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SOKOLGYM 2021 stále žije.
Sestry a bratři, přinášíme vám aktuální informace o našem
společném projektu SokolGym 2021. Ani přes nepříznivou
epidemickou situaci se My Sokolové nevzdáváme. Snažíme se
využívat všech možností a způsobů, jak pokračovat v přípravách
na uspořádání našeho společného projektu ve čtyřech městech.
Jsme připraveni přizpůsobit se a podřídit konečné rozhodnutí o
konání akce vládním nařízením, které budou vycházet z konkrétní
situace. 1. března definitivně rozhodneme, zda se bude konat
SokolGym 2021 nebo bude přeložen na rok 2022.
Organizační výbory v Brně, Pardubicích, Plzni a Ostravě nepolevují v
přípravách a dále připravují své programy. Mají své akce projednány
se zástupci jednotlivých měst a krajů, promýšlejí přípravu celého
programu a připravují zázemí pro účastníky. Věří, že pokud celková
situace dovolí, budou moci ukázat, že Sokol v této obtížné době
nespal, ale byl aktivní a je připraven a schopen akci zorganizovat.
Připravovaný projekt SokolGym 2021 nám všem dává šanci ukázat,
že Sokol v době uzavření tělocvičen našel cestu, jak každý sám,
a přece společně můžeme rozhýbat naše členy a být ostatním
inspirací a příkladem.

Anna Jurčíčková
náčelnice ČOS

Petr Svoboda
náčelník ČOS

SOKOLSKÁ ŽUPA
PLZEŇSKÁ
KRAJ PLZEŇSKÝ
Sokolská Plzeň bude součástí oficiálního programu Slavností
svobody, které jsou naplánovány na první květnový týden.
Začátkem ledna 2021 proběhlo jednání se senátorem a starostou
městského obvodu Plzeň Slovany Lumírem Aschenbrennerem.
Dohodli jsme se o využití Chvojkových lomů k doprovodnému
programu. Byla nám dokonce přislíbena finanční podpora
prostřednictvím vypsání grantu.

Termín: 8.–9. 5. 2021
■ Chvojkovy lomy
- přírodní park nedaleko Městské haly se stálou scénou (pódiem).
Pódiové skladby, ukázky sportů, prezentace činnosti
sokolských jednot ,ukázky cvičení, představí se folklorní
soubor Jiskra 58, bude možné vyzkoušet plnění Sokolského
odznaku zdatnosti apod. Počítá se i s aktivním zapojením
veřejnosti do různých činností na jednotlivých stanovištích.
Počítáme s propagací sportu a sportování. Cvičenci se také
aktivně zapojí do oficiálního programu Slavností svobody.

SOBOTA 8. KVĚTNA
■ Přehlídka hromadných (sálových) skladeb do 200 cvičenců
- Areál Městských hal Lokomotiva
hala č. 1 - dopolední zkoušky a hlavní program
hala č. 2 - zkoušky
Kapacita hlediště pro diváky je 950 sedících a 400 stojících.
Hlavní program sestaven ze skladeb župy Plzeňské a skladeb
připravovaných pro Sokolské Brno. Po skončení hlavního
programu počítáme s aktivním zapojením cvičenců do programu
Slavností svobody.

BRNĚNSKÉ SOKOLSKÉ ŽUPY JANA
MÁCHALA A DR. JINDRY VANÍČKA
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Letošní sokolská slavnost se uskuteční v omezeném rozsahu
a jak je patrno z termínové listiny bude se převážně jednat
o sokolské sportovní akce.

Termín: 12.–13. 6. 2021
■ Turnaj v plážovém volejbalu mužů a žen
- hřiště Sokol Brno I, Brněnská přehrada – Sokolák
SOBOTA 12. ČERVNA
■ Olympijský šplh
- obchodní centrum Olympia
■ Basketbal, stolní tenis, florbal
- sokolovny, haly tělocvičných jednot
■ Soutěže a hry předškolních dětí
- Tyršův park
■ Sokolský odznak zdatnosti
- hřiště Sokol Brno I
■ Závod v SG žactva
- hala Sokol Brno I
Všechny uvedené akce jsou otevřené pro členy Sokola
i nesokolskou veřejnost.

SOKOLSKÁ ŽUPA VÝCHODOČESKÁ
PIPPICHOVA
KRAJ PARDUBICKÝ
Sokolské Pardubice se budou konat v prostorách špičkově
vybavené multifunkční haly enteria arény a v jejím okolí. Zároveň
bude všem účastníkům z řad členů Sokola i nesokolské veřejnosti
k dispozici areál Tělocvičné jednoty Sokol Pardubice I Na Olšinkách
včetně nově zrekonstruované sokolovny. Sokolské Pardubice
jsou podporovány Statutárním městem Pardubice jako významná
sportovní akce, podporu přislíbil i Pardubický kraj.

