


Paže tuž,
vlasti služ.

Světoběžník Balek Brodský ve své právě vydané knize 

„Pěšky Evropou“ vypravuje, jak se na nás dívají 

Francouzové. Píšeť: Není bez zajímavosti, jak na nás 

Čechy široké massy francouzského lidu pohlížejí. Národa 

českého neznají, jen národ Sokolů.  U nás se narodí 

každý Sokolem, jako Sokol umírá, zkrátka: je to národ, 

který se nezabývá ani obchodem, ani průmyslem, nýbrž 

pěstuje tělocvik. Domnívají se, že jakmile se rozbřeskne, 

promneme si oči, vyskočíme na hrazdu, „napečeme“ 

bednu sklopek, nepočítanou spoustu výmyků, seskočíme 

z hrazdy, najíme se a točíme se veletočem jako 

„Perpetuum mobile“ až do soumraku a ráno na novo ...

Naše hlasy 24. března 1923



Milí čtenáři, 

od minulé akademie již uplynulo více než 5 let a já dostal za úkol tuto 

etapu naší jednoty zrekapitulovat.

Naše jednota v letošním roce slaví 145. výročí založení a jsme jednou 

z nejstarších sportovních organizací působících v Uherském Hradišti, 

která se dlouhodobě stará o výchovu, sportovní a kulturní vyžití ob-

čanů z celého okresu. Počet členů jednoty se s pravidelností pohybuje 

kolem čísla 560. To jsou členové, kteří každý rok zaplatí příspěvky, 

a o ty se stará přes třicet našich cvičitelů.

Co se za posledních pět let událo? Co se změnilo? V dubnu roku 2012 

jsme uspořádali slavnostní akademii a v červenci vyjeli na Všesokolský 

slet v Praze, který se koná každých šest let a je to takový velký sokolský 

svátek. V prosinci tohoto roku nás navždy opustil náš starosta jednoty 

Antonín Habartík, který vedl naši jednotu celých devatenáct let. Nově 

do funkce starosty byl zvolen br. Jaroslav Ševčík, který v ní působí do-

dnes. Následující měsíce byly pro jednotu velkou zkouškou. Bylo nutné 

zrevidovat končící nájemní smlouvy restaurace Koruna a Slováckého 

divadla a nastartovat směr, kterým se jednota v následujících letech 

bude ubírat. Byl zvolen nový výbor, do kterého se s chutí zapojili jak 

mladí cvičitelé, tak i ti starší. Výbor se rozrostl a začal pracovat. V ná-

sledujících pěti letech se začaly ve větší míře shánět a čerpat dotace 

a modernizovat. Když se dnes podívám na naši jednotu, musím říct, 

že se udělalo mnoho, ale ještě více se udělat mělo. A co se tedy událo? 

Získali jsme dotaci z Evropské Unie a mohli jsme tak provést revi-

talizaci areálu Sokola. Tato akce spočívala v tom, že všechny stromy 

byly odborně posouzeny a následně ošetřeny. Břeh kolem Moravy byl 

vyčištěn a byly vysazeny za pokácené stromy nové. Málo kdo si dnes 

vzpomene, jak vypadal prostor kolem ohniště. Prostor zarostlý keři, 

desky naskládané podél celé zdi, na řeku přes keře a padají plot nebylo 

ani vidět. Dále se intenzivně hledaly možnosti úspor. Byl tedy vyměněn 

starý kotel za nový a v celé jednotě se vyměnila stará svítidla za nové 

led panely. V jednotě probíhal velký úklid, kdy se spousta nashromáž-

děných věcí vyřadila a odvezla. Uvolnily se tak některé další prostory 

a mohla tak například vzniknout místnost sloužící jako dílna pro vý-

robu kulis a loutek, takzvaná „desítka“. Investovalo se také více do 

sportovního nářadí, kdy br. Šimůnek, náčelník a místostarosta v jedné 

osobě, poctivě a pravidelně získává dotace pro naši jednotu. Mezi nej-

větší investice určitě patří nafukovací žíněnka Airtrack a malá tram-

polína, díky kterým se výkony našich gymnastek posunuly kupředu 

a v roce 2017, z celorepublikového klání ve všestrannosti naše starší 

žákyně Karolína Bartošová přivezla zlatou medaili za gymnastiku.

V uplynulých pěti letech také oživl vzdělavatelský odbor a pod ve-

dením ses. vzdělavatelky Barbory Ilčíkové jednota uskutečnila různá 

setkání a přednášky. Zapojili jsme se do akce „Slovácké slavnosti vína 

a otevřených památek“, kdy každoročně provázíme zájemce po soko-

lovně a přibližujeme jim minulost a současnost jak Sokola, tak naší 

jednoty. Ses. Ilčíková se také razantně zasadila o lepší vizuální styl 

veškerých propagačních materiálů a i díky ní vznikly naše nové www 

stránky, za které patří hlavní dík br. Červenkovi (rčený pan Jan, PJ 

nebo také „PéčkoJéčko“).
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Z dalších velkých akcí, které je nutné udělat, je rekonstrukce stře-

chy sokolovny. Na tuto akci jsme již třikrát žádali a napotřetí to vyšlo. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nám dotaci přislíbilo, 

avšak po korupční kauze na ministerstvu nám přišlo sdělení, že do-

taci nedostaneme. Bylo to pouhé dva týdny před plánovaným sundá-

ním střechy. Nepomohlo nic a nyní máme znovu požádáno a čekáme, 

jestli peníze na střechu v havarijním stavu přijdou nebo nepřijdou. 

V době, kdy tyto řádky píšu, si na rozhodnutí musíme ještě počkat. 

Snad ministerstvo přispěje a my v roce 2018 budeme moci střechu 

opravit, zateplit strop tělocvičny, vymalovat a celkově modernizovat 

vzhled naší sokolovny. 

Musím také vzpomenout restauraci Koruna. V minulém desetile-

tí jsme restauraci Koruna pronajímali Pivovaru Lobkowicz, kdy zde 

pivovar měl své podnájemce, bratry Chrástky, kteří restauraci provo-

zovali. Na konci roku 2016 bratři Chrástkové oznámili, že odcházejí, 

a pivovar Lobkowicz nás ujistil, že budeme společně pokračovat, najde 

se nový podnájemce a restauraci společnými silami opravíme. Odřekli 

jsme tedy konkurenční nabídky, ale v březnu 2017 pivovar Lobkowicz 

změnil názor a podal výpověď z nájmu. Nyní je restaurace neobsazená, 

je nutné ji zrekonstruovat a jednáme se zájemci o pronájem. Nechci 

nijak předbíhat, ale snad již v roce 2018 bude znovu otevřena a začnou 

sem znovu proudit zákazníci. 

Již delší dobu se také město Uherské Hradiště snaží vyvolat diskuzi 

o možném odkupu, výměně či darování Slováckého divadla (budova 

nové sokolovny). V roce 2017 valná hromada jednoty dala výboru jed-

noty mandát o tomto jednat. Jednání jsou v plenkách a já tedy jen 

můžu popustit uzdu své fantazii, co nás v budoucnu čeká. Následující 

řádky jsou mou osobní vizí. V Uherském Hradišti by mohla vzniknout 

nová moderní sokolovna, kde by mohla být velká hala s tribunami pro 

diváky, dále také moderní tělocvična pro sportovní gymnastiku, zrca-

dlový sál a další tělocvična pro naši činnost. Rád bych, aby zde vznikla 

horolezecká hala a další patřičné zázemí. Celý areál by fungoval tak, 

aby si zde kdokoli měl možnost zasportovat. Mohly by se zde konat 

významná sportovní klání, ale také kulturní program jako koncerty, 

přednášky apod. Myšlenek mám spoustu a nechci se dál zabíhat. 

Rád bych naší jednotě popřál do dalších let hodně zdaru při náboru 

členů, větší zapojení členů do její činnosti. Sokol nesmí stát na mís-

tě, nesmí ustrnout. Jak říkal br. Tyrš: „Věčný ruch, věčná nespokoje-

nost!“, tak se musíme také zařídit. Musíme se zapojovat do dění nejen 

sokolského, ale také do veřejného. Dnešní doba sportu s ohledem na 

finance mnoho nepřeje, a tak se musíme finance naučit získávat naší 

činností. Nesmíme však zapomenout na to, že jsme Sokol. Jsme tu pro 

všechny a vždy by to tak mělo být. 
         

