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Slovo starosty

Sestry a bratři, milí čtenáři,

rok se s rokem sešel a já mám za úkol opět napsat pár řádek o tom, co se udá-
lo a dít se snad bude. Je to milá povinnost, ale ne snadná. Vybrat pár věcí, co 
vám chci sdělit, co nebudou nudné, ale naopak čtivé a zábavné, to není lehký 
úkol a nakonec sami můžete posoudit, jak se mi dařilo.

Rok 2015 byl rokem, kdy jsme dokončili revitalizaci všech stromů v  našem 
areálu, zrušili plot kolem řeky Moravy, osadili část břehu keříky. Akce byla spo-
lufinancovaná Evropskou unií a  teď by se zasloužilo horní areál trochu roz-
pohybovat. V hlavě mám nápady na pohodové posezení u ohně, na antuce 
vybudovat workoutové hřiště a celý horní areál zpřístupnit široké veřejnosti. 
A spoustu dalších nápadů. Jen ať se ví, že je tu Sokol a dělá něco pro lidi!

V  průběhu roku jsme také stihli požádat o  peníze na naši střechu, která je 
v havarijním stavu. Zatéká na mnoha místech, a tak máme nad tělocvičnou 
na půdě spoustu kbelíků, vaniček a jiných nádob, které je nutné často vylévat. 
Dotaci nám neschválili, a tak budeme žádat znovu a doufat, že tentokrát to 
vyjde. 

Po mnoha letech se ve Slováckém divadle, které pronajímáme, vyměnil ředi-
tel. Pan Stránský šel již do penze a jeho post nahradil Michal Zetel. Přišlo tak 
na řadu seznamování s novým ředitelem a příslib spolupráce do dalších let. 
Uvidíme, co z naší budoucí spolupráce vznikne za zajímavé projekty. 

Mám pocit, že se nám trochu vytrácí náš spolkový život. Lidé začínají vnímat 
náš Sokol jako další aktivitu, kterou si zaplatí a budou ji využívat. Sokolské pří-
spěvky nevnímají jako příspěvek organizaci na její provoz, ale jako vybranou 
částku za určitou službu a pronájem tělocvičny. Rád bych toto změnil. Sokol 
vždy stál na aktivitě a pomoci členů. Členové ho vnímali jako „svůj“ spolek, 
který můžou budovat a který chtějí vylepšovat a sunout dál. Přispívali a věděli 
na co, protože se o spolkový život zajímali. Rád bych toto vrátil do maximální 
možné míry zpět. Už dlouho ve mně hlodá myšlenka, jak toho dosáhnout. Jak 

lidem ukázat, že Sokol je jejich a bez nich nebude ničím? Jak lidi oslovit, aby si 
svůj Sokol budovali a považovali? Není na to už doba? Nemyslím.

Važme si Sokola jako vlastní organizace, organismu, který, aby si zachoval 
své tradiční myšlenky a hodnoty, se bez dobrovolné pomoci členů neobejde. 
Buďme tedy aktivními členy a přispívejme sportu a kultuře v našem městě 
takovou mírou, kterou Sokol vždy tuto sféru obohacoval.

Když mi vzdělavatelka říkala, ať sem něco napíšu, nevěděl jsem, co. Teď s hrů-
zou zjišťuji, že jsem už překročil onen krátký odstaveček, který po mně chtěla. 
Snad mi to odpustí a vy také...

Jaroslav Ševčík
starosta T. J. Sokol Uherské Hradiště
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Činovníci

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    Jaroslav Ševčík
Místonáčelník    Miroslav Březina
Náčelnice    Helena Chytková
Místonáčelnice    Sylvie Ševčíková
Místonáčelnice    Veronika Hurábová
Loutkové divadlo    Marie Kellerová
LEDET      Jaroslav Ševčík
Klub deskových her   Jan Řehořek

Zástupci�v orgánech�župy
Náčelnice župy     Helena Chytková
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Cvičitelé

Jméno�� � � � Oddělení

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)
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Statistiky

