecká stěna, airtrack, mini golf    -   areál SBI 

 Sokolský odznak zdatnosti   -   Tyršův park 

 Gala večer    -   Špilberk  

 

 13. 6. 2021   -   neděle 

 Sokolský průvod Brnem 

 Přehlídka hromadných skladeb    -    hřiště SBI 

 



 

SOKOLGYM – SOKOLSKÉ BRNO - přehled přihlášených skladeb  

 
Rodiče a děti   skladba: „Jedeme na výlet“ 

Autor:   Jana Kosařová, Ivana Lubínová  Délka skladby:  5 min 

Hudba:     střihová     Náčiní:     frisbee, guma na skákání 

Nácvičný sraz: Brno, 16. ledna.2021 

 

Předškolní děti  skladba: „Kabely a dráty“ 

Autor:   Dana Uzlová     Délka skladby:  2,2 min 

Hudba:     Vanda a Standa    Náčiní:               lano 

Nácvičný sraz: Brno, 16. ledna.2021 

 

Mladší žactvo  skladba: „Žížaly“ 

Autor:   Jana Sobotová, Milan Sobota   Délka skladby:  3 min 

Hudba:     Tancovala žížala, Měla babka   

Nácvičný sraz: Brno, 14. listopadu 2020 

 

Žactvo    skladba: „Když nemůžeš, tak přidej“  

Autor:   Jana Rosáková, Jana Vlčková  Délka skladby:   do 5 min 

Hudba:     Když nemůžeš, přidej víc   Náčiní:         frekvenční žebřík 6 m 

Nácvičný sraz: Brno, 15. listopadu 2020                                                   červenožlutý 

                                                                                                                     

Mladší muži a ženy  skladba: „Odhodlaní“ 

Autor:   Helena Peer     Délka skladby:  6,4 min 

Hudba:     Two Steps from Hell      

Nácvičný sraz: Pardubice, 3. října 2020 

 

Ženy    skladba: „Tančím s Abbou“ 

Autor:   Kateřina Matušínská    Délka skladby:  4 min 

Hudba:     mix hudební skupiny Abba  

Nácvičný sraz: Brno 5. prosince 2020 

 

Ženy    skladba: „Reminiscence“ 

Autor:   Marie Palmová, Eva Brázdová  Délka skladby:  6,5 min 

Hudba:     střihová     Náčiní:   obruč, míčky 

Nácvičný sraz: Brno, 4. října 2020 

  

Ženy, starší ženy  skladba: „Optimistky“ 

Autor:   Ivana Jiránková, Dáša Honová  Délka skladby:  6,5 min 

Hudba:     střihová     Náčiní:               tyč 1m 

Nácvičný sraz: Brno 10. října 2020 

  

Ženy, mladší seniorky skladba: „Zatanči“ 

Autor:   Helena Peer     Délka skladby:  6 min 

Hudba:     hudební mix kubánské salsy                          Náčiní:            trojcípý šátek 

a dominikánské bachaty  

Nácvičný sraz: Brno 24. října 2020 

 

Muži, ženy   skladba: „Spějme dál“ 

Autor:   Jarina Žitná     Délka skladby:  5,45 min 

Hudba:     František Kmoch  

Nácvičný sraz: Brno, 26.září 2020 

 

 



Muži a dorostenci  skladba: „Bondi“ 

Autor:   Petr Sádek, Ladislav Toncar   Délka skladby:  6,7 min 

Hudba:     střihová z filmů JB    Náčiní:   klobouk 

Nácvičný sraz: Brno, 17. října 2020 

 

Celá rodina – od 10 let skladba: „Křídla“ 

Autor:   Zdena Šafářová, Ladislav Kozelek  Délka skladby:  5,55 min 

Hudba:     BABA YETU – Angel City Chorele, následně střihová 

Nácvičný sraz: Brno, 31. října 2020      

 

Všichni   skladba: „Slovácká beseda“ 

Autor:   Sylva Novotná, Květa Daňková  Délka skladby:  do 7 min 

Nácvik při srazech 

 

HOSTÉ:  

Sokolská únia Slovenska skladba: Čo bude, bude 

Autor:  Emília Fialová    Délka skladby:  3,57 min 

Hudba:  Hermes House Band: Que: Sera Sera Náčiní:   šál, 2 míčky 

 

Informace: 
 

Milé sestry, milí bratři, 

 

     dostalo se k vám 1. číslo Zpravodaje Sokolského Brna, které bylo rozesláno               

do kanceláří všech žup, župním náčelnicím a náčelníkům i vedení náčelnictva 

ČOS.  Startujeme nácvikem hromadných skladeb. Od minulých ročníků                  

se připravovaný Sokolgym liší počtem zapojených měst a tím i počtem 

předpokládaných vystoupení.  

 

     Vedení odboru všestrannosti ČOS rozhodlo o uspořádání celorepublikových 

nácvičných srazů a z těchto důvodů je také určený počet cvičitelů, které může 

župa na jednotlivé srazy vyslat. Dále bylo též rozhodnuto o termínu zveřejnění 

„PROMA“ jednotlivých skladeb, tak jako o zajištění popisů a metodických videí 

do termínu konání nácviku.  Tyto informace obdržíte z ústředí.  