Jaroslav Ševčík,
starosta T. J. Sokol Uherské Hradiště

Sokol cvičí není líný, 
za něj mluví dobré činy.



Jednota Sokol Uherské Hradiště byla založena v lednu 1872. Byl 
zvolen první výbor, který tvořili starosta br. Josef Müller, místostarosta 
br. JUDr. František Brzobohatý, který byl zároveň náčelníkem, jednatel 
br. František Kunster, hospodář br. J. Schaniak, pokladník br. Matouš 
Ustrnul, revizoři br. Karel Boubela a br. Jan Drahorád, členové výboru 
br. Václav Beck, br. Antonín Jelínek, br. František Číž, br. František 
Hnilica a br. Josef Romer.

1869-1871 - Postavena Česká beseda, kde naši členové začali cvičit.

1877 - Přišla krize a jednota měla být rozpuštěna, 
starosta br. Romer tomu zabránil.

17. září 1882 - Tábor slováckého lidu, zde se 
zasazovalo o české gymnázium za naší účasti.

1884 - Začalo cvičení našich členů v gymnáziu.

1888 - Jednota přihlášena v Župní jednotě sokolské.

1890 - Cvičilo se v tělocvičně německého 
Turnvereinu na Staré poště.

1898 - Byl založen fond na výstavbu tělocvičny 
vkladem 137 zlatých. 

1901 - Začal v Sokole cvičit učňovský dorost. Pro studenty bylo 
cvičení zakázáno, chodili tedy do pěveckého kroužku Sokola.

Historie
v datech

1872
2017



1901 - Začátek cvičení žen zásluhou br. Františka Kožíka, 
první náčelnicí byla zvolena ses. Olga Opravilová.

1902 - Oslava 30. výročí založení T. J. Sokol Uh.Hradiště.

1904 - Fond na postavení tělocvičny dosáhl částky 19 942,– Kč.

1909 - Zakoupen hotel Koruna za 75 000,– Kč zásluhou 
starosty br. Beneše, který dal finanční záruku. V tomto 
roce byla provedena přístavba - rozšířen sál, vybudovány 
šatny a umyvárna. Stavbu navrhl a provedl br. Josef Horák. 
Slavnostní otevření proběhlo 12. září 1909.

1911 - Začali cvičit žáci a začala výuka šermu.

1912 - Cvičenci jednoty se zúčastnili VI. všesokolského sletu. 

1914 - Členové T. J. zacvičili při otevření Slováckého 
muzea. V červenci 1914 zemřel br. Matúš Kožík.

28. července 1914 - Začala I. světová válka. 174 členů 
narukovalo na vojnu. Na bojištích padlo 15 našich členů.

29. prosince 1914 - Zemřel zakládající člen jednoty 
br. Dr. Brzobohatý.

1916 - Funkce starosty se vzdal br. Beneš, 
zvolen byl br. MUDr. Kocián.

1917 - Zemřel místostarosta T. J. br. MUDr. Josef Půda.

1918 - Župní slet v Uherském Hradišti za naší účasti.

28. října 1918
končí první světová válka



29. října 1918 - Ze členů Sokola a studentů utvořena Národní 
stráž, která zajišťovala pořádek ve státě. Po válce založila naše 
jednota postupně 6 odboček, a to v Nedakonicích, Buchlovicích, 
Velehradě, Bílovicích, Polešovicích a Březolupech.

1919 - Cvičiště u sokolovny se rozšířilo o pozemek, 
který sousedil se sokolovnou.

1920 - V jednotě byl založen pěvecký a trubačský sbor 
a pořízeno loutkové divadlo nákladem 6 300,– Kč.

prosinec 1920 - Komunisté se pokusili o státní převrat, 
čemuž zabránili vojáci a též členové naší T. J.

19. září 1921 - Naši členové se zúčastnili přivítání prezidenta 
T. G. Masaryka.

1921 - Byla zahájena upisovací akce na postavení nové sokolovny. 
V tomto roce se osamostatnil Sokol v Buchlovicích. V jednotě 
zřízen trubačský sbor a začalo hrát loutkové divadlo.

1922 - V jednotě utvořen kroužek cyklistický a kroužek 
šermu, vznikla dechová hudba.

1923 - Zahájil svoji činnost Divadelní odbor Sokola 
Uherské Hradiště.

1928 - Nákladem 1 700 000,– Kč započata za pomoci 
členů jednoty stavba nové sokolovny (nyní v pronájmu 
Slováckému divadlu). Stavba byla ukončena v roce 1930.
Jednota měla jednota několik sportovních družstev, a to 
házenou, košíkovou, odbíjenou, stolní tenis, šerm a cyklistiku.

1930 - Byla slavnostně otevřena nová sokolovna, otevřen 
nový loutkový sál a kino, které ročně promítlo 147 filmů.



1945 - Činnost jednoty byla obnovena. Výbuchem náloží 
u moravního mostu byla jednotě způsobena škoda ve výši 
1 430 000,— Kč. Na valné hromadě byl zvolen výbor ve složení: 
starosta br. Alois Cáblík, 1. náměstek br. Čeněk Mistr, 2. 
náměstek br. Milan Janík, náčelník br. L. Rubner, náčelnice 
ses. Vlasta Fridrichová, vzdělavatel br. Antonín Konečný, 
jednatel br. Karel Tomeček, pokladník br. Vojta Bureš.

27. srpna 1945 - Byla zestátněna kina, i naše sokolské. V říjnu 
zahájilo svoji činnost loutkové divadlo a byl ustaven divadelní 
odbor Sokola. Dále byla v nové sokolovně odhalena pamětní 
deska 38 sokolů padlých a umučených za okupace. Jednota 
měla v té době pobočky v Bílovicích, Březolupech, Nedakonicích 
a Velehradě. V ochranu znovu vzala jednotu v Darkově.

1946 - V nové sokolovně byl uspořádán první sokolský 
ples. Kvapíkem zde zahajovali Emil Zátopek a Dana 
Ingrová, budoucí manželé a reprezentanti. Znovu 
byl obnoven turistický tábor ve Vizovicích.

1947 - Jednota měla 905 členů, 460 mužů, 445 žen, žactvo 
a dorost. Znovu byly v jednotě obnoveny sporty.

1948 - Postavena chata na Smraďavce.

1952 - Jednota byla začleněna v rámci sjednocení tělovýchovy 
do tělovýchovné organizace LET Kunovice pod názvem 
Sokol LET Kunovice, později přejmenován na Spartak LET. 
Majetek byl znovu zabaven a v roce 1956 předán Spartaku 
Hradišťan. Z jednoty se stal Odbor ZTV Sokol. V roce 1956 na 
nátlak OV KSČ Uherské Hradiště byla předána nová sokolovna 
Slováckému divadlu. V roce 1967 prodal Spartak Hradišťan 
hotel Koruna RAJ Uherské Hradiště včetně parkoviště.

1968 - Členové se pokusili o obnovu Sokola, okupací sovětskými 
vojsky a komunisty tomu bylo zabráněno na dalších 21 let.

1931 - Zúčastnili jsme se slavnostního otevření 
sokolovny v Uherském Brodě.

1932 - Náměstí před novou sokolovnou bylo 
pojmenováno Tyršovým náměstím.

1934 - Osamostatnila se pobočka Sokol v Polešovicích.

1935 - V nové sokolovně byla otevřena čítárna. 
Byl zřízen letní tábor ve Vizovicích.

1937 - Naše jednota darovala sokolský 
prapor své chráněnce Sokol Darkov.

1938 - Oslava 20. výročí založení ČSR 
a X. všesokolský slet. Téhož roku proběhla mobilizace. 
Byla založena naše pobočka v Březolupech.

říjen 1938 - Zabráno pohraničí. Sokol v Darkově zanikl. 
Začala II. světová válka.

1939 - Německá vojska obsadila naši republiku. 
Naše sokolovna byla okupována německým vojskem.