Termín: 18.–20. 6. 2021
PÁTEK 18. ČERVNA
■ Příjezdy, registrace, ubytování - areál Sokol Pardubice I.
SOBOTA 19. ČERVNA
■ Nácviky a zkoušky vystoupení (dopoledne) - enteria aréna.
■ Vystoupení v blocích - hromadné a pódiové skladby, exhibice
sportů (odpoledne) - enteria aréna.

■ Sokol Gala + koncert (večer) - enteria aréna.
■ Výstava, Gymzóna, Trampolína, Airtrack, parkour set,
minilezecká stěna, Sokolský odznak zdatnosti a další (celý den) ostatní vnitřní prostory enteria arény.
■ Orientační běh, nafukovací hřiště basketbal, florbal minihřiště,
sektor koloběžky, BESIP, Sokolský odznak zdatnosti (celý den) venkovní prostory před enteria arénou.
■ Sportovní turnaje - areál Sokol Pardubice I.
■ Oblastní přebory ČOS v Teamgymu Junior a Malém Teamgymu
(celý den) - Sportovní hala Dašická.
NEDĚLE 20. ČERVNA
■ Odjezd ubytovaných účastníků - areál Sokol Pardubice I

SOKOLSKÁ ŽUPA
MORAVSKOSLEZSKÁ
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
Hlavním smyslem celé akce je propojení blízkých žup, jednot,
oddílů ASPV a ČUS, propojení účastníků a přiblížení činnosti
široké veřejnosti.

Termín: 18.–20. 6. 2021
PÁTEK 18. ČERVNA
■ Příjezd a ubytování některých účastníků.
■ Program pro školy – Sokolský odznak zdatnosti, další
dovednosti a znalosti, soutěže, ukázky činnosti, sportovní oddíly,
hudební a taneční vystoupení (dopoledne) - Alšovo náměstí a
Hlavní třída Ostrava-Poruba.
■ Program pro veřejnost – Sokolský odznak zdatnosti, další
dovednosti a znalosti. Soutěže, ukázky činnosti, sportovní oddíly,
hudební, taneční a divadelní představení, soutěž mažoretek,
ukázka Sokolské stráže.
■ Oficiální zahájení, ocenění trenérů a cvičitelů, hudební
vystoupení, sokolské kapely (odpoledne, večer) - Alšovo náměstí
a Hlavní třída Ostrava-Poruba.

SOBOTA 19. ČERVNA
■ Zkoušky hromadných skladeb – areál Sokola Poruba.
■ Vyvrcholení sokolských soutěží – areál Sokola Poruba.
■ Oblastní přebory ČOS v Teamgymu Junior a Malém Teamgymu
(celý den) - Sportovní hala Várenská.
■ Přehlídka Sokolských divadel (Košatka, Dolní Životice) (večer)–
Ostrava Poruba.
NEDĚLE 20. ČERVNA
■ Generálka / projížděčka - hromadné skladby (ráno).
■ Průvod (dopoledne).
■ Program hromadných skladeb (poledne).
■ Slavnostní ukončení, rozloučení, odjezd účastníků (odpoledne).

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
Sportovní soutěže nebudou chybět ani v tomto mezisletovém projektu,
stejně jako nikdy nechybějí při všesokolských sletech. Soutěže, mimo
každoroční kalendář akcí, budou zaměřeny na vysokou sportovní
výkonnost /florbal/, některé budou s účastí členů Světového svazu
sokolstva /volejbal/, dále půjde o soutěže našich nejúspěšnějších
družstev a jednotlivců /badminton, basketbal, házená/, srovnávací
soutěže se členy Sportovní soutěže nebudou chybět ani v tomto

mezisletovém projektu, stejně jako nikdy nechybějí při všesokolských
sletech. Soutěže, mimo každoroční kalendář akcí, budou zaměřeny
na vysokou sportovní výkonnost /florbal/, některé budou s účastí
členů Světového svazu sokolstva /volejbal/, dále půjde o soutěže
našich nejúspěšnějších družstev a jednotlivců /badminton, basketbal,
házená/, srovnávací soutěže se členy sportovních svazů ČR /sportovní
gymnastika, beachvolejbal/ a soutěže otevřené široké veřejnosti.