Celkový�počet�členů�553

Z toho ženy  386  Z toho muži   167
Mládež   290  Dospělí    263

Počet žen do 5 let 63  Počet mužů do 5 let  43
Celkem   106

Počet žen 6-10 let 46  Počet mužů 6-10 let  45
Celkem   91

Počet žen 11-17 let 69  Počet mužů 11-17 let  24
Celkem   93

Počet žen 18-30 let 20  Počet mužů 18-30 let  9
Celkem   29

Počet žen 31-60 let 109  Počet mužů 31-60 let  33
Celkem   142

Počet žen 61-79 let 68  Počet mužů 61-79 let  12
Celkem   80

Počet žen nad 80 let 11  Počet mužů nad 80 let  1
Celkem   12    

   narozen/a  dní na světě

Nejmladší žena  20. 12. 2013  785
Nejmladší muž  9. 11. 2013  828

Nejstarší žena  31. 10. 1927  32 247
Nejstarší muž  25. 3. 1935  29 545

(aktuální k 13. 2. 2016)
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Příspěvky�za�rok�2015

DOSPĚLÍ

(ukončení studia – 65 let)

na celý rok – 1000 Kč    na pololetí – 650 Kč

DĚTI,�STUDENTI,�DŮCHODCI�
(mladší žactvo – ukončení studia, více než 65 let)

na celý rok – 600 Kč    na pololetí – 400 Kč

RODIČE�A DĚTI

(0-5 let + rodič)

na celý rok – 1000 Kč    na pololetí – 600 Kč

RODINNÉ�ČLENSTVÍ�NA�ROK při současné registraci tří členů rodiny

dospělý – 800 Kč    dítě – 300 Kč

Poznámky�vzdělavatelky
Barbora�Ilčíková

Kdo�je�to�vzdělavatel?
Náplní jeho práce je: výchovná práce v jednotě, organizace a řízení kulturní 
a společenské činnosti jednoty, získávání grantových prostředků, archivace 
materiálů historického významu, zajišťování propagace činnosti, podávání 
návrhů na ocenění.

To vše však nedělám, spousta činností probíhá v součinnosti s  jinými členy 
jednoty, konk. velkou část odpracují Martin Šimůnek, (s Honzou Řehořkem 
a  Martinou Obselkovou) a  bratr Ševčík ml., který nás také již třetím rokem 
úspěšně zastupuje jako starosta Sokola na veřejnosti a při jednání s městem 
a spolu s Martinem Šimůnkem jako místostarostou přináší podnětné nápady 
a následné realizace, které posouvají náš Sokol dál – za tuto záslužnou čin-
nost jim patří velké dík.

Propagace�Sokola
Tímto příspěvkem bych také chtěla na-
vázat na slovo starosty a  apelovat na 
vás, abyste byli aktivními členy a  sle-
dovali dění ve vašem okolí a  všímali 
si, kde bychom se mohli ukázat, pro-
pagovat naši činnosti či jinak se pre-
zentovat. Tato činnost – prezentace na 
veřejnosti – má pro nás velký význam, 
protože kolikrát lidé (střední a mladší 
generace) vůbec neví, že Sokol v  na-
šem městě má takové množství členů, 
pracuje na sportovním a  kulturním 
poli aktivně a  vůbec, že má hluboké 
kořeny a  není potřeba si jej spojovat 
jen se spartakiádami (jak se při hovo-
rech s lidmi dozvídám).
Tento rok se nám mimo jiné podaři-
lo dostat do programu Slavností vína 
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a dne otevřených památek, účastnili jsme se pietních akcí města a dokončili 
po několika letech moderní webové stránky.

Archiv
Jako vzdělavatel mám na starost archiv. Někteří členové mně i archiv již obo-
hatili o cenné historické materiály – v následujícím jubilejním almanachu se 
objeví oddíl vyštrachaných zajímavostí, kde se s vámi podělím o perličky na-
lezené mezi knihami. Proto přispívejte materiály, na které se u vás práší – sta-
nou se součástí našeho archivu.

Padlí�sokoli�
Minulý rok jsem se připojila k bratru Buršíkovi, který již delší dobu sbírá infor-
mace o uherskohradišťských sokolech padlých za 2. světové války. Bratr sesta-
vuje tzv. „pamětníky“ o již zmíněných hrdinech. Pokud znáte někoho z vašeho 
blízkého okolí a máte o něm informace souvisejí s naší jednotou, ozvěte se nám 
(ilcikova@sokol-uh.cz) a pomozte s uchováním vzpomínek o těchto sokolech.
Konkrétní jména najdete na letáčku ve vitríně u vstupu do budovy Sokola.