1940 - Naši členové se zúčastnili župního sletu ve Vracově.

13. dubna 1941 ve 14:30
byla veškerá činnost Sokola zastavena.

8. října 1941
byl Sokol rozpuštěn.

Všechen náš majetek zabavila německá NSDAP.



1974 - Odbor Sokola byl přejmenován na ZRTV Slovácká Slavia.

1989 - Měla být prodána a zbourána stará sokolovna 
i restaurace Koruna, Slovácké divadlo zde chtělo vybudovat 
monumentální vchod. Tomu se naštěstí podařilo zabránit.

1990 - Po revoluci byl obnoven Sokol, byl zvolen nový 
výbor a podána žádost o navrácení majetku.

leden 1991 - Naši členové se zúčastnili 1. sjezdu ČOS v Praze.

1991 - Slovácká Slavia předala do užívání starou 
sokolovnu a hospodu. Smlouvou byla nová sokolovna 
předána Sokolu a následně bezplatně pronajata 
Slováckému divadlu na 20 let. Začala plynofikace 
kotelny, rekonstrukce umyvárny a oprava střechy.

1992 - Proběhlo vybetonování hřiště, oplocení hřiště a osvětlení.

1993 - Založen oddíl softbalu. Sokol prohrál spor 
o restauraci Koruna u Krajského soudu.

1994 - Zemřel jednatel jednoty br. Milan Kadlec, požádali 
jsme městskou radu Uherského Hradiště o půjčku.

1995 - MNMP dalo souhlas o přímém prodeji restaurace Koruna 
jednotě. Po přidělení půjčky MÚ Uherské Hradiště byla Koruna 
zakoupena. Koncem roku založena hudební skupina pod vedením 
br. Turčínka. Ukončil činnost oddíl jachtingu a malé kopané.

1996 - Podepsána s ČSTV dohoda o vydání majetkových 
práv na sokolovnu a chatu na Smraďavce. Majetek 
zapsán do katastru nemovitostí a spor ukončen.

1997 - Proběhly oslavy 125. výročí založení jednoty. Součástí 
oslav byla výstava z činnosti jednoty, byl vydán almanach. 
Byla vybudována kancelář jednoty, provedena plynofikace 
horní části. V tomto roce nás postihly velké záplavy, byl 
zaplaven náš majetek v hodnotě 1 250 000,— Kč. Za pomoci 
členů jednoty, župy, Sokola Tyrš XII/XV z Vídně a dalších 
byly škody urychleně odstraněny. Musela být vybudována 
nová podlaha v tělocvičně, položeny parkety, vybudováno 
nové obložení stěn a dokoupeno nářadí a náčiní. 

Dále zkrachoval nájemce na pronajaté restauraci a došlo k vloupání 
do chaty na Smraďavce, čímž vznikla škoda za 10 tisíc Kč. 

V tomto roce jsme otevřeli také vinný sklep vedle restaurace.

1998 - Zúčastnili jsme se oslav 110. výročí založení 
jednoty Tyrš XII/XV ve Vídni.

1999 - Byl ukončen bezplatný pronájem nové 
sokolovny Slováckému divadlu. V tomto roce jsme 
splatili dluh městu za koupi restaurace Koruna.

2000 - V nové sokolovně byl uspořádán vzpomínkový večer ke 
150. výročí narození Tomáš Garrigue Masaryka včetně vystoupení 
všech našich složek. Dále jsme se zúčastnili XIII. všesokolského 
sletu. Byla provedena nástavba nad koupelnou a vybudována 
nová šatna žen s WC. Náklady dosáhly 550 tisíc Kč. V restauraci 
Koruna byly vybudovány nové zahradní WC v hodnotě 145 tisíc Kč.

2001 - Byla provedena poslední splátka dluhu za restauraci 
Koruna. Na bývalé ženské šatně, ve které jsme vybudovali 
malou posilovnu, jsme nechali zabudovat čtyři střešní okna 
v hodnotě 36 000,— Kč. V tomto roce byl založen kroužek 
stolního tenisu a volejbalový oddíl. Byla vybudována kamenná 
zídka ve dvoře v hodnotě 65 000,— Kč. V tomto roce jsme 
požádali o hřiště v kasárnách, bohužel bez úspěchu.



2002 - Oslavili jsme 130. výročí založení jednoty. Byli jsme nuceni 
vybudovat novou kanalizaci jak v Koruně, tak i od sokolovny.

2003 - Byla provedena rekonstrukce Koruny nákladem 
1 800 000,— Kč včetně kuchyně.

2004 - Potkala nás velmi bolestná událost, zemřel dlouholetý 
obětavý náčelník br. Bohumír Chytka. Byla podepsána 
nová smlouva o pronájmu nové sokolovny Slováckému 
divadlu. Na hřišti byl vybudován nový umělý povrch 
nákladem 1 750 000,— Kč. V tomto roce nám neznámý 
pachatel vyloupil kancelář, kde způsobil značné škody. 

2006 - Uspořádán XIV. všesokolský slet, účast 133 našich cvičenců.

2007 - Byla vybudována nová klimatizace na loutkovém divadle.

2008 - Začaly probíhat výměny oken a dveří na nové sokolovně.

2009 - V tomto roce byla dokončena výměna oken na 
Slováckém divadle. Dále byla provedena rekonstrukce 
a výměna světel v tělocvičně a zprovozněn větrák. Dále 
byly v tělocvičně vybroušeny a natřeny parkety, vyměněna 
nová okna, též vyměněna okna v kuchyni restaurace 
Koruna, výměna oken v salonku, výměna oken kanceláře, 
výměna nového radiátoru v koupelně, pořízena stříška 
na vchodem do sokolovny, nová elektrika na loutkové 
scéně. Celková cena úprav dosáhla 3 462 363,– Kč.

2010 - Vichřice pokácela několik stromů, zbořila 
zídku od zahradní restaurace a poškodila střechu 
nad sudy, škody dosáhly 125 000,– Kč.

2011 - Výměna oken mužská šatna, chodba, WC, 
poslední okno v tělocvičně.

2012 - Naši členové se účastní XV. všesokolského sletu. Je 
dokončena výměna oken. V listopadu umírá místostarosta 
br. Stanislav Daněk, o necelý měsíc později nás opouští 
i starosta br.  Antonín Habartík. Je svolána mimořádná 
valná hromada s cílem zvolit nové vedení. Starostou se 
stává br. Jaroslav Ševčík, 1. místostarostou br. Martin 
Šimůnek a 2. místostarostkou ses. Vlasta Frýzová.

2013 - Na 8. října byl ustanoven Památný den sokolstva, který 
si od té doby každoročně připomínáme. Začala regenerace 
zeleně v areálu částečne financována z fondů EU a SZIF.

2014 - Prodloužení nájemních smluv se Slováckým 
divadlem i pivovary Lobkowicz (restaurace Koruna). 
Rekonstrukce kotlů a topení. LEDET (Letní dětské 
tábory) se stává součástí naší jednoty.

2015 - Slovácké divadlo získává nového ředitele. Rovnež 
se mění nájemce vinného sklepa. Pořízeno nové osvětlení 
a ozvučení pro loutkové divadlo. Sestra Chytková získává 
zlatou a sestra Kellerová stříbrnou medaili ČOS.

2016 - Zakoupen nový kotel pro loutkové divadlo. 
Provozovatelé restaurace Koruna ukončují činnost. 
Jsou spuštěny nové webové stránky jednoty.

2017 - Pivovary Lobkowicz podávají výpověď z nájmu 
restaurace Koruna. Byla nám udělena dotace na novou 
střechu, bohužel kvůli korupční kauze „Pelta“ byl 
celý dotační program zrušen. Začínáme nacvičovat na 
XVI. všesokolský slet a připravujeme se na slavnostní akademii 
k 145. výročí založení T. J. Sokol Uherské Hradiště.
 



Od založení jednoty se hradišťští sokoli snažili najít si místo pro své 
cvičební hodiny. Zpočátku vedení měšťanské besedy propůjčilo Sokolu 
místnost – KUFR, už v červnu 1872 byli ale sokoli vykázáni.