 

     Máme zájem dodržovat rozesílání jednotlivých pozvánek a informací nejméně 

4 týdny před konáním. Vás žádáme o zpětnou vazbu a dodržování termínů 

návratek, prostřednictvím župních kanceláří. 

 

     Bodový rámcový program vás provede plánovanými akcemi, které budeme 

postupně upřesňovat. Zpravodaj č. 2 bude obsahovat velikostní tabulky                      

a formuláře pro objednání cvičebních úborů skladeb po prvním nácviku.  

Připravíme přehled k objednávkám používaného náčiní. 

 

Sledujte, prosím, webové stránky: 

župy Jana Máchala - https://www.sokolmachal.cz/brno-2021 

župy Dr. Jindry Vaníčka – www.vanickovazupa.cz 

 

Podrobnější informace: Ludmila Ryšavá – lida.rysava@seznam.cz 

                                      Eva Dudová – zmachala@sokol.eu 

https://www.sokolmachal.cz/brno-2021
http://www.vanickovazupa.cz/
mailto:lida.rysava@seznam.cz
mailto:zmachala@sokol.eu


 
 

    

 

   

1. nácvičné srazy v Brně, Kounicova 20  

     

termín nácviku  - 

Brno kategorie autor název skladby místo 

26. září 2020 ženy, muži Jarina Žitná Spějme dál hala 9 - 16 

4. října 2020 ženy 

Marie Palmová                     

Eva Brázdová Reminiscence tělocvična 

10. října 2020 ženy, starší ženy 

Ivana Jiránková                   

Dáša Honová Optimistky 

hala / 

tělocvička 

17. října 2020 muži a dorostenci 

Petr Sádek                         

Ladislav Toncar Bondi hala 9 - 16 

24. října 2020 

ženy, mladší 

seniorky Helena Peer Zatanči hala 

31. října 2020 

celá rodina - od 

10 let 

Zdena Šafářová                

Ladislav Kozelek Křídla 

hala / 

tělocvična 

14. listopadu 2020 mladší žactvo 

Jana Sobotová                            

Milan Sobota Žížaly tělocvična 

15. listopadu 2020 žactvo 

Jana Rosáková             

Jana Vlčková Když nemůžeš…... tělocvična 

5. prosince 2020 ženy Kateřina Matušínská Tančím s Abbou hala 9 - 16 

16. ledna 2021 R+D 

Jana Kosařová         

Ivana Lubinová Jedeme  na výlet 

hala / 

tělocvična 

16. ledna 2021 PD Dana Uzlová Kabely a dráty 

hala / 

tělocvična 

při srazech všichni 

Sylva Novotná, 

Květa Daňková Slovácká beseda   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

POZVÁNKA 

na nácvičný sraz skladby pro muže a ženy 

autorky Jariny Žitné 

„S p ě j m e  d á l“ 
Termín:  sobota 26. září 2020 

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, platí i pro seniory nad 70 let 

 

Program:  
8.30 hod.  prezence 

9.00 – 16.00 hod.  nácvik pod vedením Jariny Žitné 

 

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

poznámkový blok, psací potřeby, strava – z vlastních zásob 

 

Návratka a závazná objednávka: do 15.9.2020 

 

Účast na nácvičném srazu:  maximální počet - 3 cvičitelé za župu 

 

Návratka zde:  https://forms.gle/EGtFk6GEcKxXomBt7 

  

Ubytování možno objednat: Zajistí kancelář župy Jana Máchala v Domově mládeže,  

Čichnova 982/23, 624 00 Brno     

Cena osoba/noc:  460 – 480,- Kč, úhrada – fakturu vystaví župa Jana        

Máchala  

     Ubytování ve vlastním spacáku v areálu Sokola Brno I –  

                                   cena osoba/noc – 50,-  Kč, úhrada na místě 

 

Závazná objednávka zde: https://forms.gle/goPgLH1mDB8BswW69 

 

 

 

Radka Dvořáková, Hana Kvapilová                                     Ludmila Ryšavá 

              za vedení skladby              předsedkyně přípravného výboru 
 

 

 

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/EGtFk6GEcKxXomBt7
https://forms.gle/goPgLH1mDB8BswW69


 

ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ, ODBOR VŠESTRANNOSTI 

Sokolgym 2021    

POZVÁNKA 

na nácvičný sraz skladby pro mladé muže a ženy 

autorky Heleny Peerové 

„Odhodlaní“ 
Termín:  sobota 3. října 2020 

Místo: Pardubice, T. J. Sokol Pardubice I, Jiráskova 29, atletická hala – 

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 

Zahájení:  ve 12 hodin - nácvik pod vedením autorky 

Ukončení:  v 18 hodin 

Vezmi s sebou: černé cvičební oblečení (pro potřeby natočení videa) a obuv do 

tělocvičny, poznámkový blok, psací potřeby, jídlo a pití 

 

Přihláška zde: https://forms.gle/wzayXYo6LWnMnhPQ8 

 

Přihlášku vyplňte nejpozději do středy 23. 9. 2020.  

