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Slovo starosty

Vážené�sestry,�bratři,�přátelé,
rok�2016�byl�pro�Sokol�rokem�volebním,�kdy�jsme�si�do�března�zvolili�vedení�
jednot,�pak�zástupci�jednot�volili�zástupce�žup�a zástupci�žup�vedení�České�
obce�sokolské.�Jak�to�dopadlo�u nás�v jednotě,� jistě�víte.�Starostkou�ČOS�
byla�opět�zvolena�Ing.�Hana�Moučková.

Nyní�ale�zpět�k naší�jednotě,�co�se�v letošním�roce�vše�událo�a stihlo?�
Jedna�z větších�investic�v letošním�roce�byla�výměna�kotle�v loutkovém�
divadle� za� kondenzační� kotel,� dále� rekonstrukce� hlediště,� ozvučení�
loutkové�scény�a její�osvětlení.�Ozvučení�a osvětlení�loutkové�scény�mohlo�
být�realizováno�hlavně�díky�tomu,�že�se�nám�podařilo�získat�peníze�z grantů.�
Částka�investovaná�letos�do�loutkového�divadla�přesáhla�100 000Kč.�

Začátkem� roku� byla� podána� opět� žádost� na� MŠMT� na� rekonstrukci�
střechy,� která� ani� letos� nebyla� přidělena.� Byl� doplněn� ještě� statický�
posudek� střechy,� který� konstatoval,� že� střecha� z  větší� části� nevyhovuje�
novým� sněhovým� normám� a� je� třeba� ji� zrekonstruovat.� Střecha� nás�
trápí� dlouhodobě� a  opakovaně� žádáme� o  dotaci.� Je� v  havarijním� stavu,�
na� mnoha� místech� zatéká� a  my� neustále� šetříme� na� její� rekonstrukci.�
Proto�také�ostatní�větší�projekty�stojí�a možná�se�tak�trochu�zdá,�že�se�nic�
v jednotě�neděje.�Projekt�střechy�se�koncem�roku�dopracoval�do�úplného�
konce,�a tak�máme�nyní�zhotoveny�výkresy,�zažádáno�o stavební�povolení,�
jen�peníze�chybí.�Snad�je�letošní�rok�přinese.�

Začátkem�roku�jsme�byli�nuceni�nechat�zpracovat�restaurátorský�záměr�
na� fasádu� z  pohledu� ze� silnice.� Chtěli� jsme� drobnou� opravu,� ale� jelikož�
naše� budova� stojí� v  městské� památkové� zóně,� museli� jsme� se� dovolit�
památkového�ústavu.�Ten�nám�nařídil�zpracování�onoho�restaurátorského�
záměru� a� po� jeho� zpracování� oznámil,� že� oprýskanou� fasádu� můžeme�
spravit,� ale� už� ne� zamalovat.� Prý� až� bude� celá� fasáda.� I  když� to� bude�
v nedohlednu.�Doporučili�nám�také�okopat�obklad�na�cihlu�a nechat�tak�
budovu� dýchat.� Zato� ze� strany� od� hřiště� jsme� obouchanou� část� fasády�
nechali�vyspravit�a zamalovat.�Příchod�do�sokolovny�je�o to�veselejší.�

Již� druhým� rokem� jsme� se� také� zapojili� do� „Slavností� vína� a  dnů�
otevřených� památek“,� kdy� jsme� provázeli� naším� areálem,� sokolovnou�
a skupinám�lidí�vyprávěli�o historii�Sokola,�budovy�a naší�jednoty.�V rámci�
propagace�jsme�také�vytvořili�nové�prezentační�panely,�které�se�umístily�
na�balkon�místo�těch�původních.�V rámci�dalšího�zviditelnění�se�bude�snad�
v roce�2017�vytvořen�plastový�„banner“�na�bránu�u Slováckého�divadla,�aby�
kolemjdoucí�věděli,�k čemu�patří�ono�velké�hřiště�u Moravy.

V dnešní�době�je�třeba�se�propagovat�na�www�stránkách�a facebooku�
a  fotografie� z  akcí� jsou� jednou� z  nejlepších� cest,� jak� toho� dosáhnout.�
Zároveň�je�to�i pro�vás�příležitost,�jak�se�informovat�o dění�v naší�jednotě,�
a  také�aby�veřejnost�věděla,� že�Sokol�žije.�Začátkem�roku� jsme�proto�do�
jednoty�pořídili�fotoaparát,�který�dostaly�na�starost�naše�mladší�cvičitelky.

Dále�k nám�přibyl�nový�cvičitel�Marek�Hřibňák,�který�vede�své�cvičení�
v posilovně.�Ta� se�uklidila,� zmodernizovala�a doufám,� že� i  do�budoucna�
bude�hojně�využívána.�

A teď�jedna�méně�pozitivní�zpráva�–�koncem�roku�pivovar�Lobkowicz,�
který�má�v nájmu�restauraci�Koruna,�sdělil,�že�provozovatel�p.�Chrástek�dal�
výpověď.�Začali� jsme�tedy�jednat�o dalším�postupu,�našli�vhodnou�cestu�
investicí�do�budovy,�pivovar�našel�nového�provozovatele�a pak�celý�postup�
zbrzdilo� odvolání� představenstva� pivovaru� Lobkowicz.� Následně� nové�
představenstvo�od�plánu�upustilo�a v r.�2017�přišla�výpověď�z nájmu.�Situaci�
se� snažíme� řešit,� ale� již�nyní� víme,� že� bude�potřeba� spousta�finančních�
prostředků,�ať�už�se�na�Koruně�bude�provozovat�cokoli.�
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Granty
Co�se�zafinancování�cvičebních�pomůcek�týče,�poměrně�dobře�se�nám�

daří�shánět�peníze�na�nové�nářadí�a náčiní.�Například�jsme�mohli�pořídit�
nové�venkovní�branky�(instalace�proběhne�na�jaře).�Nyní�jsou�ty�původní�
za�hranicí�životnosti,�a staly�se�tak�nebezpečnými.

Dále�máme�v tělocvičně�nový�rinoset�(skládací�dopadová�plocha).�Na�co�
ale�pomalu�narážíme,�je�nedostatek�místa�na�uskladnění�nového�nářadí.�

Poměrně�často�slýchám,�že�čerpáme�dotace�a peněz�máme�dost�a nebo�
naopak,� proč� nečerpáme� více� dotací.� Předem� chci� říct,� že� se� snažíme�
čerpat�co�nejvíce�peněz�z grantů�a dotací.�Úzce�spolupracujeme�i s městem�
Uherské� Hradiště,� které� nám� pomáhá� monitorovat� vhodné� dotační�
programy.� Bohužel� evropské� dotace� na� sport� nejsou� a  asi� ani� nebudou.�
Snažíme� se� tedy� využívat� ostatních� grantů.� Které� granty� a  dotace� tedy�
využíváme?

•� ČOS�(standardizace�nářadí�a náčiní,�činnost�oddílů�všestrannosti,�
údržba�a provoz,� vybavení� tělocvičen� )�–�celková�částka�v  r.� 2016�
z těchto�programů�činila�93�709�Kč.

•� MŠMT�-�zde�jsme�žádali�dotaci�na�střechu,�dále�tzv.�program�VIII,�
který� je� určen� na� odměny� cvičitelům.� Zde� bych� se� rád� trochu�
pozastavil.� V  naší� jednotě� působí� 44� cvičitelů� a  tito� cvičitelé� za�
rok� přesáhnout� 3500� odcvičených� hodin� v  pravidelném� cvičení.�
Další�hodiny�pak�sbírají�na�akcích�mimo�jednotu.�Jednota�se�snaží�
cvičitele�odměňovat�alespoň�symbolicky,�protože�peníze�na�jejich�
adekvátní�odměnu�nemáme.�Letos�poprvé�MŠMT�vypsalo�dotaci�na�
odměny�cvičitelů�a jejich�vybavení.�Celková�částka�z tohoto�grantu�
činila�122�000�Kč.�

•� Synot�(kulturní,�školní�a zájmová�činnost)�–�z těchto�grantů�se�nám�
povedlo�získat�15�000�Kč�na�podporu�Loutkového�divadla�a 12�500�Kč�
na�podporu�sportu.�Do�loutkového�divadla�bylo�doplněno�ozvučení�
a ze�sportovních�věcí�se�pořídily�již�zmíněné�venkovní�branky.�

•� Město� Uherské� Hradiště� (fond� sportu,� fond� kultury)� –� z  těchto�
grantů� čerpáme� již� pravidelně.� V  letošním� roce� město� Uherské�
Hradiště�podpořilo�naše�loutkové�divadlo�částkou�15�000�Kč,�z čehož�
se� pořídilo� osvětlení� loutkového� divadla� a  zbylá� část� ozvučení.�
Z  fondu�sportu� jsme�na� rok�2016�žádali�o částku�240�000�Kč,�kdy�
jsme� chtěli� příspěvek� na� odměny� pro� naše� cvičitele,� ale� hlavně�
jsme�žádali�příspěvek�na�energie�a další�provoz.�V tomto�fondu�byly�
necelé�3 miliony�korun�a�měl�být�rozdělen�mezi�celkem�14�žadatelů.�
Avšak� zastupitelstvo� města� rozdělilo� bezmála� 90� %� prostředků�
pouze�mezi�dva�žadatele.�Na�zbylých�dvanáct,�mezi�kterými�byla�
i naše�jednota,�zbylo�tedy�zhruba�300�000�Kč.�Konkrétně�jsme�získali�
2 000 Kč�na�pronájem�atletického�stadionu�a�5 000 Kč�na�odměny�
pro�cvičitele,�kteří�si�tímto�měsíčně�polepšili�o�celých�11 korun�a 50�
haléřů.�Pokud�bych� to�vztáhnul�na� jednoho�člena,� tak�každý�člen�
naší�jednoty�obdržel�přibližně�13�Kč.�Pro�srovnání�Slovácká�Slavia,�
která�z  tohoto� fondu�získala�nejvíce�prostředků,�má�dle�vyjádření�
města�2785�členů�a�lehkým�propočtem�tak�zjistíme,�že�na�jednoho�
člena�Slovácká�Slavia�dostala�575�Kč.

Obecně� o� dotacích�můžu� říct,� že� nám�mnoho� pomáhají.� Sice� jsou� to�
peníze�účelově�vázané,�ale�i�tak�je�to�pro�nás�velká�pomoc.�Velké�díky�patří�
v�této�oblasti�našemu�náčelníkovi�a�místostarostovi�br.�Šimůnkovi,�který�
se�o�dotace�a�granty�svědomitě�stará.�

Co� se� budoucnosti� týče,� tu� bych�viděl� růžověji� ve� chvíli,� kdy� se�nám�
podaří� sehnat� využití� pro� prostory� restaurace� Koruna� a� hlavně� po�
rekonstrukci� střechy.� Rád� bych,� aby� měla� sokolovna� nové� šatny,� nové�
obložení� tělocvičny,� nové� venkovní� street� workoutové� hřiště� a� mnoho�
dalšího.�To�je�bohužel�vše�odvislé�od�financí,�kterých�nemáme�dostatek.�

Zase�jsem�se�rozepsal�poměrně�hodně�a�chtěl�bych�Vám�ještě�mnoho�
říci,�ale�přenechám�prostor�i�jiným.�Pokud�Vás�cokoli�zajímá,�rád�se�o�tom�
s�Vámi�osobně�pobavím.

Jaroslav�Ševčík
starosta�a�správce�T.�J.�Sokol�Uherské�Hradiště
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Činovníci
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

Vyslanci do výboru župy
Jaroslav�Ševčík,�Martin�Šimůnek,�Barbora�Ilčíková,�Pavlína�Vaškůjová

Delegáti na župní valnou hromadu
Marie�Kellerová,�Dagmar�Čechmánková

Statistiky

Z toho�ženy� � � 367
Z toho�muži� � � 215
Mládež�� � � 309
Dospělí�� � � 273

Počet�žen�do�5�let� � 42
Počet�mužů�do�5�let� � 50
Celkem    92

Počet�žen�6-10�let� � 54
Počet�mužů�6-10�let�� � 50
Celkem    104

Počet�žen�11-17�let�� � 72
Počet�mužů�11-17�let� � 38
Celkem    110

Počet�žen�18-30�let� � 23
Počet�mužů�18-30�let� � 14
Celkem    37

Počet�žen�31-60�let� � 103
Počet�mužů�31-60�let� � 42
Celkem    145

Počet�žen�61-79�let� � 63
Počet�mužů�61-79�let� � 18
Celkem    81

Počet�žen�nad�80�let� � 11
Počet�mužů�nad�80�let��� 2
Celkem    13

Nejmladší�žena� � 10.�října�2014�� � 863�dní�na�světě
Nejmladší�muž�� � 15.�března�2010�� 712�dní�na�světě
Nejstarší�žena��� � 4.�ledna�1928�� � 32�554�dní�na�světě
Nejstarší�muž�� � � 25.�března�1935�� 29�917�dní�na�světě

Nejčastější jméno
Jiří� 14� � Marie,�Barbora,�Eliška,�Eva,�Tereza,�Anna� 12
Petr� 11� � Jana� � � � � � 11
Filip� 9� � Kateřina� � � � � 10

(aktuální�k 19.�2.�2017)

Celkový počet členů  582
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Cvičitelé

Jméno    Oddělení

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
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Příspěvky za rok 2016
Dospělí
(ukončení�studia�–�do�65�let)
NA CELÝ ROK – 1000,- Kč   POLOLETÍ – 650,- Kč

Děti, studenti, důchodci
(mladší�žactvo�–�ukončení�studia,�více�než�65�let)
NA CELÝ ROK – 600,- Kč   POLOLETÍ – 400,- Kč

Rodiče a děti
(0�–�5�let�+�rodič)
NA CELÝ ROK – 1000,- Kč   POLOLETÍ – 600,- Kč

Rodinné členství na rok – 800,- Kč dospělí, 300,- Kč dítě 
(při�současné�registraci�min.�tří�členů�rodiny)

V letech�2016�–�2018�se�rozhodnutím�ČOS�bude�vybírat�tzv.�sletová�známka�
na�podporu�sletu.�Tato�známka�v hodnotě�50,-�Kč�se�automaticky�připočte�
ke�každému�členskému�příspěvku.

Slovo vzdělavatelky
Barbora Ilčíková

Milí� sokoli,� s  příspěvkem� se� přidávám�
i já�a hned�na�začátku�chci�poděkovat�těm,�
kteří�přinášejí�sokolské�materiály�ze�svých�
knihoven� k  nám� do� archivu� jednoty.� Tyto�
knížky,� vzpomínky,� fotografie,� medaile�
zařadím�a zaarchivuju�pro�další�generace.

Významnou� událostí,� která� nás� čeká�
v  příštím� roce� a  kterou� má� na� starost�
(nejen!)�vzdělavatel,�je�slavnostní�akademie�
ke�145.�výročí�založení�Sokola�v Uherském�
Hradišti.�Ta�se�bude�konat�v listopadu�roku�2017�a já�mám�odpovědný�úkol�
sestavit�k  tomuto�výročí�almanach.�Proto�vás�chci�požádat,�pokud�máte�
jakýkoliv�nápad�na�zajímavý�článek,�rozhovor�s významnou�osobností�či�
cokoliv,�co�by�se�mělo�v almanachu�objevit,�neváhejte�mě�kontaktovat.

Co� se� týče� minulého� roku� z  pohledu� vzdělavatele� –� na� Sokolském�
přátelském�večeru�Putovní�vejce�získala�Táňa�Pukovcová.�Gratulujeme!

Dále�jsme�se�účastnili�několika�soutěží,�které�vyhlásil�vzdělavatelský�
odbor�ČOS,�a to�například�Sokol�v zimě�nespí.�Za�tyto�jsme�obdrželi�pamětní�
diplomy�a poděkování.

Také� se� stále� věnujeme� shromažďování� informací� o  hradišťských�
sokolech� padlých� za� 2.� světové� války,� abychom� mohli� vytvořit�
tzv. pamětníky,�materiály�o životě�dané�osobnosti�a jejím�působení�v Sokole.�
Tento� rok� se�mně� podařilo� získat� cenné� informace� o  br.� Nedbálkovi� od�
jeho� vnuka� RNDr.  Jaroslava� Tupého� a  o  br.� Perutkovi� od� jeho� neteře�
MUDr. Drahomíry�Machové.�Tímto�jim�chci�velmi�poděkovat�za�spolupráci.�
Tyto�materiály�nezůstanou�pouze�u nás�v jednotě,�ale�zasílají�se�i do�Prahy�
vzdělavatelskému�odboru�ČOS,�který�je�dále�zapracuje�do�svých�publikací.