Dvě�perličky�na�závěr

Kroj
Bratr starosta si pořídil nový sokolský kroj! To aby nás mohl reprezentovat 
v celé sokolské parádě! Na košili, kajdu, kalhoty a lodičku přispěla naše jedno-
ta 6 000 Kč. Pořizovací cena těchto věcí byla 9 590 Kč. Dále je potřeba zakoupit 
boty (7 000 Kč), pásek (cca 500 Kč), sokolskou sponu (75 Kč), šavli (7000 Kč).

V roce 2014 se také pořídila replika praporu a v roce 2015 nová žerď.
Jak je vidět, pořízení není nejlevnější záležitostí, ale mít v jednotě kompletní 
kroj je pro nás nepsanou povinností a milým závazkem.

Putovní�vejce
Na obrázku vidíte nový luxusní obal pro naše sokolské putovní vejce, které je 
hlavní cenou tomboly na Přátelském sokolském večeru. Toto vzácné vejce je 
usazeno v červeném saténu a hermeticky uzavřeno do skleněného obalu, který 
je chráněn dřevenou schránkou s logem Sokola. Tuto cenu chce vyhrát každý!
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Slovo�správce
Jaroslav�Ševčík

Dobrý den, nazdar!, 

mým úkolem je napsat něco ke správě majetku naší jednoty za uplynulý rok, 
jak se vyvíjí a co se chystá.

Na začátku roku 2015 byl dokončen projekt Regenerace zeleně v areálu T. J. 
Sokol Uherské Hradiště, kdy v rámci projektu byly vysazeny tři nové lípy, vy-
čištěn břeh u Moravy, a to včetně strhnutí plotu v havarijním stavu. Část bře-
hu u chovatelů byla osázena keříky a takto tím byla zpevněna. Byly pokáceny 
stromy, které byly nebezpečné a hrozily zlomením, což se ukázalo na konci 
roku 2014, kdy se dva stromy zlomily při silném větru. Tato akce proběhla na 
pozemku sokolovny, restaurace Koruna a na pozemku pronajatém chovate-
lům. Zde se ukázal i problém s bio-odpadem. Roky se listí vozilo na břeh Mo-
ravy a zasypával se takto plot. Listí sice zkompostovalo, ale kompost se již ne-
odvážel. Tuto situaci jsme do budoucna vyřešili kontejnerem na bio-odpad, 
který je dle potřeby vyvážen.

Také bylo požádáno na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o dotaci 
na střechu sokolovny, která je v havarijním stavu. Tuto dotaci jsme bohužel 
neobdrželi a v roce 2016 již máme požádané znova. Investice do nové střechy 
se odhaduje na pět milionů korun a měla by pokrýt nejen střechu nad tělo-
cvičnou, ale i střechy nad šatnami. Snad dotaci získáme v roce 2016 a bude-
me tak schopni střechu zrekonstruovat.

Dlouhodobě řešíme problém s venkovním hřištěm, kdy vlivem několika fak-
torů dochází k prorůstání mechem. Také branky na fotbal a házenou jsou již 
v havarijním stavu a je třeba pořídit nové. Toto by měl pokrýt další dotační 
program, kde jsme na branky žádali.

Skoro bych zapomněl na sokolskou chatu na Smraďavce. Ta prošla v  roce 
2015 výraznější obnovou a po odklizení nepotřebných věcí a odpadu z po-
zemku bude předána k využití sokolské základně.
 

A co budoucnost? Rok 2015 se nesl spíše v očekávání velkých investic do stře-
chy a plánování do budoucnosti. V budoucnu uvažujeme o postavení street 
workoutového hřiště (venkovní posilovna) na horním hřišti s  antukou. Zde 
bych chtěl podotknout, že bych zde rád vytvořil klidovou zónu pro širokou 
veřejnost, kde bude možné si jak zacvičit, tak s  přáteli posedět u  ohniště. 
V tuto chvíli se snažíme najít finanční prostředky. Fasáda z ulice je již také ve 
stavu, který by zasloužil obnovu. Tady ale narážíme na památkovou zónu, kdy 
musíme nejprve vypracovat restaurátorský záměr a poté můžeme něco dě-
lat. Také na toto plánujeme získat finanční prostředky z dotací, ale na prvním 
místě je logicky střecha. 