Poté se často cvičilo na Střelnici (Slovácká búda) – v parku ve 
Smetanových sadech. Na stěně muzea se nalézaly ještě za první re-
publiky dřevěné malované terče. 

Od r. 1890 se cvičilo na Staré poště (Slovácká galerie). Cvičebně 
se říkalo „Mordovna“. Následně se sokolové zasadili o nově založené 
gymnázium, kde cvičívali až roku 1889, kdy byl založen fond na vý-
stavbu vlastní tělocvičny.

Myšlenky na novou sokolovnu měli sokoli již v roce 1896. V roce 
1901 se začaly vybírat příspěvky od členů a sponzorů na stavbu so-
kolovny. Uherskohradišťská sokolovna byla postavena na starobylých 
městských hradbách. V roce 1920 bylo rozšířeno přilehlé náměstíčko 
a upraveno na letní cvičiště, které také slouží cvičencům i v dnešní 
době. Sokol se neustále i přes různé obtíže rozrůstal a tak se začalo 
přemýšlet o nové sokolovně. Stavba byla zahájena v jubilejním roce 
1928, kdy se slavilo 10. výročí státní samostatnosti. 

V přízemí byl umístěn vestibul, velký sál a byt pro sokolníka. V sute-
rénu se nacházely sprchy s bazénem, skladiště a propadliště. V prvním 
poschodí byste nalezli prostorné galerie, balkony, výborovku, sál pro 
stálé loutkové divadlo, knihovnu s čítárnou, župní kancelář a místnost 
pro pracovní odbory. Sokolovna se mohla pyšnit i sochařskou výzdo-
bou, konkrétně sochami nad vstupem od ak. sochaře Gustava Kafky.

Zajímavostí je, že při této rekonstrukci bylo povinností dospělých 
členů odpracovat 100, dorostu 50 brigádnických hodin nebo za ty ne-
odpracované zaplatit 1-5 Kč dle majetkových možností. Protože to byl 
největší sál ve městě, pořádaly se zde všechny kulturní, společenské 
a sportovní akce. Jednota hrála vlastní divadlo, promítala filmy v so-
kolském kině apod.

Historie
tělocvičny

1872
2017



Perličky z archivu jsou zajímavosti, které jsou uloženy v našem 
archivu a stojí za pozornost. Jistě jsem ještě neobjevila vše, o co by se 
stálo s vámi podělit, uvádím zde alespoň to málo, na co jsem narazila.

Perličky
z archivu

Stanovy tělocvičné jednoty „SOKOL“ 
v Uh. Hradišti z roku 1923.

1872
2017

V těchto stanovách se například dočtete:

Účel

§ 2. Účelem spolku jest povznášeti tělesné a mravní síly lidu česko-
slovenského v duchu Tyršově a Fügnerově.

Členství

§ 5.
1. Členem jednoty může býti jen Slovan (muž i žena), jenž jest nej-

méně 18tiletý, mravně bezúhonný a sám se za člena jednoty přihlásí.
2. Aby kdo státi se mohl členem jednoty se všemi právy ... splnil 

řádně v době zkušební řádně veškeré povinnosti...a složil po té v pře-
depsané lhůtě členský slib.

3. Zkušební doba trvá zpravidla šest měsíců ...

Jednací řeč, znak, heslo spolku a členský odznak

§ 32. Jednací řeč spolku jest česká (slovenská), znak sokol, hes-
lo: „Tužme se!“ a členský odznak spěžový štítek „Na stráž!“ od 
St. Suchardy, který se jednotou členům za poplatek toliko půjčuje.

Kroj, prapor a hudba

§ 33.
1. Členové jednoty užívají při veřejném vystupování spolkové-

ho stejnokroje. Bez svolení výboru není dovoleno užívati stejnokroje 
ani jeho součástek. Jenom v naléhavých případech může vystupování 
v kroji povolit i starosta nebo jeho úřadující náměstek.

2. Jednota může míti svůj prapor a hudbu, jichž při veřejném vy-
stoupení užívá.





Hradišťští sokoli se scházejí už od roku 2013, kdy byl tento den ur-
čen jako Památný den sokolstva, ve foyeru Slováckého divadla, pro-
tože zde je umístěna pamětní deska věnovaná hradišťským sokolům 
padlým za 2. světové války. Je důležité připomínat si jejich odkaz a ne-
zapomenout na ty, kteří položili své životy za naši svobodu. Zde při-
pomínám několik historickým faktů, které vedly k určení 8. října jako 
Památného dne sokolstva.

Za druhé světové války bylo sokolské odbojové hnutí významnou 
součástí celonárodního odporu proti nacistické okupační moci. Proto 
bylo zřejmé, že nacisté proti sokolskému hnutí tvrdě zasáhnou.

Výnosem říšského protektora R. Heydricha byla Česká obec sokol-
ská 8. října 1941 rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Při tzv. 
„sokolské akci“ – v noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo zatklo, takřka 
naráz, všechny sokolské činovníky – z ústředí, žup i větších jednot, 
kteří ještě „pobývali na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni 
do koncentračních táborů. Téměř 93 % vedoucích sokolských pracov-
níků se již na svá místa po skončení války nevrátilo. Přesto, že byl 
sokolský odboj citelně zasažen, pokračoval dál v budování vlastní ile-
gální organizace polovojenského charakteru.

Podle údajů asi z 80 % jednot bylo v průběhu nacistické okupa-
ce zatčeno na 12.000 příslušníků ČOS, z nichž 3.388 nacisté umučili 
a popravili. Desítky tisíc členů jejich rodin byly vystaveny perzekucím 
nejrůznějšího druhu. Celková bilance obětí však není úplná. A na závěr 
ještě krátkou báseň.

Barbora Ilčíková

Památný den 
sokolstva – 8. 10.

1872
2017

Vám padlí čest,

vám padlí dík.

Vy, padlí, veďte nás!

Sobectví prosti, lži a malosti

i v štěstí chceme slyšet tichý hlas,

hlas, vedoucí nás k nové radosti...

Ni zisk, ni slávu! Je jen jedna čest,

pro život příštích vlastní život nést.

Mrtví, živí, nezrození dosud

v bratrství vroucím neseme svůj osud.

Sobectví, lži a nesvobodě - zmar!

Bratrství, pravdě, republice - zdar!



Do Uh. Hradiště přišel ještě před první světovou válkou - členem 
jednoty byl od roku 1895, již roku 1902 je uváděn jako cvičitel doros-
tu. V době první republiky se pak mohl věnovat nejen své stavitelské 
profesi, ale také veřejné činnosti, a to zejména v Sokole a Svatopluku. 
Do roku 1913 zvládl zastávat funkci účetního, místonáčelníka, cviči-
tele, delegáta pro ženský odbor, také okrskového náčelníka a v letech 
1906-1909 byl župním náčelníkem. 1920 spoluzakládá divadlo jedno-
ty, jehož byl principálem.

Br. Horák byl stavitelem, plány na rekonstrukci hotelu Koruna vy-
pracoval právě on. Byl hlavním iniciátorem stavby nové sokolovny.

Do roku 1930 zastával funkci starosty župy, za války byl téměř s ce-
lým předsednictvem vězněn, nevíme od kdy do kdy. Na následky toho-
to věznění však 12. 1. 1945 zemřel.

Jeho jméno najdeme na památníku na náměstí Míru.

Josef Horák
11. 2. 1877 – 12. 1. 1945

1872
2017



Jedná se o hlavní slavnostní sokolský oděv, který je neoddělitelnou 
součástí české kultury již více než 150 let. I když tak vizuálně vypadá, 
nejde o uniformu.

Původní návrhy Josefa Mánesa byly schváleny v roce 1862, pozdější 
úpravy kroje navrhli František Ženíšek a František Kožíšek. Jeho uží-
váním dává nositel najevo hrdost na svou sokolskou příslušnost a so-
kolství. Kroj má tedy vedle identifikace také národní a mravní význam. 
Užívá se při různých společenských příležitostech. V současné době 
existuje tradiční, novodobá varianta kroje. Mužský kroj byl navržen již 
v počátcích Sokola, ženský byl zaveden těsně před 2. světovou válkou. 