Byla�bych�ráda,�aby�se�nám�postupně�podařilo�sestavit�pamětníky�o co�
nejvíce� osobnostech� hradišťského� Sokola.� Proto� prosím� zavzpomínejte,�
zda�nemáte�v rodině�nebo�v okolí�někoho,�kdo�má�o těchto�hrdinech�nějaké�
informace.

Nazdar!
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KALENDÁŘ
AKCÍ 2016



Leden
4.–8.�1.� � Zahájení�pravidelného�cvičení�všech�složek
28.�1.� � Deskové�hry�v sokolovně
29.�1.� � Prázdninový�stolní�tenis,�pololetní�prázdniny

Únor
13.�2.� � Přátelský�sokolský�večer
14.�2.� � Šibřinky
27.�2.� � Deskové�hry�–�Terra�Mystica

Březen
11.�3.� � Valná�hromada
24.�3.� � Velikonoční�dopoledne�se�Sokolem
27.�3.� � Deskové�hry

Duben
2.�4.� � Vynášení�Moreny�a vítání�jara
16.�4.� � 28.�Matulíkův�pochod
23.�4.� � Deskové�hry
29.�4.� � Vzpomínkový�akt�u příležitosti�osvobození�města�UH

Květen
5.�5.� � Sokolská�všestrannost�-�přebor�jednoty
8.�5.� � Brodský�máj�(Sokol�UB)
14.–15.�5.� Župní�přebor�soutěže�sokolské�všestrannosti
27.–29.�5.�� Všestrannost�ml.�žactva�–�přebor�ČOS,�Prostějov
28.�5.� � Rafty�pro�žactvo�a rodiče
 
Červen
1.�6.� � Jarmark�vědy�a umění�(akce�ZŠ�Čtyřlístek)
2.�6.� � Daruj�krev�se�Sokolem!
10.–12.�6.� Všestrannost�st.�žactvo,�dorost,�dospělí�–�přebor�ČOS,�Praha
18.�6.� � Župní�přebor�všestrannosti�předškolních�dětí
25.�6.� � Zakončení�cvičebního�roku

Červenec, srpen
1.�7.� � Doškolovací�seminář�první�pomoci�pro�cvičitele
30.�7.–�6.�8.�� Vysočina�–�putování�sokolských�seniorů�s přáteli
31.�7.-12.�8.�� Letní�tábor�Suchá�Loz
26.�8.� � Deskové�hry

Září
2.–4.�9.�� Horolezecký�seminář
5.�9.� � Zahájení�cvičebního�roku
10.�9.� � Slovácké�slavnosti�vína�a otevřených�památek�v sokolovně
17.�9.� � Setkání�sokolů�na�Javořině
23.�9.� � Sokolmánek�a Sokolman,�Noc�sokoloven,�deskové�hry

Říjen
1.�10.� � Chřibská�33�(akce�KČT)
8.�10.� � Památný�den�sokolstva�
9.�10.� � Slovácký�běh�–�odkaz�Emila�Zátopka�59.�ročník
27.�10.� � Den�vzniku�ČSR�–�kladení�věnců
28.�10.� � Nízké�lanové�překážky�v Kunovském�lese,�deskové�hry

Listopad
17.�11.� � Malá�oblast�TeamGym,�Olomouc
25.�11.� � Adventní�večer�bez�mužů
26.�11.� � Deskové�hry

Prosinec
2.�12.� � Plavání�se�Sokolem
5.–9.�12.� Mikulášské�besídky�ve�cvičeních
10.–11.�12.� Velká�oblast�TeamGym,�Olomouc
22.�12.� � Deskové�hry�nejdelší�noci
29.�12.� � Prázdninová�gymnastika�pro�cvičitele,�Laser�Game�se�Sokolem
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Velikonoční dopoledne se Sokolem – 24. 3.
Martin Šimůnek

Ve�čtvrtek�24.�března� jsme�s Marijankou�Brajdić�a Terkou�Vojtíkovou�
vyzkoušeli� nový� formát� akce� pro� děti� -� dopolední� program� v  době�
prázdnin,�v době,�kdy�jsou�rodiče�v práci.�Pro�děti� jsme�připravili�krátký�
výlet�a několik�her�v tělocvičně�pro�případ�nepřízně�počasí.

Nakonec� se� zúčastnily� jen� dvě� děti,� takže� i  když� jsme� si� dopoledne�
všichni� užili,� úplně� za� úspěšnou� ji� nepovažujeme.�Na� vině� bude� zřejmě�
i malá�propagace�akce�(Martin�Šimůnek�jako�vždy�nestíhal)�a asi�i to,�že�
hodně� rodin� už� mělo� velikonoční� program� předem� naplánovaný,� často�
možná�s tím,�že�na�celé�Velikonoce�odjížděli.�Svůj�podíl�mohlo�mít�i to�,že�
jsme�vyžadovali,�aby�zúčastněné�děti�byly�členy�Sokola,�to�pro�zjednodušení�
administrativy�(souhlas�rodičů,�zdravotní�způsobilost�atd.).

A co�si�tedy�účastníci�výletu�vyzkoušeli?�Kromě�deskových�her�Jenga�
a  Port� Royal� jsme� zkoušeli� házet,� skákat,� čekala� nás� navigace,� hon� za�
„zlatým�ovocem“,�pomoc�s nakládáním�nákladní�lodi�a další�hry,�provázané�
společným�tématem�dobrodružné�výpravy�na�tajemný�ostrov.

Díky� všem� zúčastněným� a� věříme,� že� se� jim� akce� líbila� a  budeme�
přemýšlet,�zda�a jakým�způsobem�v podobných�akcích�pokračovat.
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Rafty pro rodiče a děti – 28. 5.
Martin Šimůnek

V  sobotu� 28.� května� 2016� jsme� na� raftech� a  kanoích� spluli� oblíbený�
úsek�řeky�Moravy�z Vnorov�do�Rohatce.�Zúčastnilo�se�11�dospělých�(včetně�
dozoru)�a 7�dětí�na�dvou�raftech�a dvou�kanoích.�To�sice�není�mnoho,�ale�
při� pohybu� na� vodě� je� třeba� dbát� opatrnosti� a  větší� skupiny� by� nebyly�
z hlediska�bezpečnosti�vhodné.

Celý�výlet�byl�určen�především�dětem,�takže�jsme�si�kromě�pohodové�
vyjížďky�v přírodní�rezervaci�Váté�písky�zahráli�také�několik�her.�Dospělé�
i  děti� zaujalo,� když� si� mohli� cvičně� vyzkoušet� použití� házečky� jako�
záchranného�prostředku.

Počasí�nám�nadmíru�přálo�a budeme�se�tedy�těšit,�že�se�na�Meandrech�
sejdeme�i příští�rok.
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Zakončení cvičebního roku – 25. 6.
Barbora Ilčíková

Opět�cvičební�rok�uběhl�jako�voda�a bylo�třeba�se�s ním�před�prázdninami�
rozloučit.�Připraveny�byly�v areálu�sokolovny�tradiční�soutěže�pro�menší,�
oblíbené� opékání� nad� horním� hřištěm� s  uklidňujícím� pohledem� na�
Moravu,� letos� pro� návštěvníky� nacvičili� vystoupení� naše� gymnastky�
a kluci�parkouristi�se�svými�dechberoucími�skoky.

První�části�pro�menší�se�účastnilo�26�dětí�s rodiči,�zasoutěžit�si�mohli�na�
překážkách�jako�je�žebřík,�kruhy,�chůdy,�slalom,�házení�do�tlamy,�přeskoky�
přes�lavičky,�padák,�lanové�překážky,�...

Díky�horkému�počasí�přišlo�míň�dětí�než�obvykle,�ale�podařilo�se�nám�
aktivity�přesunout�do�stínu.�Večer�následovalo�zpívání�s kytarou�pro�větší�
a  tentokrát� i přespání�v  tělocvičně�pro�zájemce,�kteří�měli� tento�zážitek�
zpestřený�strašidelnou�stezkou�odvahy!

Pro� nocující� cvičitelky� připravily� stezku� odvahy� táhnoucí� se� celým�
areálem�a touto�červnovou�nocí�se�tak�rozléhaly�vyděšené�výkřiky�jejích�
účastníků.�Myslím,�že�si�to�všichni�včetně�cvičitelů�užili!
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Slovácké slavnosti vína
a otevřených památek v sokolovně – 10. 9.
Barbora Ilčíková

Tento� rok� jsme� se� podruhé� účastnili� Slováckých� slavností� vína�
a  otevřených� památek.� Naši� průvodci� z  řad� cvičitelů� přivítali� asi� 30�
návštěvníků.� Zájemce� provádíme� po� celém� areálu� vč.� holubářů,� nad�
vinným� sklepem,� přes� tělocvičnu� se� dostaneme� nad� restauraci� Koruna�
a  následuje� povídání� v  loutkovém� divadle,� které� bývá� pro� návštěvníky�
největším�překvapením.