Drobnější opravy, kterých je v sokolovně a v celém areálu mnoho, zde neuvá-
dím – těch si jistě všimnete sami.
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KALENDÁŘ 
AKCÍ 2015



Leden
5. – 9. 1. Zahájení pravidelného cvičení všech složek
17. 1.  Deskové hry
19. 1.  Oslava jubilea ses. Heleny Chytkové
30. 1.  Pololetní prázdniny

Únor
14. 2.  Župní sraz cvičitelů žactva
28. 2.  Přátelský sokolský večer
29. 2.  Šibřinky

Březen
9. – 15. 3. Jarní prázdniny
21. 3.  Deskové hry
24. 2.  Valná hromada
29. 3.  Vynášení Moreny

Duben
2. – 3. 4. Velikonoční prázdniny
15. 4.  Náčelnictvo župy Komenského
25. 4.  Otvírání cyklostezek
25. 4.  Deskové hry
26. 4.  Župní přebor ZZZ v Malenovicích
30. 4.  Den osvobození – u Památníku osvobození na Náměstí míru

Květen
1. 5.  Meandry Moravy
3. 5.  Matulíkův pochod
8. 5.  Brodský máj (T. J. Sokol Uh. Brod)
16. – 17. 5. Župní přebor Soutěže sokolské všestrannosti
22. – 24. 5. ZZZ – přebor ČOS
23. – 25. 5. Tyršův Öetz
24. 5.  90. výročí otevření Tyršova domu v Praze
30. – 31. 5. Soutěž sokolské všestrannosti – přebor ČOS ml. žactva

Červen
1. 6.  Jarmark vědy a umění (ZŠ Čtyřlístek)
5. – 7. 6. Sokolské Brno
12. – 14. 6. Soutěž sokolské všestrannosti – přebor ČOS st. žactva,
  dorostu a členstva
13. 6.  Župní přebor Soutěže sokolské všestrannosti PD
20. 6.  Deskové hry junior, deskové hry starší
26. – 28. 6. Plzeň v pohybu
26. 6.  Zakončení cvičení na hřišti

Červenec
3. – 12. 7. Slovácké léto
25. – 1. 8. Orlické hory – putování seniorů s přáteli
25. – 26. 7. Základní část školení III. třídy všestrannosti
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Srpen
2. – 14. 8. Tábor Suchá Loz
31. 8.  Schůze cvičitelského sboru

Září
1. – 4. 9. Zahájení cvičení všech složek
11. – 13. 9. Sokol v lese
12. 9.  Dny otevřených památek a Noc sokoloven
19. 9.  8. setkání sokolů na Javořině
21. – 27. 9. MOVE week – celoevropská kampaň
26. 9.  Sokolíkovo odpoledne
29. 9.  Oslava jubilea ses. Marie Kellerové

Říjen
3. 10.  Chřibská 33
8. 10.  Památný sokolský den
11. 10.  Slovácký běh
24. 10.  Deskové hry
27. 10.  97. výročí založení ČSR
28. 10.  Nízké lanové překážky

Listopad
17. 11.  TeamGym Olomouc
28. 11.  Deskové hry

Prosinec
2. 12.  Mikulášská besídka R+D
3. 12.  Mikulášská besídka žákyně
4. 12.  Mikulášská besídka žáci
6. 12.  TeamGym Olomouc
28. 12.  Volební schůze cvičitelského sboru, posezení cvičitelů
29. 12.  Sokolovna pro cvičitele
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Župní�sraz�cvičitelů�žactva�–�14.�2.
V sobotu 14. února se u nás v tělocvičně sešli cvičitelé z celé župy (sdružení 
jednot ze Zlínska, Hradišťska a Brodska), aby si sdělili novinky, načerpali inspi-
raci a připravili plán akcí na zbytek roku.

Jarmark�vědy�a umění�–�1.�6.
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. 
Letos se prezentovali: Gymnázium Uherské Hradiště, Obchodní akademie 
Uherské Hradiště, Střední škola průmyslová, hotelová a  zdravotnická Uher-
ské Hradiště, Mesit, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati 
Uherské Hradiště, DDM Šikula, T. J. Sokol Uherské Hradiště.
Naše cvičenky zde předvedly v rámci doprovodného programu tři gymnas-
tická vystoupení.

Zakončení�cvičení�–�26.�6.
S koncem cvičebního roku se již tradičně loučíme touto akcí, kdy si zahrají 
různé zajímavé hry nejmenší, větší i největší. Opékáme špekáčky, bavíme se 
a užíváme si poslední dny před prázdninami!