Datum konání

Název akce

Pořadatel

Sport

Odpovědná osoba

1.–2. 5. 2021

Czech Sokol Cup

Sokol Plzeň - Doubravka

Badminton

Milada Nováková

4.–6. 6. 2021

Turnaj sokolských družstev mužů a žen v házené

Sokol Nové Veselí

Házená

Zdeněk Materna

11.–13. 6. 2021

Turnaj v plážovém volejbalu mužů a žen

Sokol Brno I

Plážový volejbal

Milan Džavoronok

18.–20. 6. 2021

MČR družstev a jednotlivců mužských složek

Sokol Brno I

Sportovní gymnastika

Jan Caska

25.–27. 6. 2021

Finálové turnaje - z kvalifik. kol

Dle místa

Národní házená

Pavel Souček

17.–19. 9. 2021

Mezinárodní turnaj SokolGym

Sokol Pražský

Basketbal

Jakub Kološ

18.–19. 9. 2021

Utkání + mládež

Sokol Pardubice I

Florbal

Vít Drašnar

HROMADNÉ SKLADBY
Pokračujeme v přípravách hromadných skladeb. Využíváme
času, hledáme nové cesty setkávání a komunikace, prověřujeme možné formy přípravy hromadných vystoupení.
Víme, že předvedení hromadných skladeb ve velkém počtu
cvičenců v Brně nebude možné. Na rozsah akce v podobě,
na kterou jsme zvyklí, se můžeme těšit v roce 2022. Skladby
se letos předvedou v menším počtu cvičenců v rámci akce
SokolGym 2021 anebo alespoň při “předváděčce”.
Dohodli jsme se, že budeme spolupracovat s těmi cvičiteli,
kteří mají o skladbu zájem. Každý autor ji bude mít možnost
představit online. Skladbu jim osobně představí, seznámí je
s metodickými materiály, společně se domluví o předpokládaném počtu cvičenců a o cvičebních úborech. Věříme, že
i tato cesta může být úspěšná a v budoucích časech i velmi
dobře využitelná.
Nezastupitelnou roli zastávají župní náčelnictva a cvičitelé
v tělocvičných jednotách. Bez jejich aktivního přístupu není
reálné po skončení epidemie obnovit bez zásadní újmy reali-

zaci našeho společného projektu. Nyní také oslovujeme cvičitele v župách.
Skladby “Spějme dál”a “Reminiscence” měly první setkání na
1. nácvičném srazu na podzim. Autorky již mají na cvičitelky
spojení.
Skladba “Bondi” měla první on-line setkání 21. ledna, skladba
“Zatanči” 24. ledna. Obě skladby jsou otevřeny ještě dalším
zájemcům. Mohou se hlásit přímo u autorů skladby.
Skladba “Optimistky” měla první společné setkání autorek se
cvičitelkami 1. února.
Na základě dohodnutých termínů jsou připravovány klasické
pozvánky na nácviky skladeb a rozesílány na župy. Podle pokynů na pozvánce se budou cvičitelé hlásit na nácvik a dostanou podrobné informace.
Na těchto prvních setkáních se autoři a organizátoři jednotlivých skladeb domluví se cvičiteli ze žup, jak budou pokračovat v přípravě a nácviku.

PŘEHLED ON-LINE SETKÁNÍ AUTORŮ SE CVIČENCI
termín

název skladby

autor

cvičí

21. ledna

Bondi

Petr Sádek, Ladislav Toncar

ml. muži

24. ledna

Zatanči

Helena Peer

ženy

1. února

Optimistky

Ivana Jiránková, Dáša Honová

ženy

24. února

Babeta

Anka Holanová

žákyně

3. března

Jedeme na výlet

Jana Kosařová, Ivana Lubinová

rodiče a děti

4. března

Kabely a dráty

Dana Uzlová

předškolní děti

6. března

Žížaly

Jana Sobotová, Milan Sobota

žactvo

8. března

Tančím s Abbou

Kateřina Matušínská

ženy

10. března

Křídla

Zdena Šafářová, Ladislav Kozelek

žactvo, ženy, muži

16. března

Když nemůžeš…..

Jana Rosáková, Jana Vlčková

žactvo

21. března

Odhodlaní

Helena Peer

ml.ženy a muži

duben

Muži zase spolu

Mirek Vrána, Josef Zedník

muži

duben

Slovácká beseda

Sylva Novotná, Květa Daňková

žactvo, ženy, muži

květen

Reminiscence

Marie Palmová, Eva Brázdová

ženy

květen

Spějme dál

Jarina Žitná

ženy a muži

PARTNEŘI
GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