Letos� se� starosta� rozhodl� provázet� a  reprezentovat� nás� v  kroji.� Toto�
rozhodnutí�jsme�my�ostatní�ocenili�i s ohledem�na�velmi�teplé�letní�počasí!�
Doufám� tedy,� že� jsme� se� touto� akcí� zase� o  něco� víc� přiblížili� veřejnosti�
a všichni�se�těšíme�na�další�návštěvníky.
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Sokolman a Sokolmánek – 23. 9.
Barbora Ilčíková

Všichni přežili ve zdraví!
Pilotní�ročník�akce,�kterou�bychom�rádi�v dalších�letech�rozšířili�i mezi�

veřejnost�v Uherském�Hradišti.
Toto�zářijové�odpoledne�se�skládalo�z několika�částí.�První�se�odehrával�

Sokolmánek�–�varianta�pro�mladší,�především�R+D.�Kdo�odsoutěžil,�mohl�
si�opéct�špekáčky�a zároveň�fandit�velkým�sokolmanům.�Navečer�byla�pro�
zájemce�přichystána�prohlídka�sokolovny�a areálu�(v tento�den�se�zároveň�
konala�celorepubliková�akce�Noc�sokoloven,�která�má�představit�veřejnosti�
sokolovny� jako� významné� budovy� v  konkrétním� městě).� A  nakonec� si�
starší�zahráli�deskovky.

O co tedy šlo?
Inspirovali�jsme�se�akcemi�jako�Spartan�race,�Gladiator�race,�Iron�man�

a chtěli�jsme�i našim�cvičencům�připravit�obdobný�zážitek.
�Pro�každého� tento�závod�znamenal�něco� jiného�–�příprava�pro�další�

závody – všestrannost,�zjištění�stavu�své�kondice,�zábavné�odpoledne.�
Každopádně� byl� tento� závod� pro� rychlé,� silné,� odvážné,� což� všichni�

zúčastnění�potvrdili!�Dohromady�se�přihlásilo�40�závodníků.
 

Průběh závodu
•� běh�cca�500�m�při�řece�Moravě,
•� běh�ve�svahu�nahoru�a dolů�–�zkouška�síly�a rychlosti,
•� překonání�překážek�zaměřených�na�obratnost�v tělocvičně,
•� střelba�-�zde�šlo�hlavně�o bezpečnost�(dohlížejících),�

měla�by�se�zavést�branná�povinnost�(pozn.�cvičitelů),
•� běh�po�velkých�schodech,
•� překonání�překážek�zaměřených�na�obratnost�na�hřišti,
•� plazení�pískem�–�i přes�krásné�počasí�u této�překážky�pršelo,
•� lanování�-�zkroť�si�svého�koně,�pokus�se�nespadnout�

a nedotknout�se�země�–�zde�se�dřepovalo�nejvíc,
•� válení�pneumatik�–�převalování�dohromady�2�aut,�každý�

dle�své�velikosti�a síly�válel�jednu�pneu�tam�a zpět,
•� běh�300�m,
•� zvonění�v cíli!

Během� večerního� vyhlášení� za� svitu� lucerny� a  mobilů� byli� všichni�
účastníci� oceněni� diplomem,� ti� nejlepší� ze� své� kategorie� i  zajímavými�
cenami�nejen�k mlsání.

Jako�jeden�z organizátorů�této�akce�musím�všem�dobrovolníkům,�kteří�
ochotně�pomáhali�na�jednotlivých�stanovištích,�velice�poděkovat.
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Památný den sokolstva – 8. 10.
Barbora Ilčíková

Hradišťští�sokoli�se�scházejí�už�od�roku�2013,�kdy�byl�tento�den�určen�
jako� Památný� den� sokolstva,� ve� foyeru� Slováckého� divadla,� protože� zde�
je� umístěna� pamětní� deska� věnovaná� hradišťským� sokolům� padlým� za�
2. světové�války.�Je�důležité�připomínat�si� jejich�odkaz�a nezapomenout�
na�ty,�kteří�položili�své�životy�za�naši�svobodu.

Zde�připomínám�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�sokolskému�hnutí�tvrdě�zasáhnou.

Výnosem�říšského�protektora�R.�Heydricha�byla�Česká�obec�sokolská�
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� pracovníků� se� již� na� svá� místa� po�
skončení� války�nevrátilo.� Přesto,� že� byl� sokolský� odboj� citelně� zasažen,�
pokračoval� dál� v  budování� vlastní� ilegální� organizace� polovojenského�
charakteru.

Podle�údajů�asi�z 80�%�jednot�bylo�v průběhu�nacistické�okupace�zatčeno�
na�12.000�příslušníků�ČOS,�z nichž�3388�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.

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!
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Nízké lanové překážky 
v Kunovském lese – 28. 10.
Jaroslav Ševčík

V pátek�28.� října�byl� státní� svátek,� tedy�volno,� a  tak� jsme�vyrazili�na�
plánované�lanové�aktivity�v Kunovském�lese.�Organizátoři�z oddílu�Ledet�
se� sešli� u  sokolovny�v  8:00� ráno�a všichni�kupodivu�vypadali,� že� se� jim�
chtělo.�Někteří�měli�mírné�zpoždění,�protože�nečekali,�že�po�ránu�budou�
muset� škrábat� námrazu� ze� skla.� Rychlý� přesun� organizátorů� do� lesa�
zapříčinil�to,�že�někteří�přespolní�na�místo�v lese�netrefili�a díky�mé�úžasné�
telefonické� navigaci� skončili� u  čističky� odpadních� vod.�Nejdřív� jsem� si�
říkal,�že�to�bude�náhoda,�že�Martina� je�prostě�holka,�co�nemá�orientační�
smysl,�ale�když�jsem�navigoval�Ríšu�se�samým�výsledkem,�tak�jsem�musel�
uznat,�že�chyba�bude�asi�jinde.�Štěpnice�jsou�prostě�postavené�špatně.

Po�příchodu�všech�organizátorů�započalo�vymýšlení�překážek,�vázání�
lan,�úprava�terénu�a já�musel�konstatovat,�že�je�mi�celkem�teplo,�i když�je�
venku�kolem�nuly.�V deset�jsme�byli�nachystáni�a začali�se�trousit�první�
zájemci.�

Byli� zde� ti�nejmenší�z oddílu� rodičů�a dětí,� ale� i  rodiče�a prarodiče�si�
vyzkoušeli� lanové� překážky.� Radost�mi� udělalo,� když� dorazila� skupinka�
našich� táborníků,� které� jsme� taky� pozvali.� Účast� byla� hojná,� lidí� přišlo�
hodně�i přes�chladné�počasí.�V poledne�jsme�začali�lana�balit�a přesunuli�
se�s táborníky�k sokolovně,�kde�jsme�si�udělali�oheň,�opekli�špekáčky�a jiné�
dobroty.�Protože�většina� táborníků�byla�ze�Slovenska,� tak� jsme�se�kolem�
třetí�hodiny�rozloučili�a akci�ukončili.�Snad�příště�zvládnu�tu�navigaci�lépe...
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LOUTKOVÉ
DIVADLO



Akce loutkového divadla v roce 2016
Marie Kellerová

Rok�2016�byl�pro�naše�divadélko�úspěšný.�Získali�jsme�kvalitní�ozvučení,�
za�které�vděčíme�hlavně�panu�Janovi,�novou�podlahu�do�hlediště,�kterou�
společnými� silami� vytvořili� otec� a  syn� Ševčíkovi,� máme� nové,� velmi�
kvalitní�klávesy,�za�které�vděčíme�bratru�Šimůnkovi�a grantům,�které�pro�
nás�sehnal.

Díky� grantům� jsme� si�mohli� pořídit� také�nového� dědečka� a  babičku,�
neobyčejně�zdařilé�loutky�od�uměleckého�řezbáře�z Ostravy,�pana�Slavíka.

