
NOC SOKOLOVEN 

 

V pátek 23. září 2016 se naše 

T.J. Sokol Hodonín přidala k více 

než 60 sokolovnám po celé 

republice a  ve své sokolovně 

uspořádala  již druhý ročník akce  

„Noc sokoloven“.Cílem této akce 

bylo rozšířit naše řady. Sokol je 

otevřený všem sportovním 

nadšencům bez rozdílu věku. Tato sportovně kulturní akce byla zahájena v 17.00 

hodin. Sešlo se na 144 účastníků, z toho 103 členů sokola - dětí bylo 69 

.V bohatém programu  odpolední části předvedlo ukázky své činnosti 5 oddílů.  

„NOC SOKOLOVEN 2016“ zahájil 

starosta bratr Ján Lahvička, který 

všechny přítomné přivítal a seznámil 

s programem celé noci a potom předal 

slovo bratru Václavíkovi, ten připomněl 

něco z historie hodonínského sokola a 

naší sokolovny. Vzpomněl na 

zakládající členy sokola a jejich pomoc 

na stavbě sokolovny a její slavnostní 

otevření.  Nezapomněl ani na nucené 

ukončením činnosti za německé okupace a znovu obnovení činnosti v roce 1990.  

Své vyprávění doplnil obrazovou prezentací.    

Následovalo vystoupení našich malých gymnastek, které nám na bradlech, 

kladině, přeskoku a gymnastickém 

koberci  předvedly co nového se již 

naučily. 

Dále pokračovalo cvičení oddílu 

Rodičů a dětí a předškoláků.  Děti 

přecházely, vyskakovaly a vybíhaly po 

lavičce na švédskou bednu a 



seskakovaly na žíněnky. Na gymnastickém koberci válely sudy a dělaly kotouly. 

Pochlubily se, co všechno dovedou, a všem ukázaly, že se rozhodně nářadí 

nebojí. 

     Zápasníci pod vedením svého trenéra předvedli ukázky zápasnického umění.  

     Závěr vystoupení patřil oddílu aerobiku, 

kde cvičitelka vyzvala přítomné, aby se zapojili 

do cvičení na step bednách. Na výzvu 

zareagovali jak 

nejmenší 

cvičenci, tak i 

starosta jednoty 

a šlo jim to výborně. 

V bohatém programu  odpolední části 

předvedlo ukázky své činnosti 5 oddílů.  

     Po odpolední části následovala přestávka, kde se účastníci mohli občerstvit a 

nabrat sílu k další sportovní činnost. 

     Ve večerní části se prezentovalo svou činností dalších 7 oddílů. 

Ve velkém sále se hrál volejbal a sálová kopaná, v malém zase badminton, 

v zrcadlovém sále ping-pong. V prvním patře se hrál kulečník. 

Děti si po večeři zahrály florbal v dívčím i 

chlapeckém složení. Ve 21.00 hodin se 

odebraly na pohádky u kterých spokojeně 

usnuly. Sobotní vstávání dětem nedělalo 

potíže. Ráno v šest hodin, už chtěly opět 

do tělocvičen. 

Na nástupu bylo 20-ti dětem, které 

přespaly v sokolovně,  předán  starostou 

Sokola Jánem Lahvičkou diplom za účast na noci sokoloven a malá pozornost.  

Tím byla akce ukončena a děti předány rodičům. 

Akce se vydařila a všichni se těší na příští noc sokoloven. 

Radmila Dvořáčková  

náčelnice T. J. Hodonín        