Sokolský 
kroj

1872
2017



Čapka - je opatřena červenou 
kokardou s monogramem Sokol 
a sokolím pérem o délce 16 cm. 

Kajda - na přední straně kajdy 
je přišito 13 pletených knoflíků 
(olivek) a 13 oček pro knoflíky, 
dále 2 pletené šňůry. V levé 
části kajdy v oblasti prsou se 
nachází sokolská domovenka. 

Červená košile

Opasek - černé barvy s kovovou 
přezkou s (historickým logem) 
monogramem Sokol.

Rajtky

Holínky

Doplňky: Černý plášť s kapucí 
- tzv. havelok. Nosí se zejména 
ve špatném počasí.

Tradiční
mužský kroj

1872
2017

Baret - je opatřen červenou 
kokardou s monogramem Sokol. 

Sako - jednořadové. Na jeho 
předním dílu jsou přišity 3 hnědé 
klasické knoflíky, pod klopou 
pak 2 hnědé šňůrky. V horní 
levé části v oblasti prsou je 
umístěna kapsa, na jejíž horní 
části je přišitá domovenka.

Opasek - tmavě hnědé barvy je 
opatřen obdélníkovou přezkou, na 
které je vyobrazen znak Sokola. 
Bílá halenka s klasickým límcem 
a s krátkým či dlouhým rukávem.

Červená kravata

Sukně

Střevíce

Doplňky:
Hnědá vlněná pláštěnka 
v barvě baretu, která je určena 
do špatného počasí. Hnědé 
rukavice pro nepřízeň počasí.

Tradiční
ženský kroj



Ej, trubky naše hlaholí,
břeskně se jejich třepetá hlas,

písnička křepká, sokolí – 
jde to s ní všecko ráz a ráz.

Ej, tady nezná sordiny, chmur,
zazvučí jako v tance,

jdeme vždycky v pádném dur,
a rozvedeme dissonance!

Tož k vám, kdo rádi 
jste přišli sem,

intonujeme do fanfár:
Vzpomeňte na nás pěk-

ně a po dobrém,
jak na vás my! Na zdar! 

– a zdar! – a zdar!

Písničky

Ne kvítek zprava, zleva,
leč péro sokolí

si vetknu za svou čapku,
byť lákal kdokoli.

Zocelím tuhým cvikem
jinošskou svoji pláž,

bych všude moh´, kde třeba,
býť spolehlivá stráž.

Můj duch, jenž míří k slunci,
předsudků svrhne tíž,

chce všude pochodní býť
a lámat každou mříž.

Kdož jinou cestu jdou snad
za cílem: vpřed a výš, 

těm v pozdrav kynu. Hněv můj
zpátečník ucítíž!

S svým svoji, paže k paži,
v tom řádu naprostém

dozrajem´ pro bratrství
a v muže dorostem´!

Sbor hradišťských trubačů sokolských vyhrává na konec
Beneš-Buchlovan

Písnička dorostu
Beneš-Buchlovan

1872
2017
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Počet cvičenců za hodinu na pololetí (údaje v počtu cvičenců)

Celková docházka (údaje v počtu cvičenců)
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trampolína

přeskok

hrazda

bedna

koberec

kruhy

airtrack

Oblíbené
nářadí

1872
2017



Cvičitelé 2017, 2016 1872
2017

Stanislav Bělovský  Volejbal

Marijana Brajdić  Ml. žákyně a předškolačky,

    ml. žákyně II, st. žákyně a dorostenky

Miroslav Březina

Petr Březina   Ml. žáci a předškoláci, st. žáci, dorostenci

Andrea Březinová   Ml. žáci a předškoláci, st. žáci, dorostenci,

    volejbal neděle - vedoucí

Pavlína Březinová  Ml. žáci a předškoláci, st. žáci, dorostenci

Tereza Bukvicová  Ml. žákyně II

Martin Cetkovský

Dagmar Čechmánková Ml. žákyně a předškolačky

Pavel Dostálek  Muži I

Zdenek Ebner   Volejbal – vedoucí

Michaela Franeková

Vlasta Frýzová  Stolní tenis – vedoucí, rodiče s dětmi

Miroslava Gabrielová  LEDET

Lucie Hovůrková  LEDET

Veronika Hurábová  St. žákyně a dorostenky

Helena Chytková  Ml. žákyně II – vedoucí, rodiče s dětmi

Barbora Ilčíková  St. žákyně a dorostenky, gymnastika

Marta Karlíková

Marie Kellerová  Rodiče s dětmi – vedoucí

Zuzana Kohoutová  Bodystyling – vedoucí

Andrea Krhovská  Rodiče s dětmi

Jaroslav Kvasnička  Ml. žáci a předškoláci

Vendula Majíčková

Jana Melichárková  Ml. žákyně a předškolačky – vedoucí

Martina Obselková

Anna Petlanová  Ženy II

Barbora Pulecová  Ml. žákyně II

Jaromír Richter  Muži I – vedoucí

Jan Řehořek   Ml. žáci a předškoláci, st. žáci, dorostenci

Milena Semmlerová  Ženy II – vedoucí, rodiče s dětmi,

    ml. žákyně a předškolačky

Radka Šenková  Gymnastika – vedoucí

Jaroslav Ševčík  St. žákyně a dorostenky,

    ml. žáci a předškoláci,

    gymnastika, st. žáci – vedoucí

Sylvie Ševčíková  Zdravotní tělocvik – vedoucí,

    ml. žákyně II, st. žákyně a dorostenky

Martin Šimek   LEDET

Martin Šimůnek  Ml. žáci a předškoláci – vedoucí,

    st. žáci, dorostenci – vedoucí

Zora Tomečková  Line-dance – vedoucí

Petr Tuček

Kateřina Vaškůjová  LEDET

Pavlína Vaškůjová  St. žákyně a dorostenky – vedoucí

Martina Vlčková  LEDET

Tereza Vojtíková  Ml. žákyně II, st. žákyně a dorostenky

Jarmila Vysloužilová

Jiří Zatloukal   LEDET

Martina Zellerová



Cvičitelé 2015 1872
2017

Stanislav Bělovský  Muži II. (volejbal)

Marijana Brajdić  Ml. žák. a předškolačky, ml. ž. II.

Tereza Brhelová

Petr Březina   Ml. a st. žáci a předškoláci, dorci

Andrea Březinová  Volejbal, ml. a st. žáci a předškoláci, dorci

Dagmar Čechmánková Ml. žákyně a předškolačky

Pavel Dostálek  Muži I.

Vlasta Frýzová  Stolní tenis, R+D

Veronika Hurábová

Helena Chytková  Mladší žákyně II., R+D

Barbora Ilčíková  St. žákyně, dorky, gymnastika

Marta Karlíková

Marie Kellerová  Rodiče a děti

Zuzana Kohoutová  Bodystyling

Andrea Krhovská

Vendula Majíčková  TeamGym

Jana Melichárková  Žákyně I. a předškolačky

Martina Obselková  Ml. žákyně II.

Anna Petlanová  Ženy II.

Barbora Pulecová  Ml. žákyně II.

Jaromír Richter  Muži I.

Jan Řehořek   Ml. a st. žáci a předškoláci, dorci

Milena Semmlerová  Ženy II., R+D, ml. žákyně a předškolačky

Radka Šenková

Jaroslav Ševčík  Ml. a st. žáci a předškoláci, dorci, 

    st. žákyně a dorky, gymnastika, TeamGym

Sylvie Ševčíková  Zdravotní TV, ml. žákyně II., st. 

    žákyně a dorky

Martin Šimůnek  Ml. a st. žáci a předškoláci, dorci

Zora Tomečková  Linedance

Petr Tuček   Ml. žáci a předškoláci

Alžběta Vaňková

Pavlína Vaškůjová  St. žákyně a dorky, gymnastika

Tereza Vojtíková  Ml. žákyně II.