Vyčistili� jsme� půdu�nad� divadélkem�a  postupně� tam� stěhujeme� část�
vybavení.�Získali�jsme�také�staronovou�skříň�od�sestry�Rajmicové,�ale�došlo�
k omylu.�Místo�domluveného�prádelníku�se�v divadélku�objevil�šatník.�Ale�
naštěstí�se�nabídl�bratr�Rychlík,�který� je�členem�stolního�tenisu�a  jehož�
syn� je� členem�našeho�divadélka,� a  tomu�se�asi�během�5�hodin�podařilo�
přeměnit�šatník�na�skříň�s poličkami.�To�vše�zdarma�s použitím�vlastního�
materiálu.�Dobří�lidé�nevymřeli.

Naše hry

V  uplynulém� roce� nastudoval� soubor� dospělých� loutkoherců� Zimní�
pohádku,�Kašpárek�vaří�živou�vodu�a O pyšné�base,�dále�pohádku�Kašpárek�
a důlní�skřítek,�Šury�bury,�bury�šury�bim�bam�puf�a hru�Zlatá�vajíčka.

Hráli� jsme� nejen� pro� školky� v  UH,� ale� také� pro� ZŠ� Kněžpole,� Veselí�
nad�Moravou,�Uh.� Ostroh,� Podolí,� Kostelany,� Ostr.� Novou�Ves� a  také� pro�
postižené�děti�z Diakonie.

Skupina� starších� loutkoherců� nastudovala� hry� Pohádkový� koník,�
Příběhy� mořeplavce,� Tři� kluci� a  ježibaba,� Víla� Míla� kouzelnice,� Jak�
Kašpárek�napálil�vodníka�a hru�Zlatý�brouk.

Nejmladší� loutkoherci� předvedli� hry�Míček� Flíček,� Tři� pohádky� naší�
babičky,�O zlé�koze�Drcaně,�Krejčík�Jehlička,�Luciferova�nevěsta,�Princezna�
Mušlička�a O chytrém�Jeníčkovi.�Nejmladší�i starší�skupina�loutkoherců�
hraje�pouze�v neděli�v 15�hodin�vždy�2x�za�měsíc.�

I  když� bylo� ve� městě� mnoho� jiných� akcí,� vždy� bylo� naše� divadélko�
obsazeno.�Za�to�našim�divákům�vřele�děkujeme!
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VĚŘTE
NEVĚŘTE



DJ�Kelly
a�její�student

rodinný�výlet

lezecký�styl�„baletka“

sokolské�řešení

výchova�netopýrů



vzhůru�za�ocasem

sokolské�UFO starosta�na�dovolené�v�lázních

bezpečnost�předevšímpřekonáváme�fyzikální�zákony

když�ti�cuknou�s�koněm...



hlavně�nenápadně

korunovace�královny noční�panorama,�výhled�na�Šumperk

hlídáme�si�postavu,�cvičíme�i�při�jídle



CO NA TO
ČLENOVÉ



Osobní tréninky nově na sokolovně!
Marek Hřibňák

Od�podzimu�v naší� posilovně� začal� působit�Marek�Hřibňák� se� svými�
pohybovými� tréninky.�Zde�své�cvičení�představuje.�Čtěte�a  inspirujte�se,�
stojí�to�za�to!

Co�vlastně�dělám?�Snažím�se�trénovat�lidi�s ohledem�na�jejich�zdatnost,�
momentální�stav�a pohybovou�a zdravotní�minulost.�Nechci�je�na�tréninku�
zničit,�ale�zlepšit.�Chci,�aby�z tréninku�odcházeli�nabití�energií�a s pocitem�
dobře�odvedené�práce.�Zničit�se�na�tréninku�je�jednoduché.�Dobře�si�zacvičit�
a zlepšit�se�je�umění.�Nezaměřuju�se�primárně�na�sportovní�výkon�ale�cviky�
a pohyby,�co�učím,�pomůžou�sportovcům�zlepšit�výkon,�případně�předejít�
zranění.�Lidem,�co�cvičí�pro�radost�a zdraví,�možná�zbaví�bolestí�a umožní�
jim�lépe�vykonávat�běžné�denní�činnosti.�Učím,�jak�se�líp�pohybovat,�být�
silnější,�mobilnější,�mít�lepší�rovnováhu�a být�pohybově�chytřejší�(říká�se�
tomu�pohybová�inteligence),�a to�jak�na�souši�i ve�vodě.

Vycházím�z vlastních�zkušeností�a zkušeností�získaných�během�studia�
tělesné�výchovy�a vlastní�praxe�jako�osobní�trenér,�plavčík,�učitel�plavání�
a  učitel� tělesné� výchovy.� Učím� se� od� Petra� Růžičky,� který� je� jediným�
oficiálním�učitelem�Ido�Portal�metody�v České�Republice.�Studuju�články�
a knihy�Martina�Snášela,�Pavla�Macka,�Marka�Rippetoa,�Stuarta�McGilla,�
Wima�Hofa,�Steva�Maxwella,�Jacka�Lalanna�a dalších.�Čerpám�z různých�
disciplín�jako�gymnastika,�parkour�nebo�tanec�a sem�tam�odkoukám�něco�
od�sokolů,�kde�cvičím.

Hlavním� pracovním� nástrojem� je� vlastní� tělo.� Cvičím� ale� i  s  externí�
zátěží� v  podobě� velké� činky,� kettlebellem� nebo� jednoručními� činkami,�
posilovacím� lanem,� různými�míči�nebo�švihadlem.�Rád� trénink�doplním�
pohybovými� hrami� nebo� pohybovou� hádankou.� Trénink� má� být� přece�
zábava,�ne?�:)

Celkově�mi�jde�především�o radost�z pohybu,�učení�se�novým�pohybovým�
dovednostem�a progresivně�sestavený�silově�pohybový�udržitelný�trénink,�
který�respektuje�požadavky�zákazníka.
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Přišlo�jaro�do�vsi,
kde�jsi,�zimo,�kde�jsi?
Byla�zima�mezi�nama
a teď�už�je�za�horama.
Hu,�hu,�hu,�jaro�už�je�tu!

 
Vrby�nám�zelenajú,

na�vše�strany�rozkvétajú.
Radujme�se,�veselme�se
v tomto�jarním�čase.

Vynášení Moreny – 2. 4.
Helena Chytková

Již� po� několik� roků� koncem� měsíce� března� nebo� začátkem� dubna�
chodíme�s dětmi�ze�Sokola,�s jejich�rodiči,�babičkami,�dědečky�a známými�na�
odpolední�vycházku�do�přírody.�Scházíme�se�u naší�sokolovny�a cestou�nám�
přibývají�děti�se�svými�„dopravními�prostředky“�-�kočárky,�koly,�odrážedly�
a jinými�vozidly.�Také�s námi�jdou�dospělí�-�naši�přátelé�a pomocníci.�Kam�
jdeme� a  co� to� neseme?� Jdeme� kolem� řeky�Moravy� až� k  jezu� a  neseme�
Morenu�i Léto.�Zazpíváme�u jezu�Moreně,�hodíme�ji�do�Moravy�a loučíme�
se�s ní.�Za�chvíli� ji� voda�odnese�a už� ji�neuvidíme.�Ještě�neseme�zelený�
májíček�ozdobený�barevnými�pentlemi�a zpíváme�písně�o jaru�a létě.
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Matulíkův pochod – 16. 4.
Helena Chytková

16.�dubna�2016�jsme�pořádali�již�28.�ročník�Matulíkova�pochodu.�Zúčastnilo�
se�celkem�50�seniorek,�seniorů�a přátelé�Sokola�z Uh.�Hradiště�a St.�Města.

Vojtěch Matulík

Tato�osobnost�patří�mezi�známá�jména�v historii�hradišťského�Sokola.�
Bratr�Matulík� se�narodil� 29.� dubna� 1897,� zemřel� 27.� února� 1988,� dožil� se�
91� roků.�V Sokole�začal� jako�mladý�cvičitel,� ale�časem�mu�přibyly� i  jiné�
práce� v  Sokole.� Organizoval� a  vedl� sokolské� tábory� a  pobyty� v  přírodě.�
Cvičitelskou�práci�a vedení�pobytů�v přírodu�vykonával�až�do�pozdního�
věku�-�do�svých�devadesátin.

Jako� vzpomínku� na� jeho� aktivity� a  pobyty� v  přírodě� pořádá� naše�
T.� J.� Sokol� každoročně� turistickou� akci� –� Matulíkův� pochod.� Jeli� jsme�
autobusem�ráno�v 7:00�h�do�Beskyd�přes�Velké�Karlovice�na�Soláň.�Tam�
jsme�se�rozdělili,�každý�se�zařadil�podle�svého�přání�do�skupiny�a dali�jsme�
se�na�pochod�zvolenými�trasami.

