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Program cvičení mladšího žactva T.J. Sokola Praha Královské Vinohrady pro rok 2020/2021

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Jedná se o cvičení kluků ve věku 7-12 let, zaměřené na
všestranný tělesný rozvoj. V našich hodinách klademe
důraz především na sportovní gymnastiku, která u dětí
rozvíjí tělo komplexně a dokáže být základem pro budoucí
specializovaná sportovní odvětví. Cvičíme dvakrát týdně, a
to v úterý od 18 do 19 hodin, a ve čtvrtek od 18 do 19 hodin.
V úterních hodinách se zaměřujeme na základní
gymnastické prvky a zpevnění těla. Naopak v hodinách
čtvrtečních se zaměřujeme na míčové hry a lehkou
atletiku.
Zároveň však chceme, aby bylo cvičení v pohodovém duchu
a kluky bavilo a našli si mezi ostatními kluky kamarády.

Jak se přihlásit:
Stačí přijít na jednu z prvních hodin k nám do cvičení, kde
Vás poprosíme o vyplnění základních kontaktních údajů.
Dále je pak třeba navštívit naší matriku v T.J. Sokol Praha
Královské Vinohrady, kde je třeba uhradit členský poplatek.
Poté obdržíte razítko a průkazku, jejíž nedílnou součástí je
pojištění cvičenců.
Otvírací
doba
matriky
www.sokolvinohrady.cz

je

uvedena

na

webu

Časy tréninků:

Kde se scházíme:

Oficiálně jsou naše tréninky v následujících časech:
Úterý: 18:00-19:00
Čtvrtek: 18:00-19:00
Vzhledem k tomu, že některé chlapce připravujeme na
závody, vyskytujeme se v tělocvičně již od 17:00 a to jak v
úterý, tak i ve čtvrtek.(souběžně s hodinou předškolních
dětí.)
V případech, že máte například mladšího sourozence u
předškolních dětí, lze se domluvit, že by bylo možné
chodit dříve. Tj. 17-18.

Naše cvičení začíná vždy v šatně číslo 5, která je naší
domovskou šatnou. Tato šatna je vždy otevřena 10-15 min,
před začátkem cvičení. V této šatně jsou pak také kluci na
konci cvičení k vyzvednutí.

Mohu se jako rodič přijít podívat?
Na dorostovém sále je k dispozici tribuna pro rodiče. Je
proto možné sledovat cvičení. Tribuna je volně přístupná z
hlavního vestibulu a nachází se v druhém patře objektu.

Akce během roku :
Během roku je možnost zúčastnit se různých akcí a to
tradičních v rámci Sokola, tak i sportovních, jako jsou
závody,soutěže apod.

Sportovní akce:
Vzhledem
k
současnému
stavu
nejsme
schopni
specifikovat konkrétní termín sportovních akcí. Jakmile jej
budeme vědět, budete zavčasu informováni. Nicméně
přikládám alespoň orientační termíny.
Leden 2021 víkendové soustředění
Duben 2021 Závody všestrannosti
Červen 2021 Rakovského memoriál
Fotografie z gymnastického soustředění v Kolíně.
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ZÁŘÍ
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LEDEN
ÚNOR

8.9

Začátek cvičení na Vinohradech

8.10

Památný den Sokolstva- není cvičení

26-30.10 Podzimní prázdniny-necvičí se
17.11

Den studenstva - není cvičení

3.12 Mikulášská hodina
17.12 Vánoční hodina

5.1

První novoroční hodina

28.1 Pololetní prázdniny - necvičí se

22.2-28.2 Jarní prázdniny Praha 2 - necvičí se

POZNÁMKA:

Některé akce nemají vzhledem k současné situaci daný přesný termín. Jakmile bude termín k dispozici, budete za
včasu informováni.
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