Jarmila Vysloužilová

Martina Zellerová  Muži II. (volejbal)



Cvičitelé 2014 1872
2017

Stanislav Bělovský  Muži II

Tereza Brhelová  Mladší žákyně II

Miroslav Březina  Mladší, starší žáci

Andrea Březinová  Ml. a st. žáci, dorostenci, volejbal

Dagmar Čechmánková Rodiče a děti, ml. žákyně I

Pavel Dostálek  Muži I

Vlasta Frýzová  Rodiče a děti, stolní tenis

Veronika Hurábová  Starší žákyně III, IV, 

    dorost., ženy, TeamGym

Helena Chytková  Rodiče a děti, ml. žákyně II 

Barbora Ilčíková  St. žákyně III, IV, dorostenky, ženy

Marta Karlíková  Mladší žákyně II

Marie Kellerová  Rodiče a děti

Zuzana Kohoutová  Bodystylinng

Andrea  Krhovská  Rodiče a děti 

Jana Melichárková  Mladší zákyně I

Eva Möllerová   Ženy II, zdravotní TV

Martina Obselková  Mladší žákyně II

Anna Petlanová  Ženy II

Jan Řehořek   Ml. a st. žáci, dorostenci

Milena Semmlerová  Ženy I

Hana Smetanová

Radka Šenková  TeamGym

Jaroslav Ševčík  Ml. a st. žáci, dorostenci

Sylvie Ševčíková  Starší žákyně III, IV, dorostenky,

    zdravotní TV

Martin Šimůnek  Ml. a st. žáci, dorostenci

Petr Tuček   Mladší žáci

Alžběta Vaňková  Mladší žákyně II

Pavlína Vaškůjová  St. žákyně III, IV, dorost., ženy, TeamGym

Tereza Vojtíková  Mladší žákyně II

Jarmila Vysloužilová  Starší žákyně III, IV

Zástupci naší jednoty na Slováckém běhu



Cvičitelé 2013 1872
2017

Stanislav Bělovský  Muži II

Tereza Brhelová  Mladší žákyně II

Miroslav Březina  Mladší, starší žáci

Andrea Březinová  Ml. a st. žáci, dorostenci, volejbal

Dagmar Čechmánková Rodiče a děti, ml. žákyně I

Pavel Dostálek  Muži I

Vlasta Frýzová  Rodiče a děti, stolní tenis

Roman Havelka  Mladší žáci

Veronika Hurábová  Starší žákyně III, IV, 

    dorost., ženy, TeamGym

Helena Chytková  Rodiče a děti, ml. žákyně II 

Barbora Ilčíková  St. žákyně III, IV, dorostenky, ženy

Marta Karlíková  Mladší žákyně II

Marie Kellerová  Rodiče a děti

Andrea  Krhovská  Rodiče a děti 

Jana Melichárková  Mladší zákyně I

Radka Melichárková  Mladší žákyně I

Eva Möllerová   Ženy II, zdravotní TV

Martina Obselková  Mladší žákyně II

Anna Petlanová  Ženy II

Jan Řehořek   Ml. a st. žáci, dorostenci

Milena Semmlerová  Ženy I

Hana Smetanová  Mladší, starší žáci

Radka Šenková  TeamGym

Jaroslav Ševčík  Ml. a st. žáci, dorostenci

Sylvie Ševčíková  Starší žákyně III, IV, dorostenky,

    zdravotní TV

Martin Šimůnek  Ml. a st. žáci, dorostenci

Alžběta Vaňková  Mladší žákyně II

Pavlína Vaškůjová  St. žákyně III, IV, dorost., ženy, TeamGym

Tereza Pelikánová  Mladší žákyně III

Jarmila Vysloužilová  Starší žákyně III, IV

Sestry cvičitelky při vystoupení na Sokolském přátelském večeru



Vedení 2017, 2016 1872
2017

Starosta     Jaroslav Ševčík
Místostarosta, granty    Martin Šimůnek
Jednatelka, vzdělavatelka   Barbora Ilčíková
Hospodářka      Pavlína Vaškůjová

Výbor T. J. 
Vlasta Frýzová    Veronika Hurábová
Martina Zellerová    Ondřej Vaverka
Andrea Březinová    Sylvie Ševčíková
Marie Kellerová    Jana Miklová
Pavlína Vaškůjová    Zuzana Kohoutová
Jaromír Richter    Sylvie Ševčíková

Revizní komise   
Jiří Žák, Marie Gronesová, Dagmar Čechmánková, Zdenek Ebner

Náčelnictvo, sbory  
Náčelník     Martin Šimůnek
1. místonáčelník    Jan Řehořek
2. místonáčelník    Jaroslav Ševčík
Náčelnice     Pavlína Vaškůjová
1. místonáčelnice    Sylvie Ševčíková
Loutkové divadlo     Marie Kellerová
LEDET      Jaroslav Ševčík
Klub deskových her    Jan Řehořek

Zástupci v orgánech župy
Jednatel župy     Jaroslav Ševčík
Člen předsednictva výboru župy  Pavlína Vaškůjová

Vedení 2015-2013
Starosta     Jaroslav Ševčík
Jednatel     Vlasta Frýzová
Místostarosta, granty    Martin Šimůnek
Pokladník      Pavlína Vaškůjová
Matrika     Vlasta Frýzová

Výbor T. J. 
Tajemník      Pavlína Vaškůjová
Propagace      Veronika Hurábová
Zdravotník      Pavel Dostálek
Hospodář      Stanislav Bělovský
Vzdělavatel, grafika    Barbora Ilčíková
Revize       Martina Zellerová
Web, IT      Ondřej Vaverka
Zapisovatelka, kronika    Andrea Březinová
Administrativa     Sylvie Ševčíková
      Eva Möllerová
Jednání s městem     Jana Miklová

Revizní komise   
Dagmar Čechmánková, Marta Karlíková, Marie Gronesová

Náčelnictvo, sbory  
Náčelník     Martin Šimůnek
Místonáčelník , LEDET   Jaroslav Ševčík
Místonáčelník     Miroslav Březina
Náčelnice, náčelnice župy   Helena Chytková
Místonáčelnice    Sylvie Ševčíková
Místonáčelnice    Veronika Hurábová
Loutkové divadlo     Marie Kellerová



Úspěchy 1872
2017

2013 - župní přebor ve všestrannosti - Zlín 

Rozálie Zemánková: 1. místo plavání, 1. místo šplh, 
1. místo SG, 2. místo atletika, 1. všestrannost

Lucie Alexandra Mega: 1. místo šplh, 2. místo SG, 3. všestrannost

Adéla Lekešová: 2. místo šplh

Barbora Pulecová: 3. místo plavání, 1. místo SG, 
2. místo atletika, 1. místo všestrannost

Pavlína Březinová: 2. místo šplh

Marcela Kočendová: 2. místo šplh, 1. místo SG, 
1. místo atletika, 1. místo všestrannost

Kateřina Benková: 3. místo šplh, 3. místo plavání, 
2. místo SG, 2. místo atletika, 2. místo všestrannost

Anna Burdová: 2. místo plavání

Adéla Jordánová: 1. místo plavání, 3. místo SG

Martina Obselková: 1. místo plavání, 3. místo SG, 
2. místo atletika, 2. místo všestrannost

Jarmila Vysloužilová: 3. místo plavání

Vendula Majíčková: 2. místo SG

Veronika Kovaříková: 1. místo plavání, 1. místo SG, 
1. místo atletika, 1. místo všestrannost

Barbora Ilčíková: 3. místo plavání, 3. místo SG, 
3. místo atletika, 3. místo všestrannost



2014 - župní přebor ve všestrannosti - Zlín

Rozálie Zemánková: 1. místo šplh, 1. místo SG, 1. místo všestrannost

Alexandra Juříková: 1.-2. místo SG, 3. místo atletika, 
2. místo všestrannost

Pavlína Březinová: 3. místo šplh, 3. místo všestrannost

Lucie Alexandra Mega: 2. místo šplh, 3. místo SG

Alexandra Kuchařová: 1. místo šplh, 3. místo SG, 
1. místo atletika, 1. místo všestrannost

Barbora Pulecová: 3. místo šplh, 3. místo plavání, 
1. místo SG, 3. místo atletika, 3. místo všestrannost

Marcela Kočendová: 3. místo SG, 
3. místo atletika, 3. místo všestrannost

2015 - župní přebor ve všestrannosti - Zlín

Magdalena Brajdić: 3. místo plavání, 3. místo šplh, 
1. místo SG, 1. místo všestrannost

