
Sokolík 
Kontakty: email:sokolkrtiny@seznam.cz, 

 tel.737 211 471-Brzobohatý Radek, tel.736 522 894- Drápelová Kamila, tel.607 007 404-Štefan Pin ďák 

měsíční zpravodaj Sokolu Křtiny 

duben 2017 

Vážení rodiče a příznivci sokolských aktivit, 

držíte v rukou první vydání našeho nového měsíčníku Sokolík, jehož posláním je zlepšit 
informovanost vás rodičů dětí navštěvujících zimní cvičení a fotbalový kroužek. Najdete zde 
vždy jak akce již proběhlé, tak plán činností na následující období. Máme radost, že počet 
dětí jak ve cvičení, tak ve fotbalových přípravkách neustále roste.  Těšíme se již také na 
fotbalové hřiště, kde program odstartuje hned po Velikonocích. Pokud nám vyjde žádost o 
dotaci na JMK, budeme mít na hřišti nově i systém zavlažování a menší tribunu pro 60 
diváků – odpadne tedy odvoz a  dovoz  laveček na každé utkání. Děkujeme také za pomoc 
při převozu dětí na turnaje a zveme pak šikovné tatínky na aktivní spoluúčast při trénincích 
dětí ☺  

Na závěr bych rád poděkoval : 

- za neúnavnou cvičební i organizátorskou činnost Kamče Drápelové , 
- za vedení úterních tréninků a organizaci družstva dospělých Štefanovi Pinďákovi a 

Pepíkovi Zouharovi, 
- za aktivní účast na vedení a trénincích starší přípravky panu Lacovi Belányimu, 
- Lukáši Gregorovi za podporu při trénincích vždy v zimních měsících, Marcelu Mikšovi 

za pomoc při úterních fotbalových trénincích 
- Anitě Ruby za čas a energii, kterou věnovala na vypracování dotace JMK na 

fotbalové hřiště  
 

Na viděnou se těší za Sokol Křtiny 
Radek Brzobohatý 

 

Sdělení pro rodi če dětí, které chodí do cvi čení: 

Vzhledem k tomu, že cvičení dětí končí 6.4.2017, je možnost pokračovat ve cvičení formou 

fotbalového tréninku na fotbalovém hřišti ve Křtinách. Zvláště u mladší přípravky trénink probíhá 

formou her a rozvoje celkové obratnosti, ovládání míče rukama i nohama, doporučujeme tedy i pro 

děvčata a děti bez zájmu „specializace“ na fotbal. V případě zájmu nás kontaktujte. 

 

 



Jaké fotbalové turnaje nás čekají: 

2.4.2017 – Telnice 

7.5.2017 – Lužánky 

21.5.2017 – Ořechov 

18.6.2017 – Křtiny 

Prosíme rodiče, zda by byli ochotni na výše uvedené zápasy zajistit auto na odvoz a 
návrat  dětí. Prosím hlaste se na výše uvedených kontaktech. 

Proběhlé a probíhající  akce: 

Jak všichni víte, nebo alespoň ti, kdo mají dítě nebo děti přihlášené do Sokola -probíhá každé úterý od 

17. hod. a čtvrtek od 16. hod cvičení dětí I. a II. stupně základní školy.  V úterý je to pojaté formou 

fotbalového tréninku, ve čtvrtek je cvičení rozděleno na dvě skupiny, což jsou mladší děti – 16.00 -

17.hod, starší děti 17.00 do 18.00 hod., kde procvičujeme základy gymnastiky, hry s míčem, se 

švihadly a  základní dovednosti na nářadí. Vzhledem k tomu, že se za nějaký čas, bude dát cvičit 

venku, bude od 18.4.2017 fotbalový trénink probíhat venku na fotbalovém hřišti, a to:  

 
Út mladší přípravka – 17.00 – 18.00 hod.  

 Út starší přípravka   – 18.00 – 19.00 hod. 
 Čt mladší přípravka  - 17.00 – 18.00 hod. 
 Čt starší přípravka   – 18.00 – 19.00 hod. 
 
Úterý – vedoucí Stefan Pinďák a Pepa Zouhar, omluvenky posílejte sms na 607 007  404 
Čtvrtek – vedoucí Radek Brzobohatý a Laco Belányi, omluvenky sms na 737 211 471 
 

 

 

 



 
 

Co nás čeká: 

1. 22.4.2017 – Sokol letí nad Rudickým propadáním 

2. 13.5.2017 -  výlet do Podyjí (info na poslední straně) 

3. 10.6.2017 – 11.6.2017 – Sokol chytá Pytláka – dvoudenní akce – pro děti chodící do cvičení se 

jedná o akci povinnou. Jedná o akci buď plně nebo částečně hrazenou Sokolem, kde základní 

podmínkou bylo pravidelné docházení dítěte na cvičení a tréninky a omluvenek. Vyhodnotí 

cvičitelé a Vám rodičům bude sdělen poplatek.  

INFO K VÝLETU PODYJÍ: 

Termín : 13.5.2017 
Odjezd autobusu : 7:30 od parkoviště vedle Spolkového domu 
Program: 
9.00-14.00 hod. - pěší putování národním parkem za doprovodu správce parku, 
14.00-16.00 hod. -  přejezd do nedaleké obce SLUP, zde prohlídka národní technické 
památky Slupského mlýna 
16:30 – 19.00 hod. – přejezd do vinného sklípku Šaldorf u Znojma, zde koštování vínka a 
občerstvení formou švédských stolů 
19.00 hod. – odjezd domů 
Přihlášku na zájezd je možno posílat písemně buď na sokolský e-mail nebo telefonicky (lépe 
přes SMS zprávu) panu Přemyslu Horkovi na tel.č.602 770 463 případně Bronislavu Friedlovi 
na tel. č. 602 614 970 nejpozději do 30.4.2017. V případě naplnění kapacity autobusu 
rozhoduje včasnost přihlášky. Tak neváhejte a přihlašujte se !!! 
Poplatky: 
Dospělí – 430,- Kč/osoba (v ceně zahrnuto jízdné autobusem a občerstvení ve vinném 
sklípku včetně degustace) 
Děti – zdarma (příspěvek městyse) 


