
Plán kulturních, společenských, tělocvičných a sportovních akcí, 

pořádaných T.J. Sokol Huntířov nad Jizerou v roce 2023 
 

                                                                                             

 

7. ledna (sobota) Zdobení sálu sokolovny 

14. ledna (sobota) Myslivecký ples  

21. ledna (sobota) Dětský maškarní karneval 

28. ledna (sobota) Sokolské maškarní šibřinky „Z pohádky do pohádky“ 

3.února (pátek) Koncert Karel Gott REVIVAL 

11.února (sobota) Sáňkařské závody 

11.února (sobota) Pronájem prostor / Hasiči výroční schůze 

18.února (sobota) Masopustní průvod 

24.února (pátek) Valná hromada 

                (sobota) Wellness ples 

 Secvičné srazy skladeb na XVII. Všesokolský slet 

10.dubna(pondělí) Velikonoční turistický pochod 

8.května (pondělí) Májový turistický pochod 

18 .května (čtvrtek) Přátelské utkání ve floorballu – Žel.Brod 

26.května (pátek) Pohádkový les  - MOVE WEEK 

27.května ( sobota ) Jízda historických vozidel auto, moto Pojizeřím 

  1.června ( sobota )  

  1 .června (sobota ) VII.turnaj nereg.ve stolním tenisu – MOVE WEEK 

24.června (sobota) Sokolská svatba – Matěj Adámek 

24.června (sobota) Huntířovská pouť 

24.června (sobota) Vystoupení pohyb.kroužku odd.všestrannosti na pouti 

22.července (sobota) Přehlídka countryových kapel 

25.- 27.srpen (pá -ne)     XVIII. setkání historických motocyklů čsl.výroby 

           .září Koncert 

           .září  Sportovní 5.boj pro děti – Sokol spolu v pohybu 

           .září Župní přebor všestrannosti  

  ??.listopadu (pátek) Účast na župním přeboru všestrannosti V.Hamry 

 4. listopadu (sobota) Posvícenské posezení s vepř.hody 

 4. listopadu (sobota) Loutkové divadlo  

 5. prosince (úterý) Mikulášská nadílka pro děti 

   . prosince ( sobota ) Pečení vánočního cukroví – Wellness team  

10. prosince ( neděle ) Adventní koncert 

26. prosince (úterý) Vystoupení smíšeného PS T.J. v kostele v Č.Dubu 

29.prosince (pátek) Silvestrovský turistický pochod 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změna akcí a termínů jejich konání je vyhrazena 



 

 
Pravidelné sokolské aktivity v průběhu roku 

Pondělí Zdravotní cvičení ženy 

Úterý Floorball – PD a ml.žáci 

 Taneční a pohybový kroužek VŠ pro PD 

 Zkoušky divadelního a loutkového souboru 

Středa Taneční a pohybový kroužek VŠ ml.žáci a ml.žákyně 

 Cykloturistika (za příznivého počasí) 

 Jóga - nejen pro ženy 

 Stolní tenis 

 Floorball muži 

Čtvrtek - zima Hokej muži,předškolní a mladší žáci 

 Deep kardio – Bodystiling –Step Aerobik - Aerobik 

Pátek  - mimo prázdnin Zkoušky smíšeného pěveckého sboru 

Neděle Floorball muži 

Podle nabídek a zájmu Vystoupení smíšeného PS v místě a okolí  
   
 