 
1. skupina:� Soláň,� Hutisko,� Kotlová,� Velké� Karlovice� (autobusem� na�
Bumbálku)�pěšky:�6,5�km,�počet�osob:�4,�vedoucí�br.�Jaroslav�Ševčík�st.

2. skupina:�Soláň,�Hutisko,�Kotlová,�Benešky,�Polana,�Jestřabí,�Miloňov�
(autobusem�na�Bumbálku)�pěšky:�14,5�km,�počet�osob:�33,�vedoucí:�ses.�
Sylva�Ševčíková

3. skupina:�Soláň,�Hutisko,�Kotlová,�Benešky,�Polana,�Vysoká�(1024�m),�
Třeštík,�rozhledna,�pramen�Vsetínské�Bečvy,�Bumbálka,�pěšky:�20�km,�
počet�osob:�13,�vedoucí�ses.�Helena�Chytková
 
Na�Bumbálce�jsme�obsadili�opět�náš�autobus�a vyjížděli�jsme�k domovu.�

Děkujeme�všem,�kteří�nás�seznámili�s Vsetínskými�vrchy.
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Matulíkův pochod do Velkých Karlovic
Marie Kynclová, Eliška Štefánková

16.� 4.� 2016� jsme� jely� se� sokolkami� z Uherského�Hradiště� do�Velkých�
Karlovic� a  na� Soláň,� tzv.� „Matulíkův� pochod“.� My� nesokolky� jsme� se�
dozvěděly�o historii�této�akce,�jejímž�zakladatelem�je�pan�Matulík�a koná�
se� již� 28� let.� V  7:00� odjezd� od� divadla� s  příjemnými� „lady� sokolkami“�
a  několika� „sokoly“.� A  přivítáním� Helenky� Chytkové� „dobrý� den,� bratři�
a sestry“.�Pěkné�ráno�a příjemná�společnost,�cesta�ubíhala,�nestihly�jsme�
si�ani�všechno�popovídat�a už�jsme�vjížděli�do�Velkých�Karlovic�na�Čarták.

Vysedli� jsme�do�krásné�atmosféry�Beskyd,�vyfotografovali�se�u chaty�
Soláň�a všichni�společně�se�rozešli�po�hřebenu�kolem�Hoffmanova�ateliéru.�
Po�chvíli� jsme�se�rozdělili,�my�čtyři� (tři�ženy�a pan�Ševčík� jako�vedoucí)�
jsme�zvolili�nejkratší�cestu�cca�7�km.�Ostatní�pokračovali�trasami�14�km�
a  nejdelší� 19� km.� Krásným� slunečným� ránem� a  koloritem�Beskyd� jsme�
sestupovali�po�stráni�dolů.

 
První� zastávka� na� Karlovci,� sezení,� svačina� a  slunění.� Dlouhými�

Karlovicemi�jsme�se�pomalu�blížili�k centru,�cestou�si�prohlédli�židovský�
hřbitov.�Centrum�Karlovic�nám�připadalo� jako�skanzen.�V hospodě� jsme�
si�dali�oběd�a možná�jsme�seděli�u stolu,�kde�se�točil�seriál�Doktor�Martin.�
Pokračovali� jsme� prohlídkou� kostela,� sousedícího� s  farou� –� překrásný�
dům� ve� stylu� Beskyd,� kde� měl� „doktor� Martin“� ordinaci.� Prohlídku�
jsme� zakončili� v  místním� Karlovském� muzeu.� Velmi� krásném,� plném�
zajímavým�exponátů�z historie�života�lidí�v Beskydech.�Nazpět�jsme�zajeli�
pro� skupinu� střední� trasy� a  pokračovali� až� na� Bumbálku� pro� poslední�
turisty�v čele�s neúnavnou�a obdivuhodnou�Helenkou.�Na�Bumbálce�krátká�
zastávka�na�kávu�a sdělení,�kdo�a jak�je�unavený.�Podle�ukazatelů�by�bylo�
možné�i z Bumbálky�udělat�několik�výletů�do�okolí.�Pak�jsme�projeli�Horní�
a Dolní�Bečvu,�Rožnov�a za�chvilku�nás�vítalo�Uherské�Hradiště.�Zase�jsme�
si� to�všechno�nepopovídali,� tak�musíme� jet�příště.�Se�sokolkami� to�bylo�
prima�a když�nás�příště�vezmou,�pojedeme�rády,�protože�jejich�zájezdy�jsou�
zajímavé,�i když�náročné.



Jarmark vědy a umění
(akce ZŠ Čtyřlístek) – 1. 6. 
Barbora Ilčíková

Akce,� kterou� pořádá� ZŠ� a  MŠ� Čtyřlístek� pravidelně� v  této� době.�
Návštěvníci�si�mohou�vyzkoušet�zajímavé�vědecké�pokusy�a experimenty.�
Akce�je�určená�všem�věkovým�kategoriím.�Pedagogům�pomáhají�i mladí�
vědci�z řad�žáků.�

I  letos� měl� Sokol� k  dispozici� svůj� stánek� s  úkoly� týkajícími� se�
anatomie  –� svaly,� fit� testy� a  šifrovačkami.� Navíc� jsme� se� prezentovali�
dvěma�vystoupeními�–�jedno�našich�gymnastek,�druhé�parkouristů.�Obě�
byly�divácky�velmi�zajímavé�a po�zásluze�oceněny�potleskem�a užaslými�
výkřiky.

Po představení jsem si popovídala s kluky, kteří se věnují parkouru.

Kluci� měli� k  dispozici� koberec� a  dvě� bedny� a  připravili� si� ukázky�
základních� prvků� a  potom� i  těch� pro� pokročilejší� –� během� třetího�
vystoupení�skákali�saltem�přes�6�lidí!�(Prý�chtěli�přes�víc,�ale�moderátorka�
se� bála.).� Krom� základních� přeskoků� „točili“� salta� vpřed,� vzad,� bokem,�
různě�otevřené,� sbalené,� s  vruty� atd.� -� pro�nezasvěcené� čtenáře�uvádím�
české,�relativně�představitelné�názvy.

Atmosféra�podle�nich�byla�dobrá,�hlavně�se�akce�konala�místo�školy�;-)�
Svoje�vystoupení�si�kluci�natáčeli�a Veverčák�měl�velkou�radost�z toho,�že�
za�4�dny�mělo�na�youtube.com�130�shlédnutí!�(Franta�říká,�že�to�bylo�tím,�že�
skákal�on).�Lukáš,�který�se�nemohl�účastnit,�říká,�že�si�to�vystoupení�taky�
moc�užil�;-)�Takže�na�viděnou�příští�rok!

Co je to parkour?

Parkour� je� disciplína,� která� se� zaměřuje�na� rychlé,� účinné,� elegantní�
a bezpečné�překonání�překážek�na�cestě�z jednoho�místa�na�jiné.�Využívá�
běhu,�lezení,�skoků�a přeskoků�a může�zahrnovat�i další�pohyby�(převaly,�
šplh�či�gymnastické�prvky).�Jinak�nazýván� � také� freerunning�či� l’art�du�
déplacement,� parkour� má� vypracovanou� filosofii� tréninku� zajišťující�
dlouhodobý�tělesný�i duševní�rozvoj�traceurů.

Definici podobnou výše uvedené podává americká parkourová asociace:

Parkour� je� disciplína� trénující� překonání� jakýchkoli� překážek� na�
cestě� přizpůsobením� pohybu� prostředí,� parkour� vyžaduje� konzistentní�
disciplinovaný� trénink�s důrazem�na� funkční� sílu,� rovnováhu,� tvořivost,�
kontrolu�a přesnost�pohybu�a prostorovou�orientaci,� pohyby�v parkouru�
typicky�zahrnují:�běh,�skoky,�přeskoky,�šplhání,�balancování�a pohyb�po�
čtyřech;� často� jsou� součástí� pohyby� z  jiných� sportů,� ale� akrobacie�nebo�
tricking�sami�o sobě�nejsou�parkour.

Trénink� parkouru� se� zaměřuje� na:� bezpečnost,� dlouhověkost,�
zodpovědnost� a  osobní� rozvoj;� zavrhuje� zbrklé� chování,� předvádění� se�
a nebezpečné�kaskadérské�kousky.

