
Ohlédnutí za prázdninami v TJ Sokol Brno-Židenice. 
Minulé léto bylo něčím zvláštní. Bylo poznamenáno dozvuky pandemie COVID-19. Nad plánovanými 

prázdninovými akcemi dlouho visel otazník, zda se vůbec uskuteční a v jaké formě. Přesto jsme 

v přípravách letních akcí neustali a k tomu jsme naplánovali našim členům náhradu za dva jarní měsíce 

nucené uzavírky sportovišť. Podařilo se a plány se změnily ve skutečnost. 

Prodloužený cvičební rok, který zpravidla končí v červnu, aktivně využily v červenci i srpnu oddíly 

Batolata, Rodiče a děti, Předškoláci, TeamGym, BodyForm, Seniorky, Stolní tenis, Fotbal- muži. 

Dlouhodobě plánované příměstské tábory a soustředění se nakonec uskutečnily a k naší radosti se vydařily 

náramně.  

Skvělému týmu trenérek a trenérů, kteří jsou sloupovím naší sokolovny, pomocníkům z řad našich dětí a 

v neposlední řadě ochotným rodičům, těm všem patří velký dík za prázdninové cvičení a akce! 

Je tady září a opět na nás vyskočil strašák jménem Covid. Nezbývá, než popřát všem bratrům a sestrám 

v jednotách, ať to všichni ustojíme! Není pro sokola nic smutnějšího, než prázdná Sokolovna bez lidí.  

 

Táňa Cikurasová, starostka TJ Sokol Brno-Židenice 

 

              Letní akce byly finančně podpořeny Statutárním městem Brnem a MČ Brno-Židenice.   

 

       

 

 

 

Letní příměstský tábor Sokol-ka byl tradičně uspořádán dvakrát. V týdnu od 27. do 31.7. se zúčastnilo 

23 dětí, v tom druhém od 3.do 7.8. byla účast 19 dětí. Letošním tématem bylo, kromě spousty pohybu 

v tělocvičně i venku, poznávání různých zemí světa. Děti se formou her dozvěděly zajímavosti, které si 

zapamatovaly a ty pak zúročily ve vědomostní stezce odvahy. Nechyběla výroba vlaječek, které dodnes tvoří 

výzdobu chodby. Zábava byla na venkovní trampolíně a také na rozlučkové párty, na které jsme všichni 

řádili do vyčerpání. 

Na příští letní Sokol-ku se těší Táňa Cikurasová. 

  
*************************************************************************************** 

 

 

Letní příměstský tábor oddílu TeamGym se 

uskutečnil v termínu 10.8.-14.8.2020 pro děvčata 

narozená v roce 2010, 2011 a 2012. Hlavní náplní byla 

příprava na podzimní závody v TeamGymu. 

K tréninku jsme využily naše tělocvičny i venkovní 

hřiště s trampolínou.  

Nezapomněly jsme ani na zábavu. Malovaly jsme na 

trička, roušky a také na dřevěné medaile.  



Celým týdnem nás doprovázela hra na téma 

,,Letní olympijské hry“. Dívky byly rozdělené 

do 4 družstev a každé družstvo reprezentovalo 

jeden stát (ČR, Slovensko, Rakousko a Itálii).  

V pátek jsme jely autobusem do Mariánského 

údolí a vydaly se tam na výlet. Obešly jsme 

rybníky, hrály jsme hry a daly jsme si oběd 

v Eldorádu. Soustředění jsme ukončily u nás 

v jednotě. Závěrem děvčata dostala drobné 

dárečky a sladkosti. 

Cvičitelky Lucka Janoušková, Hanka Lacinová, 

pomocnice Kája a Jolča Janouškovy a děvčata z oddílu TeamGymu. 

*************************************************************************************** 

 

Minisoustředění žactva oddílu Stolního tenisu  pod vedením dvou členů mužstva, předsedy oddílu 

Davida Rotrekla a Petra Robka, se uskutečnilo 12.8.2020. Zúčastnilo se 7 chlapců, kteří si aktivně 

zatrénovali nejen pinec, ale zacvičili si i v tělocvičně a na hřišti, zahráli si míčové hry nebo fresbee.  

Družstvo žactva se za poslední roky rozrůstá, proto potřebují větší prostor a herní stoly, pro trénink. Letní 

minisoustředění pro ně byla malá kompenzace. Snad i příští prázdniny se nám podaří uspořádat další ročník. 

*************************************************************************************** 

 

Letní příprava oddílu TeamGym Junior v Bílovích nad Svitavou 
Jako každým rokem i letos připravil náš oddíl TG pro děti letní soustředění v Bílovicích.  

Pandemie COVID zabránila konání XXXII. letní olympiády v Tokiu. Ale nám to vyšlo. Naše „BÍLOVICKÁ 

OLYMPIÁDA“ se vydařila. Děvčata závodila za různé státy ve 4 sportovních týmech. Nejdříve bylo třeba 

zjistit nominaci a zapálit „Olympijský oheň“. Sportovní týmy si vytvořily svou vlajku i pokřik. Národní 

večery zajistily zúčastněné státy. Jejich vlajky byly perníkové, děvčata si je krásně nazdobila. Po celou dobu 

probíhala soutěž v „Olympijské zdatnosti“. 1.místo získala Pája Sladká(134bodů), 2.místo Kája 

Janoušková(128 bodů), 3.místo vybojovala její sestra Jolča(121bodů). Za všechny soutěže a hry – tvořivé, 

sportovní i vědomostní – sbíraly týmy kruhy různých barev. Až v závěru soustředění se dozvěděly, že 

k vítězství je třeba sestavit co nejvíce kompletních olympijských kruhů. Tak začala vzájemná výměna a 

obchodování. Chybějící barvy mohly týmy získat také v „kasínu“nebo koupit za různé sportovní výkony. 

