
Slavnostní akademie a výstava 
ke 130. výročí založení 

T.J. Sokol Brno – Židenice

21.6.2022 
začátek v 16:00 

hod.

Akademie v tělocvičně 
16:00-18:00

Vystoupí oddíly Sokolíci (batolata), Rodiče 
a děti, Předškolní děti. Dále uvidíte výkony dětí 
ze závodních  družstev oddílů Moderní 
gymnastiky a TeamGym. Nebudou chybět ani 
ukázky všestranného cvičení žákyň a žáků 
a v neposlední řadě ukázka skladby v podání 
našich dospělých.

Po vystoupení bude zábavný 
podvečer pro děti na hřišti 
Program celé akce níže
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Program:
Akademie s ukázkami cvičení a skladeb v podání našich dětí a dospělých členů:

Začátek v 16:00 

Úvodní slovo, po kterém bude následovat pásmo vystoupení:
• Nejmenší sokolíci s cvičitelkou Táňou Cikurasovou
• Rodiče a děti s cvičitelkami Vlaďkou Štěrbovou a Katkou Mičovou Polesnou
• Předškoláci s cvičitelkami Táňou Cikurasovou a Evou Mrázkovou
Rozloučení s nejmenšími, sokolíky, R+D a PD, kteří následně odejdou na hřiště, kde bude připraven malý závod a další zábavný 
program.
• Seniorky ukázka sletové skladby pod vedením cvičitelky Vlasty Pospíšilové a Ivany Černé
• MG družstvo - nejmladší děvčata s trenérkou Marcelou Bezděkovou
• MG družstvo - starší děvčata s trenérkami Ivetou Beranovou, Pavlou Adamovou a Martinou Slachovou
Výše uvedená družstva dětí, stejně jako předešlá skupina, budou vypuštěny na hřiště
• TGJ družstvo cvičitelky Katky Jelínkové
• TGJ družstvo cvičitelek Terezy Mrázkové a Lady Pitrové
• TGJ družstvo cvičitele Radka Milána
• TGJ družstvo cvičitelky Lucie Janouškové
• TGJ družstvo cvičitelky Magdalény Černé
• Mladší a starší žáci s cvičitelem Pavlem Mrázkem a Evou Mrázkovou
• Mladší a starší žákyně pod vedením cvičitelek Terezy Mrázkové a Hany Kratochvílové
Zeleně označená družstva půjdou na hřiště po ukončení akademie v 18 hodin.

Předpokládané ukončení akademie 17:55-18:00



Program:

Zábavný podvečer pro děti 
na hřišti 

Absolvuj tři soutěžní 
disciplíny  

Za odměnu získáš vstup 
na atrakce.

Ukončení: 20:00

SKOK 
DO DÁLKY

Disciplína 
č.1

SPRINT

HOD MÍČEM 
DO KRUHU

Disciplína 
č.2

Disciplína 
č.3