Hodnoty�traceura�zahrnují:�komunitu�a spolupráci,�skromnost,�sdílení�
znalostí�a důležitost�hraní�si�v životě�člověka;�traceuři�projevují�úctu�všem�
lidem�a místům.
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Župní přebor všestrannosti
předškolních dětí – 18. 6. 
Tereza Vojtíková, Barbora Ilčíková

Jako�každý�rok�se�koná�v Uherském�Hradišti�Župní�přebor�všestrannosti�
předškolních�dětí.�Letošní�ročník�probíhal�stejně�úspěšně�jako�ty�předešlé�
a my�jsme�vyzpovídali�několik�závodníků.�

Odpovídali na tyto otázky: Jak�se�ti�povedlo�cvičení?�Jsi�zde�poprvé,�budeš�
se�účastnit�i příští�roky?�Která�disciplína�se�ti�líbila�nejvíc,�která�nejmíň?

Terezka z Modré:�Jo,�jsem�spokojená.�Asi�se�mi�povedlo�všechno.�Jsem�
tu�letos�poprvé,�nejvíc�se�mi�líbil�běh�a přeskok.�Chtěla�bych�přijít�znovu.

Ema z Popovic: Jsem�docela�spokojená,�nejvíc�se�mi�povedl�asi�běh.�Už�
jsem�tu�byla�jednou.�Nejvíc�se�mi�líbil�běh�a lavička.�Jo,�ještě�jednou�bych�
chtěla�dojít.

Rozárka z Kunovic: Asi�se�mi�dnes�povedlo�všechno,�nejvíc�se�mi�líbil�
běh�a přeskok.�Dneska�jsem�tu�poprvé.�Jo,�určitě�ještě�dojdu.

Laura z Hradiště:�Dneska�se�mi�asi�povedlo�všechno,�možná�až�trošku�
na�bednu.�Už�jsem�tu�myslím�jednou�byla.�Nejvíc�se�mi�líbila�lavečka�a běh.�
Jo,�asi�bych�chtěla�ještě�dojít.
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Sokolman – 23. 9.
Barbora Ilčíková

Po� nočním� vyhlášení� výsledků� závodu� jsem� ještě� několik� závodnic�
vyzpovídala,�dojmy�ze�z nich�hrnuly�takovou�rychlostí,�že�jsem�nestíhala�
ani�zapisovat,�doufám,�holky,�že�je�zde�zmíněné�vše,�co�jste�chtěly�říct.�:-)

Kája Bartošová� –� od� rána� věděla,� že� bude�mezí� první� a  třetí,� protože�
v kategorii�jsou�dohromady�3.�Nejlepší�překážka�byla�ta�pod�židlí�–�ještě�
se�mi�suší�triko,�nejhorší�bylo�lezení�po�zdi,�hodně�to�klouzalo.�Ale�jinak�
dojmy�SUPER!

Majda Brajdić� –� ráno� jsem�na� tento� závod� ještě� vůbec� nemyslela,� ale�
když� jsme� se� začaly� domlouvat� s Anetou� a  Beatou,� už� jsem�měla� trému.�
Strachovala�jsem�se�o to,�kolik�lidí�bude�běžet,�co�budu�dělat,�ale�i tak�jsem�
to�zvládla.�Při�závodu�mě�nejvíc�bavilo�běhání,�ale�nejtěžší�bylo� lezení�po�
zdi.�Při�čekání�na�vyhlášení�mně�bylo�jedno,�jestli�se�umístím,�protože�jsem�
věděla,�že�je�to�jen�pro�zábavu.�Když�Bára�říkala,�že�jsem�na�2.�místě,�byla�jsem�
velmi�šťastná.�A těším�se,�až�doma�otevřu�balíček�a sním�ho�–�se�sestrami.

Kika Brajdić�–�před�závodem�jsem�se�dobře�vyspala,�vlastně�jsem�byla�
dobře�naladěná.�Před�závodem�mě�mírně�zaskočilo,� že� jsme�běželi� až�od�
Komína.�Startovala� jsem�jako�první,� tak�jsem�měla�obavy,�že�nebudu�znát�
cestu.� Celý� závod� byly�mírné� zmatky.� I  přesto� jsem� si� ho� užila� a  hlavně�
to,�když� jsme� lezli�pískem�a stříkali�nás�vodou.�Příště�se� ráda�zúčastním�
závodu,�ale�chtěla�bych�větší�okruh.
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Slovácký běh – 9. 10.
Barbora Ilčíková

Letos�se�konal�již�59.�ročník�tohoto�populárního�hradišťského�běhu.�Je�
určen�pro�všechny�věkové�kategorie,�na�konci�se�koná�lidový�nesoutěžní�
běh,�kterého�se�účastnil�i Sokol�a naši�soutěžící�vydrželi�až�do�vyhlášení�
a losování�tomboly�i přes�mírné�deštivé�překvapení.

Naše�závodní�skupina�si�dohromady�odnesla�2�balony�pro�míčové�hry�
(odměna�za�2.�nejpočetnější�skupinu)�a nespočet� triček�s  logem�závodu,�
plná�bříška�ovoce�a jako�bonus�zážitek�ze�setkání�s Keňany.�Trénujte�na�
příští�rok,�ať�si�odneseme�ne�2,�ale�3�balony�za�nejpočetnější�skupinu!�

Po závodě jsem vyzpovídala několik z účastníků.
První�byla�Andrea�Březinová,�která�si�už�po�několik�roků�bere�závodící�

sokolíky�pod�svá�křídla.�„Ahoj�po�hodech�;-)�Takže�na�slovácký�běh�chodíme�
celá�rodina�každý�rok�už�dlouho,�víc�jak�15�let�a dříve�jsme�běhali�i závody.�
Nejen�ten�lidový�nesoutěžní.�Účastníků�bývá�více,�z řad�sokolů�méně.�Kluci�
jsou� zdatní� sportovci� ;-)� a  příští� rok� se� opět� zúčastní� a  ve� větším�počtu�
a možná�i závodně,�protože�se� jim�to� líbilo.�Škoda,�že�začalo�pršet,� jinak�
proběhlo�vše�hladce.�A zúčastnili�se�i někteří�rodiče�:-)“

Dalšími�zpovídanými�byli�závodníci�z řad�členů�Sokola,�odpovídali�na�
následující�otázky:�Po�kolikáté�ses�účastnil/a?�Kdo�tě�k běhu�přivedl?�Je�
pro� tebe� tento�běh�spíš� reprezentace�nějaké�organizace�nebo�běháš� rád�
a rád�se�účastníš?�Plánuješ�běžet�i příští�rok?�Čím�je�pro�tebe�běh�-�zábavou�
nebo�doplněním/potřebou�k  jiné�aktivitě?�Co�se�ti�vybaví,�když�se�řekne�
Slovácký�běh?

Pavlína Březinová: 1.�Odmalička.�2.�Mamka.�3.�Je�to�pro�mě�zábava.�4. Jo,�
plánuju.�5.�Běhám�často,�několikrát�týdně�(hlavně�když�nestíhám�do�školy).�
6.�Vybavím�si:�běh�je�naše�droga,�tričko,�ovoce,�Jarošek.

Karolína Bartošová:� 1.�Poprvé.�2.�Všichni,�kdo�o  tom�mluvili�v Sokole.�
3. Spíš�jako�zábava.�4.�Asi�jo.�5.�Zábavou.�6.�Asi�jak�lidi�běží�nějaký�běh,�ale�
nenapadlo�by�mě,�že�zrovna�v Hradišti.

David Janál:�1.�Zúčastnil�jsem�se�poprvé.�2.�Sokol.�3.�Běh�mě�moc�nebaví,�
takže� je� to� pro� mě� spíš� reprezentace.� 4.� Příští� rok� na� běh� určitě� zase�
dorazím.�5.�Převážně�potřeba�k jiné�aktivitě.�6.�Vybaví�se�mi�běh,�kde�jde�
o to�se�zúčastnit�a ne�vyhrát.
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Malá oblast TeamGym – 17. 11.
M. Brajdić, B. Ilčíková, P. Vaškůjová

Jsme� nadšení,� překvapení,� šťastní!� Tak� se� dá� charakterizovat� Malá�
oblast�TeamGym�17.�11.�v Olomouci.�Dvě�druhá�místa,�z toho�jedno�našich�
menších�gymnastek,�které�se�podobné�soutěže�účastnily�poprvé.

