
XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018 
Ve cvičebním roce 2017-2018 budeme mimo pravidelných činností nacvičovat skladby 
pro XVI. všesokolský slet 

U žákovských kategorií volí skladbu cvičitelky podle počtu dětí, které mají zájem cvičit.  

Rodiče, prarodiče a ostatní dospělí se můžou přidat k nácviku libovolné skladby, která se bude v TJ Vyškov 
nacvičovat a vyzkoušet si tak atmosféru společných vystoupení jako cvičenec, ale hlavně pravidelně se „hýbat“ při 
nácviku skladby  

Oddíl žactva TJ Sokol Vyškov bude nacvičovat skladby: 
V peřině 

- skladba pro:  mladší žákyně, cvičební celek 8 dětí 
- úbory: holky (trikot + sukénka)  492,- Kč 
- náčiní: stuha   

Cirkus 
- skladba pro:  starší žákyně a starší žáky, cvičební celek 9 dětí 
- úbory: kluci (tričko + šortky)  665,- Kč 
  holky (tričko + sukně s kraťasy) 627,- Kč 
- náčiní: 1 díl Rinosetu, mašle, žonglovací stuha 

Siluety 
- skladba pro:  dorostenky a ženy – budou cvičit cvičitelky a maminky  
- úbory: ženy (tričko + legíny) 998,- Kč 
- náčiní: skládací obruč   

Spolu 
- skladba pro:  ženy a muži – budou cvičit cvičitelky, maminky a tatínci  
- úbory: bude upřesněno 
- náčiní: ženy závoj, muži bez náčiní   
 
 Rodiče, přidejte se k nám!  Siluety a Spolu se nacvičují v pondělí 19:00 – 20:00 hod. 

Ostatní oddíly TJ Sokol Vyškov budou nacvičovat skladby: 

Medvídci - skladba pro:  rodiče a děti 
Cesta - skladba pro:  ženy 
Borci - skladba pro:  muže 
Princezna republika - skladba pro:  senioři, seniorky 
 
Úbory: hradí cvičenci při objednání – tabulku velikostí po objednání úboru dostanou děti po přihlášení 
Náčiní: vypsán grant ČOS , hledáme sponzory 
Obuv: bílé plátěné cvičky nebo tenisky, zajišťují si cvičenci, hromadně se neobjednávají 
 
 
Informace ke cvičení, soutěžím a sletu vám sdělíme a dotazy osobně zodpovíme:    
 25. 9. 2017 v 18:00 hod. (pondělí po cvičení ml. žactva) 
Účast na sletech odevzdejte do: 2. 10. 2017 
 

-----------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------ 

Jméno dítěte:  

Účast na sletech: Vyškov   3. 6. 2018 ano – ne   

 Brno 10. 6. 2018 ano – ne   

    Podpis rodičů: 


