
SOKOLÍK 
Kontakty: email:sokolkrtiny@seznam.cz, 

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

měsíční zpravodaj Sokolu Křtiny 

květen 2017 

Vážení rodiče a příznivci sokolských aktivit, 

měsíc duben je za námi a rád bych poděkoval jak dětem, tak i Vám rodičům, za podporu a 

hojnou účast (a případné zasílání omluvenek od většiny z Vás), na úterních a čtvrtečních 

trénincích. Přechod na venkovní hřiště hned po velikonocích nám sice z důvodu stále přece 

jen chladnějšího počasí nevyšel, nyní od května však již počítejte s tréninky na travnatém 

hřišti u potoka doslova za každého počasí☺ 

Jsem také rád, že mohu potvrdit získání dotace na dobudování hřiště v plné výši žádosti 

200 000 Kč, kdy s dofinancováním ze strany Sokola Křtiny (za plné podpory Městyse Křtiny), 

proběhne celková investice ve výši 330 000 Kč. Za tyto peníze bude pořízen zavlažovací 

systém na trávník, tribuna pro 60 lidí a zahradnické úpravy na hřišti, aby se kvalita hrací 

plochy opět výrazně posunula k dnes již běžným standardům. 

Vzhledem k rostoucímu počtu hráčů, zápasů i organizačních věcí kolem obou družstev, 

vítáme také pomoc rodičů se zapojením do chodu obou týmů. I občasná účast na trénincích, 

či schůzi vedení a odnesení si nějakého toho domácího úkolu, je velkou úlevou pro stávající 

vedení. 

Na viděnou v měsíci květnu se těší za Sokol Křtiny 

Radek Brzobohatý 

 

Jaké fotbalové turnaje nás 
čekají: 

7.5.2017 – Lužánky 

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. 



Turnaje jsou soutěží starší přípravky, děti z mladší přípravky odehrají přátelská utkání 

v rámci standardních tréninků.  

Odjezd na turnaj za Lužánky v neděli ve 12.00 hod. od Spolkového domu ve Křtinách. 

Co bude tento měsíc probíhat: 

- Pravidelné fotbalové tréninky každé úterý a čtvrtek na fotbalovém hřišti u potoka, 

jako minulý rok tj. 

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 Štefan Pinďák a Pepa Zouhar, omluvenky posílejte sms na 607 007 404 
Čtvrtek – vedoucí Radek Brzobohatý a Laco Belányi, omluvenky posílejte sms na 
737 211 471 
 
Fotbalové tréninky školního roku 2016/2017 ukončíme fotbalovým zápasem v neděli 

18.6.2017 ve Křtinách (bližší info bude v Sokolíku na měsíc červen 2017). Začátek nové 

fotbalové sezóny 2017/2018 počne běžet ode dne 5.9.2017 - úterý. 

Co nás čeká: 

1. 12.5.2017 – slavnostní otevření horního hřiště u ZŠ a MŠ ve Křtinách – v 17:30 hod. 
zápas Křtinských mužů versus tým Juniorů v rámci Březinské ligy, kdo můžete, určitě 
přijďte. 

2. 13.5.2017 -  výlet do Podyjí  

- Odjezd v 7:30 hod. od Spolkového domu ve Křtinách 
- 9:00 hod. – nástup na trasu Národního parku Podyjí – trasa dlouhá cca do 12 km, 

prosím všechny zúčastněné, aby si svačinu vzali s sebou. 
- 15:00 hod. – prohlídka mlýnu v obci Slup, cca do 16.hod., vstupné na tuto prohlídku 

si každý hradí sám, peníze se budou vybírat v autobuse. 
- 16.30 hod. – návštěva vinného sklípku Šaldof – degustace vína + občerstvení 
- 18.30 hod. – návrat domů 
- 20.00 hod. – přibližný příjezd do Křtin 

Cena – dospělý – 430,- Kč, děti do 15 let – zdarma 

Platbu prosím proveďte na účet č.:  
200163162/0300, variabilní symbol 13052017. 

Prosím přihlašujte se, poslední termín pro 
přihlášení je do 05.05.2017 je volných 
posledních 10 míst, které jsou určeny 
především dětem. Rodiče, které se zájezdu 
nezúčastní, ale dítě by mělo zájem, není 
problém ho poslat samotné, je zde zajištěn dozor.  

Mlýn ve Slupu 



 

3. 10.6.2017– Sokol chytá Pytláka- POZOR ZMĚNA 

 – jednodenní 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,  tréninků a omluvenek. Vyhodnotí cvičitelé a 
Vám rodičům bude sdělen poplatek.   

- Výlet na NOVÝ HRAD u Adamova, 
jak kdo bude chtít,pěšky, na kole, odkud 
začne není rozhodující, každý si variantu 
zvolí sám. Bližší info v Sokolíku za 
červen 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sokolík květen 2017.  
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