Karolína Bartošová: 3. místo plavání, 1. místo šplh, 
2. místo SG, 1. místo atletika, 1. místo všestrannost

Samira Lemaalem: 3. místo SG

Alexandra Juříková: 1. místo plavání, 1. místo šplh, 
1. místo SG, 2. místo atletika, 1. místo všestrannost

Barbora Jagošová: 2. místo plavání, 3. místo šplh, 
2. místo SG, 1. místo atletika, 2. místo všestrannost

Tereza Kohoutová: 3. místo plavání

Kristina Brajdić: 2. místo šplh

Magdalena Janálová: 3. místo SG, 3. místo atletika, 
3. místo všestrannost

Alexandra Kuchařová: 1. místo plavání, 1. místo šplh, 
1. místo SG, 1. místo všestrannost

Pavlína Březinová: 3. místo šplh



2015 - přebor ČOS ve všestrannosti - Praha

Alexandra Kuchařová - 2. místo atletika
 

2016 - župní přebor ve všestrannosti - Zlín

Rozálie Zemánková: 2. místo plavání, 2. místo SG, 
1. místo všestrannost

Magdalena Brajdić: 3. místo šplh, 1. místo SG, 3. místo všestrannost

Kristina Brajdić: 1. místo šplh, 3. místo SG

Magdalena Janálová: 2. místo šplh, 2. místo SG, 
2. místo atletika, 1. místo všestrannost

Karolína Bartošová: 3. místo všestrannost

Michaela Anna Hanková: 1. místo SG

Lucie Alexandra Mega: 2. místo šplh

Pavlína Březinová: 3. místo šplh

Barbora Jagošová: 3. místo atletika 

2016 TeamGym - Malá Oblast - Olomouc

TeamGym Junior II: 2. místo
Malý TeamGym: 2. místo

2016 TeamGym - Oblast Východ - Olomouc

Malý TeamGym: 3. místo



2017 - župní přebor ve všestrannosti - Zlín

Magdalena Brajdić: 1. místo šplh, 1. místo SG, 1. místo všestrannost

Aneta Navarová: 2. místo SG, 1. místo atletika, 2. místo všestrannost

Karolína Fišnarová: 3. místo SG

Karolína Bartošová: 1. místo SG, 1. místo atletika, 1. místo všestrannost

Kristýna Hájková: 1. místo šplh

Tereza Vlčková: 2. místo plavání

Magdalena Brajdić: 1. místo SG, 2. místo šplh, 3. místo atletika

Barbora Jagošová: 3. místo SG, 3. místo plavání, 
2. místo atletika, 2. místo všestrannost

Kristina Brajdić: 2. místo SG, 3. místo šplh

Lucie Alexandra Mega: 1. místo šplh

2017 - přebor ČOS ve všestrannosti - Praha

Karolína Bartošová: 1. místo SG



O posledním listopadovém víkendu – v pátek 27. 11. 2015 a v sobotu 
28. 11. 2015 – se v Tyršově domě v Praze konalo 6. zasedání Výboru 
České obce sokolské. Součástí zasedání bylo rovněž slavnostní předá-
vání sokolských vyznamenání – stříbrných a zlatých medailí ČOS.

Z rukou starostky ČOS sestry Hany Moučkové a vzdělavatele 
ČOS bratra Zdeňka Mičky převzali zlaté medaile: Helena Chytková, 
Ing. Zdeněk Janda (v zastoupení), Mgr. Anna Buroňová.

Stříbrné medaile ČOS převzali: Marie Kellerová, Milan Pavlů, Václav 
Profant, Božena Sotolářová, Mgr. Jan Skalický, Marta Skalická, Milada 
Vojtěchová. Stručně o vyznamenaných, kteří 28. listopadu převzali 
medaile ČOS.

Zlaté medaile:
Helena Chytková, 80 let, T. J. Sokol Uherské Hradiště, SŽ 

Komenského, členem Sokola od roku 1945, zakládající člen výboru, od 
r. 1991 je náčelnice jednoty a od r. 1998 i náčelnici župy. Věnuje se 
zejména mládeži a cvičení rodičů a dětí. Je neúnavnou organizátorkou 
cvičební účasti na akcích sesterských žup – Sokolské Brno, Slet pod 
Ještědem, zájezdy do Öetzu a další. Organizovala tábory, turistické so-
kolské akce a sokolské akademie.

Stříbrné medaile:
Marie Kellerová, 80 let, T. J. Sokol Uherské Hradiště, SŽ Komenského, 

členka Sokola od r. 1948. Neúnavná cvičitelka rodičů a dětí, je zároveň 
i lektorkou na seminářích po celé ČR. 

Od mládí se rovněž věnuje loutkovému divadlu, jehož je výraznou 
vůdčí osobností. Pod jejím vedením se divadlo prezentuje po celém 
okrese pro veřejnost i školy. V r. 2004 získala Cenu města Uherské 
Hradiště za podporu mládežnického sportu a obnovení tradice lout-
kového divadla.

Ocenění
našich cvičitelek

1872
2017



Helena Chytková

1. Co v Sokole ještě plánujete?
Chtěla bych ještě hodně roků cvičit s dětmi, žákyňkami a také s žena-
mi – seniorkami. Ráda chodím do přírody, baví mě vycházky, turistika 
a pobyt v přírodě ve všech ročních obdobích.

2. Váš nejsilnější zážitek?
Zážitek: rok 1948, kdy byl 10. června zahájen XI. všesokolský slet žac-
tva. Já jsem cvičila jako žákyně (13 roků). Při řazení na nástupišti jsme 
volaly: „Srdce děvčat z Hané, patří paní Haně.“ Večer náš cizí lidé vy-
slýchali a pokazili nám celé naše sletové vystoupení.

3. Z čeho máte největší radost?
Největší radost mám, když jsou naše hodiny plné cvičenců a cvičenek, 
cvičitelů a cvičitelek, kteří pravidelně navštěvují svá cvičení a snaží se, 
aby se v Sokole hodně naučili.

4. Proč si myslíte, že jste byla oceněná?
Nedovedu to říci, ale myslím si, že to bylo za práci v Sokole od roku 
1947, přes roky, kdy byl Sokol zakázán, potom zase jsme pokračovali 
a dostali jsme se do dnešních dnů. Děkuji všem, kteří navrhli moje 
ocenění.

5. Do které éry Sokola byste se chtěla vrátit?
Nechci se vracet, chci, ať jdeme s naší prací stále vpřed. Ať cvičenci 
všech našich kategorií s radostí cvičí a věnují se různým aktivitám, 
které do Sokola a do našich činností patří.

6. Kolik dětí vám „prošlo rukama“?
Jsem přesvědčena, že to byl velký počet dětí. Nebylo to jen cvičení 
s dětmi různého věku, ale řada sokolských táborů, také putovní tábo-
ry, vycházky a výlety. Děti na tuto činnost rády vzpomínají.

Marie Kellerová

1. Co v Sokole ještě plánujete?
Vybudovat kvalitně ozvučenou a osvětlenou loutkovou scénu. Dočkat 
se sletu a podílet se na jeho přípravě v rámci svých možností a věku. 
Najít následovníka ve vedení loutkového divadla.

2. Váš nejsilnější zážitek?
Každé cvičení na SLETECH.

3. Z čeho máte největší radost?
Z toho, že Sokol žije a má mladé následovníky.

4. Proč si myslíte, že jste byla oceněná?
Pracuju s láskou a nezištně. Mám ráda děti, pro které to dělám a pro 
ně jsem ochotna obětovat vše, co mohu. Jsem přesvědčena, že naše 
činnost v Sokole má pro ně nesmírný význam.

5. Do které éry Sokola byste se chtěla vrátit?
Vracet bych se nechtěla, ale raději bych se dožila ještě několika let 
v plném pracovním vytížení.

6. Kolik dětí vám „prošlo rukama“?
To se nedá spočítat.



Soupis a výstižný a suverénní popis jednotlivých členů loutkového 
divadla nám podala ses. principálka Marie Kellerová.

Loutkové divadlo Sokola Uh. Hradiště 
pracuje stále ve třech oddílech.

