
 
V rámci celorepublikové akce „Noc 
sokoloven“ jsme pro širokou veřejnost 
připravili odpoledne, večer a noc plnou 
pohybu. Přijďte si vyzkoušet různé sportovní 
disciplíny netradičně formou hry, při které se 
budou zdolávat „zábavné“ sportovní výzvy po 
celém areálu T.J. Sokol Petrovice I. Hra je 
určená pro děti i dospělé všeho věku, 
nicméně není nutné se jí při návštěvě 
sokolovny aktivně účastnit.  
 
V rámci této jedinečné akce máte možnost 
vyzkoušet se svým dítětem různé pohybové 
aktivity a u přítomných trenérů a cvičitelů 
zapsat své dítě do sportovního kroužku 
nebo oddílu! 
 

Program: 
 
Od 16:00 hodin prohlídka prostor sokolovny 
s dobovými a historickými fotografiemi. 
16:45 zahájení vystoupením mažoretek – 
ukázka ze soutěžních formací v hale T.J.  

MALÁ TĚLOCVIČNA: 
17:00 - 18:30  hravé výzvy na nářadí pro děti i dospělé, jógová výzva, bosá výzva 
18:30 – 20:00  večerní „ochutnávky“ cvičení pro dospělé (každá lekce 30 minut): 

18:30  FIT cvičení pro seniory a ženy 50plus 
19:00  Pilates 
19:30  Večerní jóga 

20:30 - 22:00  příprava na spaní – pohádková výzva  
 

HALA: 
17:30 – mažoretková, florbalová a basketbalová výzva pro kluky, holky a dospělé. 
S možností aktivně se zapojit a zahrát si, seznámit se sportem a členy oddílu, případně zapsat dítě do oddílu u 
trenéra. 

 
NOHEJBALOVÝ DVOREC: 
17:30 – možnost zahrát si nohejbal/volejbal (míč k zapůjčení) 
 

TENISOVÉ DVORCE: 
17:30 – volné dvorce k dispozici ke hře (rakety a míče k zapůjčení zdarma) 
18:00 – tenisová výzva pro děti a jejich rodiče  
 

VENKOVNÍ PROSTORY: 
17:30 – bublinová výzva a dětské radovánky – skákací panák, kreslení křídami, chůdy, obruče, házení na terč.  
Od 19:00 - opékaní buřtů. Pro aktivní účastníky noci sokoloven buřty v omezeném množství zdarma.  
 
Možnost přespání v tělocvičně pro děti i dospělé. Více informací k přespání na e-mailu 
petrovicesokoldeti@seznam.cz. 
 
Vstup do haly a malé tělocvičny pouze po přezutí a na spaní s sebou spací pytel.  Vstupné dobrovolné! 
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