
 

 Tělocvičná jednota Sokol Malá Skála 

 1894  -  2014 
      

 

„Sportuje, soutěží a baví se celá rodina“ 

 

neděle 16. listopadu 2014 
 

P r o g r a m : 
13:00  -  17:00 Sportovní / soutěžní část 

 

Sokolovna – malý sál 

- 13:00  -  14:30  prezentace účastníků – malý sál sokolovny 

- skenování donesených archivních dokumentů, fotografií na téma „Naše rodina a Sokol“ 

Sokolovna – tělocvična / velký sál  

- dle zájmu, kondice a fyzické zdatnosti možno zvolit z několika stanovišť - step test, švihadla, prolézací 

tunel – jen pro nejmenší, balanční disk, floorball – střílení na branku, 

- kolovadla – pro případné zájemce je možná ukázka cvičení na kolovadlech, … . 

Víceúčelová hala základní školy 

- bouldering – lezecká stěna, 

- a další gymnastická stanoviště - „opičí dráha“, koza, šplh na laně, šplh na tyči, hrazda, kruhy, … . 

Venkovní aktivity  

- od 14:00 a od 15:30  Nordic walking – severská chůze s hůlkami (budou na místě k zapůjčení). První 

seznamovací lekce spojená s krátkou vycházkou,  

- orientační běh – jednoduché tratě v nejbližším okolí základní školy pro všechny věkové kategorie, 

- kriket, kuželky (pro seniory) – jen za příznivého počasí. 

 

17:00  -  19:30 Kulturně společenská část 

 

Sokolovna – malý sál  

- vyhodnocení soutěží, předání cen vítězným rodinným týmům, 

- proslov starosty TJ Sokol Malá Skála ke 120. výročí založení tělocvičné jednoty, 

- obrazový kaleidoskop z historie tělocvičné jednoty, videoklipy, outdoorové filmy, … . 

 

od  20:00    Společenská část  - zábava 

- k tanci a poslechu hraje kapela FUK 
 

Informace pro účastníky: 

Soutěží:  Rodinné týmy (děti, rodiče, prarodiče, praprarodiče, ..) – min. 2 členové. Rodiče svojí účastí přinášejí body dětem. 

Vybavení účastníků: 

- obuv na přezutí do tělocvičny a víceúčelové haly, vhodný sportovní oděv, 

- jakýkoliv archivní dokument, fotografii (lze i více) na téma „Naše rodina a Sokol“ (po oskenování na místě bude vráceno), 

Hodnocení:  V soutěžní části bude hodnocena  účast /absolvování/ jednotlivých soutěžních disciplín. 

Odměny:  Hodnotnými sportovními cenami budou odměněny rodinné týmy umístěné na prvních třech místech. Ostatní získají za svou  

účast sladkou odměnu. 

Občerstvení:  Bude zajištěno organizátory v sokolovně. 

 

Naším cílem je zapojit do sportovních aktivit celé rodiny – všechny její členy od nejmenších po seniory. 

 

Širokou veřejnost a především rodinné týmy k účasti si srdečně dovolují pozvat                                                             

Tělocvičná jednota Sokol Malá Skála, Tělovýchovná jednota Sokol Malá Skála a Obec Malá Skála. 

 

„Se Sokolem na Sokol“ 

pondělí 17. listopadu 2014 

 
13:00 hod.  11. sokolský výstup od sokolovny k Tyršovu památníku na Sokole –562 m.n.m. při příležitosti 

 

- 25 let od událostí 17. listopadu 1989, 

- 75 let – výročí boje studentů za svobodu a demokracii, 

- 120 let – výročí založení Tělocvičné jednoty v naší obci. 

 

          „Neseďte doma, s námi můžete být stále aktivní!“ 

  