Oddíl dospělých loutkářů:

 1. Kellerova Marie: vybírá a zpracovává hry, maluje kulisy, režíruje 
hry, vede cvičení dětí o přestávkách, kontaktuje mateřské školy a jiné 
zájemce o divadélko. Vede také dva dětské oddíly. Je principálkou.

 2. Čechmánková Dagmar: patří mezi mluvící herce, má velmi široké 
uplatnění od čarodějnic k milým babičkám, stará se o finance, pracuje 
jako cvičitelka mladších žákyň a sama aktivně cvičí v ženských složkách.

3. Fojta Jiří: je mluvící herec, doprovází zpěvy na akordeon, vyrábí 
kulisy, potřebné pomůcky a provádí opravy, dojíždí z Kunovic.

4. Francová Marie: vodí i mluví, cvičí v ženách.

5. Chytková Helena: patří mezi mluvící herce, vede starší žačky, je 
cvičitelkou rodičů s dětmi a zúčastňuje se cvičení všech ženských složek.

6. Maňásková Marie: vodí loutky, chystá kulisy a rekvizity, jako 
žena cvičí v ženských složkách.

7. Martová Jarmila: je vynikající vodičkou loutek, cvičí v ženských 
složkách, zajišťuje pitný režim členů. V případě potřeby ji využíváme 
i jako řidičku. Občas nám po technické stránce pomůže i její manžel.
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8. Miklová Jana: je všestranně použitelná. Vodí, mluví, osvětluje, 
pouští dým a také často využíváme jejího technicky velmi zdatného 
manžela. Je členkou výboru Sokola.

9. Ryšková Marta: vodí loutky, chystá kulisy a také ochotně vypo-
může při přepravě. Pravidelně cvičí v oddíle žen.

10. Semmlerová Milena: velmi výtvarně zdatná, stará se o výzdobu, 
kroniku. Mluví různé role a v zákulisí provádí práci inspicienta. Při ná-
cviku si pečlivě značí, na čem se dohodneme a při představení je schop-
na všem napovídat.Podílí se také na úpravě jeviště a na výpravách her. 
Je cvičitelkou rodičů s dětmi, předškoláků, mladších žákyň i žen.

11. Ševčíkova Sylva: rovněž všestranně použitelná. Mluví různé role, 
vodí, chystá a sklízí kulisy, ochotně vypomůže, také využíváme jejího 
manžela na přepravu kulis, loutek a rekvizit. Je cvičitelkou zdravotní 
TV a starších žákyň.

12. Tomečková Zorka: připravuje zvukové efekty k pohádkám. 
V sokole vede taneční oddíl žen.



Skupina starších loutkářů:

1. Kellerová Marie: vedoucí.

2. Březinová Andrea: vodí loutky, zvládá různé mluvené role, řídí 
dění v zákulisí.

3. Březinová Pavlína: mívá mluvené i vodicí role, většinou princez-
ny, babičky, zvířátka, je členkou dorostenek.

4. Mráčková Anna: zvládá jakoukoliv mluvenou i voděnou roli, 
je členkou starších žákyň, studuje gymnázium, hraje na flétnu a na 
klarinet.

5.  Hlavačková Kája: mluví i vodí, je velmi snaživá.

6. Hlavačková Mája: střídají se s Kájou, vodí i mluví, obě pomáhají 
při chystání rekvizit.

7. Kočica Vojtěch: je všestranně použitelný, spolehlivý, kontrolu-
je elektriku, světla a mikrofony, vodí loutky, mluví čaroděje a krále. 
Studuje vysokou školu dopravní v Opavě a každý pátek pravidelně do-
jíždí do zkoušek.

8. Mach Jan: výborně čte role i vodí, také dobře zpívá, studuje 
gymnázium.

9. Mráček Filip: rovněž výborně čte i vodí, ale protože mají 
s  Machem stejný tón hlasu, musí se střídat, studuje gymnázium.

10. Buršíková Libuše: připravuje zvukové efekty.

Mladší skupina loutkářů 

1. Kellerová Marie: vedoucí.

2. Grebeňová Bohunka: inspicie a zastupování.

3. Holomčíková Aneta: vynikající po hlasové stránce i výborná vo-
dička loutek, studuje gymnázium.

4. Grebeňová Štěpánka: rovněž výborná vodička a velmi schopná 
recitátorka, hraje na příčnou flétnu.

5. Čoupková Kateřina: nová členka, velmi nadaná a má obrovský 
zájem.

6. Vlachovská Natálka: odstěhovala se do Tlumačova, ale rodiče ji 
přesto vozí na zkoušky i na vystoupení, snaživá a velmi schopná.

7. Janulík Martin: hraje na housle, uplatnil to v pohádce Kouzelný 
pláštík, výborně vodí i mluví.

8. Man Lukáš: velmi schopný, dobře čte i vodí.

9. Erban Tadeáš: výborně čte, snaží se i vodit, ale na čtení je lepší.

10. Grebeň Vojtěch: výborně vodí, čtenou roli se dokáže doma doko-
nale naučit, hraje výborně na housle, hrál v pohádce Kouzelný pláštík.

11. Rychlík Jan: technicky velmi zdatný, pomáhá při chystání kulis 
i rekvizit. Kontroluje mikrofony, vodí i čte.

12. Horehleďová Táňa: vodí loutky, přechytává loutky mladším dě-
tem, které je neudrží celou dobu jednání.

13. Buršíková Libuše: zvukové efekty.

14. Jurgová Marie: oprava loutek, šití kostýmů, výroba rekvizit.



Roku 1900 vznikl vzdělávací odbor, roku 1903 odbor trubačský a zá-
bavní – loutkový odbor Sokola byl součástí toho zábavního.

Nejstarší nalezený zápis ze dne 1. listopadu 1903 o tom říká: „Bratr 
Amort navrhuje, aby ku zvýšení příjmů zřízeno bylo loutkové divadlo. 
Návrh přijat s podmínkou, že zařízení jeviště a loutek nebude mnoho stát.“

První loutky musely být zapůjčeny a sokolské ženy jim ušily kos-
týmy. Hrávalo se každou neděli – odpoledne pro děti, večer pro do-
spělé – u Bezděků, v Přerovské pivnici a v Besedě. Po výstavbě nové 
sokolovny se hrávalo v tělocvičně. Přes válku byly s divadlem samo-
zřejmě problémy, po válce se hrály hry jako např. Zkrocení zlé ženy, 
Zapálení Bělehradu, Johannes doktor Faust a představení doprovázela 
živá hudba.

Až roku 1929 byla vybudována stálá loutková scéna, do hlediště se 
vešlo 200 diváků. Hlavním výtvarníkem byl Rudolf Kubíček, později 
i Jiří Heřman.

Během nacistické okupace byla činnost divadla omezena, ale za-
vedla se tradice, že před každým představením vystoupil Kašpárek 
a nabádal diváky k vlastenectví.
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Nástup komunistického režimu po válce loutkovému divadlu nepři-
dal. Navíc dlouholetý principál Cyril Řezníček byl zaneprázdněn, sou-
bor se přestal scházet, postupně zanikl a budovu sokolovny převzalo 
Slovácké divadlo. Činnost divadla se až v 60. letech pokusila obnovit 
Marie Kellerová, která je principálkou dodnes.

Zpočátku se hrávalo v suterénu 2. ZŠ v Uh. Hradišti, později v šatně 
u tělocvičny. Soubor se jmenoval Kašpárek. Po roce 1989 načas činnost 
divadélka stagnovala, ale v roce 1996 sokoli vybudovali novou scénu 
za 180 000 Kč. 

Od té doby se našemu divadlu pod vedením principálky ses. 
Kellerové daří. Divadlo se účastní loutkohereckých přehlídek, u ma-
lých diváků je velmi oblíbené a naši herci hrají dobrovolně pravidelná 
představení vždy v neděli v 15 h a v týdnu dopoledne pro školy a školky 
z celého regionu. Díky grantům jsme také získali nové loutky, kvalitní 
ozvučení, vč. kláves a osvětlení. Mnohaleté úsilí a zájem našich členů 
a loutkoherců se tedy vyplatil!

Marie Kellerová
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