
    

  T.J. Sokol Statenice, Pod Hájem 99, Statenice, 252 62, IČ:
47005114, e-mail: sokol.statenice@seznam.cz

Doručovací adresa: Statenická 23, Statenice, 252 62

Zápis z přípravné schůze ke 100 let výročí T. J. Sokol Statenice 
konané dne 20.6.2019 od 19:00 – Hospůdka na hřišti

Přítomni: Jana Špičáková, Soňa Tobišková, Petr Poulíček, Ivan Machálek, Bohuslava Krčková, Petr 
Novotný, Zuzana Hanáčková, Zuzana Brychtová, Jaroslav Trachta, Ivana Sýkorová, Petr Pocházka, 
David Pocházka, Matěj Maxa

Program:

100 let výročí Sokola

 Oslava 100 let výročí Sokola ve Statenicích se uskuteční 12.10.2019
 Dosavadní návrhy pro program oslav:

◦ fotbalový zápas stará garda? Slavia, Sparta? H.Plachý zjistí možnosti.
◦ fotbalový zápas staré garda se starou gardou z nějaké okolní vesnice
◦ trenažery
◦ běžecký závod pro děti
◦ překážkový běh
◦ skákací hrad
◦ taneční sestavy
◦ historie
◦ kapela 
◦ Jiří Procházka hra na kytaru
◦ Patrik Rokl moderátor
◦ šipky, petangue, deskové hry
◦ kvíz o Statenicích
◦ plakát Ondřej Cejnar
◦ upomínkové předměty Krumholcová Suchdol placky
◦ transparent pro příjezd do obce

 Nové návrhy:
◦ historie Sokola – paní Krčková
◦ exkurze po historických místech, mohla by začít u domku po pí. Heidelbergové (Robert 

Souček), např. místo, kde bylo divadlo apod.
◦ zasadit 2 lípy – probrat s Jakubem Fantou
◦ oskenovat kroniku – možno promítat projektorem
◦ připravit pásmo vzpomínek p. Březiny (Apolena Novotná ?)
◦ krátká divadelní scénka, kterou nacvičily děti pro knihovnu (Zuzana Brychtová)
◦ prezentovat představy o budoucí činnosti Sokola – např. nábor dětí do žákovského oddílu
◦ výuka tance (Mambo)
◦ bubeníci (Jaroslav Trachta, Ivana Sýkorová)
◦ paralelní program na hřišti s umělkou (turnaj ve volejbale, basketu apod.)
◦ uspořádat nějaké aktivity, do kterých by se mohli zapojit diváci
◦ ping-pong
◦ zápas ve frisbee
◦ tombola
◦ pozvat zástupce okolních obcí a okolních sokolských organizací



◦ ukázka aktivity Rope skipping z horoměřického Sokola
◦ mezisokolský turnaj

 Členové Sokola by se podíleli na organizaci
 Oslovit sponzory
 Do půlky září musí být jasný program, aby se akce mohla propagovat
 Už teď můžeme komunikovat datum 12.10.2019
 Další schůzky se členy Sokola proběhnou během prázdnin
 Schůze výboru k tomuto tématu se uskuteční 2.7.2019

Porada byla ukončena ve 21:00 hodin.
Dne 20.6.2019 zapsal: Matěj Maxa