Konečné pořadí – 1. plavci, 2. šerm, 3.atletika,4.zápas. Dle umístění si týmy vybraly „něco  na vzpomínku a 

oslavu“ „BÍLOVICKÉ OLYMPIÁDY“. Překvapením byly národní speciality. RUSKÁ ZMRZLINA, 

AMERICKÝ POPCORN, ČÍNSKÁ RÝŽE A ČESKÉ LÍZÁTKO. 

Při nabitém programu jsme nezapomínali na naši hlavní disciplínu – GYMNASTIKU. Děvčata pilně 

trénovala a vše předvedla na závěrečném vystoupení svým rodičům, kteří je odměnili bohatým potleskem. 

Našeho soustředění 16.8.-22.8. 2020 se zúčastnilo 17 děvčat, program, stravu a péči o zdraví zajistily 

vedoucí Bětka Stará, trenérka 

Mája Černá, zdravotnice Táňa 

Klimešová, kuchařka a dobrá 

duše pro všechno  Ivanka 

Černá. 

Velký dík patří všem, kteří 

nám pomohli naše krásné 

soustředění uskutečnit. 

Bílovickým Sokolům a jejich 

starostovi Petru Pošmůrnému,  

Sokolům i starostovi 

z Řícmanic, vedoucím a 

samozřejmě také rodičům. 

 

 

 

 



Letní soustředění MG  2020 a Minipříměstský tábor MG 
Letní soustředění se konalo od 9. do 15. srpna 

v Mikulově. Ve sportovní hale se děvčata 

připravovala na nadcházející sezónu ve společných 

skladbách. Letos připravujeme sestavu bez náčiní 

pro nejmladší závodnice, pro starší kategorie 

sestavu s obručemi, kužely a švihadly. Kromě 

společných skladeb jsme tvořily i sestavy pro 

jednotlivkyně, zlepšovaly jsme kondičku, 

posilovaly a pilovaly techniku s náčiním i bez 

náčiní. Zkrátka zkoušely jsme si vše, na co během 

roku není čas a prostor. 

Ve volném čase jsme hrály hry nebo jen tak 

odpočívaly v přírodě, líbilo se nám na vodním 

hřišti, které alespoň zčásti nahradilo v horkém 

počasí koupaliště, kam jsme kvůli koronaviru 

nesměly. Větší děvčata navštívila nedalekou 

cukrárnu a patřičně se odměnila zákusky, 

zmrzlinou, ledovou tříští.  

Těšíme se na příště a holkám přejeme v nadcházející závodní sezóně hodně úspěchů.   

Nejstarší děvčata svoji společnou skladbu s míči a stuhami následně trénovaly ještě na Minipříměšťáku od 

17. – 21.8.2020 v hale Sokola. 

Soustředění a příměstský tábor vedly Marcelka 

Bezděková, hlavní trenérka, Iveta Beranová, 

Pavla Adamová, Martina Slachová, Eva 

Žigárdy-Šilhanová, naše dlouholeté trenérky. 

Máme také mladé trenérky, naše odchovankyně 

Simonu Chlupovou, Valentýnu Hradskou a 

Katku Farmačkovou, které aktivně pomáhaly.  

*************************************************************************************** 

 

Letní příměstský tábor TGJ II pod vedením Radka Milána….pod skromným heslem… A pak že my 

Sokolíci  neumíme ÚPLNĚ všechno…..byl akční 

každý den.                                                                 

V týdnu od 24.do 28.8. jsme dětem zpestřili 

ochuzenou jarní teamgymovou přípravu.  

Hned v pondělí jsme s naší „Mauglího partou“ přelezli 

veškeré nástrahy brněnského Jungle Parku – 

přírodního lanového centra. A jak už to v džugnli 

bývá – chtělo to jak velkou odvahu, tak naše skvěle 

připravená těla☺ Jen si sami zkuste 4 hodiny viset na 

laně…. 

V úterý, jsme opět za krásného počasí, pěšky vyrazili 

po stopě Karla Absolona a poznali část Moravského 

krasu, včetně jeskyně Pekárna. Krásný, přibližně 15-ti 

kilometrový výlet, jsme zakončili prověrkou našich 

plaveckých schopností na koupališti v Mokré-

Horákov.  



 

 

Bikerský výlet do prostor Lednicko – Valtického areálu 

se stal naším středečním cílem. Cesta vlakem ještě 

nenaznačovala, že se bude jednat o vrchol našeho 

fyzického snažení. Avšak 32 kilometrů dlouhý výlet 

dostatečně prověřil naši fyzickou připravenost. Naštěstí 

nám dala spousta krásných památek zapomenout na 

bolavé nohy a celý výlet jsme zvládli skvěle. 

 

 

 

 

Kdo by si snad řekl, že ke konci týdne 

rezignujeme na zábavu a dobrodružství – byl by 

na omylu. Vykoupat se v řece, to není zas takový 

problém, ale…. Sjíždět řeku na kánoi, bez 

dospělých a jen se svými kamarády? To už je 

jiná… Musím však reálně přiznat, že z duchovní 

síly našeho družstva se již ráno dal vyčíst budoucí 

úspěch – a taky, že ano. Cvaknutí – nula. Zato 

nově pokřtěných vodáků – hned 16. Budeme se na 

Svratku zase těšit… 

 

 

Na úplný závěr jsme my holky konečně rozbalily to, co děláme i na našich trénincích. V brněnském v Jump 

Parku jsme klukům ze Sokola Brno 1 ukázaly, že ani u nás v Židenicích, nejsme žádné bábovky☺ 

 

 

 

„Nazdar!“… zase 

příští rok!!!!! 
 

 

 

 