 

Přijďte si skladbu vyzkoušet.  Maximální počet – 3 cvičitelé za župu.  

 

Pro zájemce bude zajištěno ubytování ze soboty 3.10. na neděli 4.10. 2020 

v sokolovně na vlastní karimatce (50 Kč/osoba). Ubytování je nutno objednat 

v přihlášce. Společný večer s možností popovídání se nabízí 😊. 

 

         

 Jana Sobotová 

  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 

Přihláška 

https://forms.gle/wzayXYo6LWnMnhPQ8
mailto:j.sobotova@email.cz
https://forms.gle/wzayXYo6LWnMnhPQ8


 

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 4. října 2020 

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, platí i pro seniory nad 70 let 

Program:  

8.30 hod.  prezence 

9.00 – 16.00 hod.  nácvik pod vedením sester z T.J. Sokol Tišnov 

 

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:  2 cvičitelky za jednotu – maximální počet 

 

 

Návratka do 21.9.2020, odkaz zde:  https://forms.gle/R4cUTP9uf4yqmz2L8 

 

 

 

 

 

              Eva Dudová, Eliška Šrubařová           Ludmila Ryšavá 

  za vedení skladby        předsedkyně přípravného výboru 
 

 

 

 

 

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/R4cUTP9uf4yqmz2L8


 

  

POZVÁNKA 

na nácvičný sraz skladby pro ženy a starší ženy 

autorek Ivany Jiránkové a Dáši Honové 

 

„O p t i m i S t k y“ 
 

Termín:  sobota 10. října 2020 

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, platí i pro seniory nad 70 let 

 

Program:  
8.30 hod.  prezence 

9.00 – 16.00 hod.  nácvik pod vedením autorek 

 

Vezmi s sebou: tyč 1 m, členský a cvičitelský průkaz, oblečení a obuv do tělocvičny,             

                                    poznámkový blok, psací potřeby, strava – z vlastních zásob 

 

Návratka a závazná objednávka: do 30.9.2020 

 

Účast na nácvičném srazu:  maximální počet - 3 cvičitelky za župu 

    

Návratka zde:   https://forms.gle/yUQ4X1d6zKvSFoHF6 

  

Ubytování možno objednat: Zajistí kancelář župy Jana Máchala v Domově mládeže,  

Čichnova 982/23, 624 00 Brno     

Cena osoba/noc:  460 – 480,- Kč, úhrada – fakturu vystaví župa  

Jana Máchala  

      

Ubytování ve vlastním spacáku v areálu Sokola Brno I – cena  

osoba/noc – 50,-  Kč, úhrada na místě 

 

Závazná objednávka zde: https://forms.gle/36k6jfHdUbEBQsfQ8 

 

 

 

Květa Řehůřková, Vlaďka Přemyslovská                                  Ludmila Ryšavá 

      za vedení skladby                               předsedkyně přípravného výboru 
 

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/yUQ4X1d6zKvSFoHF6
https://forms.gle/36k6jfHdUbEBQsfQ8


 
 

 

 

 

 

 

                                                                                          Sokol Brno I  

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Spojení MHD: 

 

Hlavní nádraží – Sokol Brno I 

 

Tramvaj č. 12 z Hlavního nádraží směr Technologický park – výstup na zastávce Grohova 

                     směr zpět – Juliánov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zastávka 

Grohova 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Domov mládeže 
                                                                                     Čichnova 
 

 

 

 

 

 

 

Spojení MHD: 

 

Hlavní nádraží – DM Čichnova 

 

Tramvaj č. 1 z Hlavního nádraží směr Bystrc, Ečerova – výstup na zastávce Komín, vozovna 

                     směr zpět – Řečkovice 

 

DM Čichnova – areál Sokol Brno I 

 

Tramvaj č. 3  z Komín, vozovna směr Stará Osada – výstup na zastávce Grohova 

Tramvaj č. 11 z Komín, vozovna směr Lesná, Čertova rokle – výstup na zastávce Grohova 

 

Trolejbus č. 36  z Podveská – výstup na zastávce Sušilova 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                 

                                                                          Sokol Brno I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tramvajová zastávka 

Komín-vozovna 

trolejbusová zastávka 

Komín-vozovna 

 

zastávka 

Sušilova 

zastávka 

Grohova 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veřejná parkoviště: 

1. Veveří – GPS: 49.2090147N, 16.5908672E 

2. Pod Kaštany – GPS: 49.2097278N, 16.5903050E 

3. Finanční úřad Šumavská – GPS: 49.2100658N, 16.5922658E 

 

Spojení:  

tramvajová zastávka Tábor nebo Rybkova - tramvaj číslo 3 (směr Stará osada) – výstup zastávka 

Grohova, dále pěšky ulicí Pekárenskou projít na Kounicovu 

 

pěšky – (17 minut) – ulicí Veveří a Sokolskou na Kounicova 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

Tábor 

Rybkova 



 

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

Statutárního města Brna a Úřadu městské části Brno-střed. 

 

  

 

 

 

 

 