My�ale�víme,�že�holky�umí�zacvičit�své�řady�líp,�a proto�chceme�aspirovat�
při� prosincových� závodech�na� lepší� výkon.�Ale�musíme�konstatovat,� že�
dřina� při� nacvičování� se� vyplatila.� Radost� trenérky� Marijany� Brajdić,�
která�má�na�starost�mladší�holky,�předčila�radost�samotných�oceněných.�
Rozhodčí�Jaroš� jen� řekl�se�zdviženým�prstem:� „A co� ta� trampolína?!“�Je�
pravda,�že�jsme�nebyly�s výkony�na�trampolíně�vysloveně�spokojené,�ale�
opět�zde�musíme�pronést�–�nikdo�se�nezranil�a to�je�pro�nás�cvičitele�vždy�
vítězství.�

Body� jsme� naštěstí� dohnali� na� akrobacii.� A  co� se� týče� pódiové�
skladby  - Pája�s Marijánkou�byly�potěšeny� tím,�že� jejich�kompozici� této�
skladby�uznali�rozhodčí�bez�připomínek,�což�se�nestává�často.

A dojmy našich cvičenek?

Jolča� –� Dnešní� závody� byly� super!� Vyhrály� jsme� 2.� místo.� Byly� tam�
super�věci,�na�kterých�se�dalo�dobře�trénovat.

Terča H.�–�Vyhrály�jsme�2.�místo.�

Teri V.�–�Závody�byly�super.�Vyhrály�jsme�druhé�místo�i malý�TeamGym�
vyhrál�druhé�místo,�takže�jsme�všichni�spokojení.

Kája F.�–�Když�jsme�nastoupily,�mysleli�jsme,�že�budeme�na�posledním�
místě�a nakonec�jsme�skončily�druhé�:-)

Lucy�–�Příprava�na�prosinec.�Tam�to�zajedem.

Monča –� Myslely� jsme,� že� na� závodech� skončíme� poslední� (3.),� ale�
nakonec�jsme�skončily�2.�I malý�TeamGym.�Moc�jsem�si�to�užila.�:-)

Magda, Aneta, Gabča, Aneta Z., Bea B., Kristýna�–�Ráno�jsme�vstávaly�
docela�brzo.�V 6:00� jsme�se�sešly�na�vlakáči�v Hradišti.�Přijel�vlak�a my�
nastoupily.�Přestupovalo�se�ve�Staráku�na�LEO�Express.�V Olomouci�jsme�
ještě� jely� tramvají.� Převlékly� se� a  rozcvičily.� Pak� jsme� si� zkoušely� řady�
a pódiovku.�Malý�TeamGym�cvičil�jako�první.�Juniorská�pódiovka�dopadla�
vcelku�dobře.�Potom�byla�trampolína�a kůň.�Holky�z malého�TeamGymu�
nás� hodně� podporovaly.� :-)� Při� vyhlašování� jsme� holkám� držely� pěsti�
a povedlo�se.�:-)�Byly�2.�z devíti�a to�byly�na�závodech�poprvé.�Juniorky�(my)�
skončily�také�na�2.�místě.�Měli�jsme�všichni�radost.�Pak�následovalo�focení�
s poháry�a odchod�na�tramvaj�a vlak.�Tento�článek�jsme�psaly�ve�vlaku,�ve�
kterém�byla�(pro�nás)�sranda.�:D�Trochu�jsme�i zlobily.�Závody�byly�super�
a bavilo�nás�to�i přes�ten�stres.�:-)
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Adventní večer bez mužů - 25. 11.
Sylvie Ševčíková

Již�třetím�rokem�se�uskutečnil�Adventní�večer�bez�mužů�pro�seniorky.�
Sestry� napekly,� nasmažily� řízečky� a  sešly� se� v  dobré� pohodě.� Sestra�
Petlanová�přečetla�tematickou�povídku�a prošly�jsme�si�vtipný�kvíz,�který�
vytvořila� vzdělavatelka� Bára� Ilčíková.� Na� závěr� se� vylosovala� tombola.�
Všem�se�večer�líbil�a už�se�těší�na�příští�rok.�Doufejme,�že�tento�večer�se�
stane�tradicí.�

Velká oblast TeamGym – 11. 12.
gymnastky malého TeamGymu

Dne�11.� 12.� jsme� jeli�vlakem�a  tramvají�do�Olomouce.�Poté� jsme�šli�do�
sokolovny�a rozcvičovaly�se.�Jako�první�jsme�šli�do�sokolovny�na�akrobu�
a potom�měly�půl�hodiny�na�další�rozcvičení.�Potom�jsme�šli�na�přeskok�
a trampolínu.�Pak�se�vyhlašovalo,�kdo�vyhraje,�a my�byly�na�3.�místě,�což�je�
dobré.�Byl�to�super�den.
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Laser game - 29. 12.
Petra Vysloužilová

Laser Aréna v Uherském Hradišti, laser game
Jedná� se� o  adrenalinovou� hru� pro� až� 12� hráčů,� ve� které� hráči� střílí�

proti� sobě� laserovými� zbraněmi.� Běháte�mezi� překážkami,� skrýváte� se,�
komunikujete� s  týmem� a  snažíte� se� zasáhnout� protihráče,� kteří� mají�
jediný�cíl�–�zasáhnout�vás.�Laser�Game�je�jednou�z nejadrenalinovějších�
a  nejzábavnějších� sportovních� her� současnosti� a  v  Uherském� Hradišti�
nesmí�chybět.�Cílem�hry�je�postřílet�ostatní�hráče�v Aréně�v čase�15�minut.�
Máte� na� sobě� vestu� a  v  ruce� zbraň,� se� kterou� střílíte� po� protihráčích�
v Aréně.�Hra�je�určena�pro�jednotlivce�i týmy,�nejlépe�si�hru�užijete�v 8-10�
hráčích,�čím�je�vás�více,�tím�lepší�akce.

Peťa:�„Bylo�to�lepší,�než�jsem�čekala,�dokonce�jsem�i sem�tam�někoho�
zasáhla,�jednou�jsem�skončila�jako�čtvrtá,�ale�byla�tam�hrozná�tma,�takže�
jsem�to�nabourala�do�zdi.�Byla�to�veliká�zábava�a moc�mě�to�bavilo.“
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Deskové hry
Jan Řehořek

Deskové�hry�jsou�určeny�zejména�pro�starší�žactvo�a dorost,�nicméně�
máme� i dost�členů,�kteří� se� této�kategorii�vymykají.�Scházíme�se� téměř�
s  železnou�pravidelností�každou�3.�nebo�4.� sobotu�v měsíci.�V minulém�
roce� jsme� dosáhli� historického� mezníku,� kdy� se� nás� sešlo� 11� hráčů,�
prozatimní� rekord,� a  zároveň� je� to� také� hranice� únosnosti,� neboť� jsme�
omezeni�prostorem.�

Členové�Sokola�mají�vstup�zdarma,�od�nečlenů�vybíráme�vstupné�20�Kč.�
To� je�poté�použito�k nákupu�nových�deskových�her.�V momentální�době�
vlastníme�hry�jako�je�Sabotér,�Terra�Mystica,�Divoké�kachny�a další.
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LEDET
Martina Vlčková

LEDET�byl�původně�neziskovou�organizací,�která�vznikla�v roce�2007�za�
účelem�pořádání�letních�dětských�táborů.�Na�začátku�roku�2014�jsme�se�
rozhodli�spojit�s T.J.�Sokol�Uherské�Hradiště.

Každý� vedoucí� se� aktivně� podílí� na� chodu� tábora� a  také� na� jeho�
organizaci� v  průběhu� celého� roku.� Protože� tábory� organizuje� skvělý�
kolektiv� vedoucích,� snažíme� se,� abychom� předávali� své� zkušenosti�
mladším�táborníků,�kteří�mají�potenciál�nastoupit�v budoucnu�na�místa�
nových� vedoucích.� Každoročně� se� proto� každý� z  nás� zdokonaluje� na�
školeních�zaměřených�na�práci�s dětmi.�

První� tři� léta� se� tábory� konaly� na� Lopeníku,� ale� poté� se� naším�
prázdninovým�domovem�stalo�středisko�v Suché�Lozi,�a to�na�celých�6�let.�
Časy�se�však�mění�a my�jsme�byli�nuceni�středisko�změnit.�V roce�2017�
LEDET�poprvé�organizuje�svůj�tábor�v Centru�branných�aktivit�na�Žitkové.�
To� však� nemělo� žádný� negativní� vliv� na� počtu� zájemců,� ba� naopak� se�
kapacita�velmi�rychle�zaplnila.

Přijíždí�k nám�děti�z České�i Slovenské�republiky,�což�je�přínosem�jak�pro�
nás�vedoucí,�tak�pro�děti,�které�si�vytváří�krásné�nové�vztahy�a obohacují�
se�navzájem.
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