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1. Informace

Milé sestry cvičitelky, vážení bratři cvičitelé a činovníci,

vzhledem ke stále pokračujícímu „podivnému času“ rušíme všechny nácvičné
srazy hromadných skladeb plánované na měsíc leden.
Jsme nuceni využít metodických nácviků uveřejněných na adrese
https://prosokoly.sokol.eu/sokolgym-2021 webu ČOS
a také na webu župy Jana Máchala https://www.sokolmachal.cz/brno-2021.
Zde naleznete popisy, hudební doprovod, videa a metodiku vyjma skladby
Křídla.
Prosíme, abyste vyplnili návratky na lednové srazy, získáme tím přehled
cvičitelů a cvičitelek, kteří mají vážný zájem o vybranou skladbu. Na vámi
uvedené e-mailové adresy budeme zasílat odkazy přihlášení se pro nácvik
on-line přes Google-meet jakož i další informace.
Objednávky úborů zůstávají v platnosti do konce měsíce března. Autorky
skladby „Optimistky“ – Ivana Jiránková a Dáša Honová doporučují zajištění
úborů již nyní dle informace ve Zpravodaji č. 3.

Ludmila Ryšavá
za vedení Sokolského Brna

2. Nácviky on-line
A. BONDI – 21. ledna 2021 18.00 – 19.00 hod.
Kdy

čt 21. led 2021 5:45PM – 7:15PM Středoevropský
čas - Praha

Informace pro připojení Připojit se přes Google Meet
meet.google.com/ttw-jqgw-pwp
Kdo

• psadek@sokol.eu– organizátor

Vážení bratři,
nepříznivý vývoj epidemiologické situace nám již dvakrát neumožnil
uskutečnit nácvičný sraz připravované hromadné skladby BONDI.
Jsme ale přesvědčeni, že nesmíme ztrácet naději a optimismus i ve chvíli,
kdy je celý osud letošního SOKOLGYMU ve hvězdách. Věříme, že nastane
čas a společně budeme moci skladbu předvést. Proto nám dovolte, abychom
Vás pozvali na hodinové on-line setkání s námi, autory skladby. V rámci
tohoto setkání bychom s Vámi rádi probrali nejen technické a organizační
aspekty celé skladby, odlišné možnosti nácviku, využití skladby v menší
choreografii (plesy, akademie, aj.) ale také vám představili video, které
připravujeme za účelem možnosti individuální kondiční přípravy každého
cvičence. Štěstí přeje připraveným!
NAZDAR!
P. Sádek, L. Toncar, autor skladby

B. ZATANČI – autorka Helena Peerová, 24. ledna 2021
Odkaz na přihlášení a vysílací čas bude rozeslán na uvedené adresy
návratek plánovaného nácviku v termínu od 17. ledna 2021.
C. OPTIMISTKY – 1. února 2021 v 19.00 hod.
Autorky sestry Jiránková a Honová se zaměří i na objasnění choreografie.
Adresu odkazu obdrží sestry přihlášené návratkami na sraz 16. ledna
2021. Pozor hlásit se mohou cvičitelky z celé obce sokolské.
D. BABETA – autorka Anna Holanová
Termín a odkaz bude oznámen do konce měsíce ledna

3. SOKOLGYM 2021

Vážené sestry, vážení bratři,
současná situace nám stále nedovoluje společná setkání v našich tělocvičnách.
Tato situace je velmi vážná a my cítíme, že je nezbytně nutné hledat nové cesty
a formy, prostřednictvím kterých alespoň částečně zachováme naši činnost a
připravíme se na následující období. Jako zásadní v této nelehké době vnímáme
nezastupitelnou roli nejen župních náčelnictev, ale i cvičitelů v tělocvičných
jednotách. Bez jejich aktivního přístupu není reálné po skončení epidemie
obnovit naši činnost bez zásadní újmy, jak na připravovaných projektech, tak na
pravidelné činnosti.
Připravovaný projekt SokolGym 2021 nám všem dává šanci ukázat, že Sokol v
době uzavření tělocvičen našel cestu, jak každý sám, a přece společně můžeme
rozhýbat naše členy.
Ideální formou jsou pro tento účel hromadné skladby.
Hromadné skladby nám dávají možnost vyzkoušet jiné způsoby setkávání a
nácviku. Každý cvičitel zná alespoň základní názvosloví a umí si poradit s
popisem. Dnes nám usnadňují práci s nácvikem i metodická videa, podle
kterých se můžeme na nácvik skladby individuálně připravovat, či podle nich
skladbu opakovat.
Klíčové je ale potkat se s autorem skladby a pod jeho vedením zvládnout to
podstatné. V dnešní době se nabízí využít formu on-line (prostřednictvím živého
přenosu). Vyzkoušíme nové metody a způsoby nácviku, které budeme možná
využívat i pro další akce (světová gymnaestráda, všesokolský slet). Nyní na to
máme čas a “klid”.
Skladby pro SokolGym jsou připravené pro všechny věkové kategorie. Máme i
základní popisy a videa. Pojďme tedy do toho. I kdybychom nemohli cvičit
společně v červnu, rozhodně najdeme další příležitosti, kde připravené skladby
uplatníme.
Od 16. ledna začínáme s nácviky jednotlivých skladeb on-line formou. Přihlaste
se a vyzkoušejte spolu s námi, jak to společně zvládneme. Centrální on-line
nácviky nejen pro župní vedoucí se uskuteční v již avizovaných termínech
zveřejněných ve zpravodaji Sokolského Brna č. 3. Pro přihlášení využijte
přihlášky, které jsou součástí tohoto zpravodaje. Na základě vaší přihlášky
obdržíte odkaz a podrobné informace k jednotlivým on-line nácvikům.
Nazdar !

A. Jurčíčková v.r.
náčelnice ČOS

P. Svoboda v.r.
náčelník ČOS