MOVE�week�–�21.�–�27.�9.
Akce je zařazena do Evropského týdne pohybu (MOVE Week 2015). MOVE 
Week je každoroční celoevropská akce, jejímž cílem je poukázat na výhody 
aktivního životního stylu a  pravidelných sportovních a  pohybových aktivit. 
S více než 1 milionem účastníků v roce 2014 se stal MOVE Week největší tý-
denní akcí propagující pravidelnou tělesnou aktivitu a sport v Evropě.

www.moveweek.eu

Sokolíkovo�odpoledne�–�26.�9.
Příjemné odpoledne u sokolovny. Děti si zasoutěží, starší zahrají a dospělí po-
povídají!

Program:
• 15-17 hodin hry a soutěže pro nejmenší, kamarády, rodiče a prarodiče,
• 17-19 hodin míčové a deskové hry pro starší a dorost (podle počtu a zájmu  
příchozích: florbal, volejbal, ringo, stolní tenis, ...) + zároveň od 17 hodin opé-
kání špekáčků (dle počasí),
• 20 hodin deskové hry.
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97.�výročí�založení�ČSR�–�27.�10.
V tento den uctíváme den vzniku samostatného Československa a klademe 
kytice či věnce k památníku padlých na Komenského náměstí. A co s tím vším 
má společného Sokol? Opravdu hodně! Sokolové hráli v prvních dnech po 
vyhlášení převratu jednu z nejvýznamnějších rolí. Působili v „národních strá-
žích“, hlídali nádraží a  projíždějící vlaky, zabavovali zbraně, ale také konali 
strážní službu ve vojenských kasárnách a pevnostech. V místech s vojenskou 
posádkou nahrazovali propuštěné rakouské vojáky a vstupovali do řad nově 
se transformující československé armády. Velká řada z nich v době první svě-
tové války vstoupila také do řad legií. Jednoznačně se dá konstatovat, že v le-
tech 1918–1920 fungovala sokolská jednota mimo své tělovýchovné činnosti 
také jako polovojenský sbor.

Nízké�lanové�překážky�–�28.�10.
Sváteční den aktivně! Nízké lanové překážky stavíme v  Kunovském lese za 
pískovištěm u ohniště. Letošní bonus – sokolský mňamcaching (viz níže)!

Mikulášské�besídky
I my slavíme v sokolovně svátek svatého Mikuláše. Děti za doprovodu rodičů 
Mikulášovi předvedou, co se již naučili, Mikuláš cvičence odmění, poté je po-
zve na loutkové představení.

O sportu�TeamGym�(webové�stránky�ČGF)

Představím zde sport TeamGym, kterému se věnujeme se staršími žákyněmi, 
dorostenkami a ženami. Již několikátým rokem se účastníme soutěží v Olo-
mouci, kde obsazujeme stupně vítězů.

TeamGym je moderní gymnastickou disciplínou, využívající prvků sportovní 
gymnastiky a akrobacie.
 
Kořeny TeamGymu sahají do skandinávských zemí první poloviny 20. stol. 
Zde se později utvořily i  první soutěže TeamGymu. Odtud výraz „severský 
trojboj“. První Mistrovství Evropy ještě pod názvem EuroTeam se uskutečnilo 
v  roce 1996 ve Finské Jyväskyle. V  roce 2003 došlo k  přejmenování sportu 
z EuroTeam na TeamGym. Od roku 2010 se pořádá oficiální Mistrovství Evro-
py. TeamGym zatím nemá Mistrovství světa a není v programu OH.
 
Soutěží se v  kategoriích družstva mužů, žen a  družstva smíšená. Tým tvoří 
8 – 12 závodníků. Jednotlivá soutěž se skládá ze 3 disciplín. Nejprve z pohy-
bové skladby, dále z akrobacie a nakonec ze skoků z malé trampolíny. Druž-
stvo s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín se stává vítězem.
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Pohybová skladba obsahuje gymnastické (např. skoky, piruety, obraty), rov-
novážné a silové prvky (např. stoje na rukou, přednosy) a akrobatické prvky 
(např. kotouly, přemety, salta). Kompozice trvá 2:15 – 2:45 minuty za dopro-
vodu hudby. Pohybové skladby se účastní všichni členové týmu.
Při akrobacii závodníci cvičí hned po sobě. Cílem je předvést tři různé série 
dynamických akrobatických řad, které obsahují minimálně 3 různé prvky. 
V každé řady cvičí vždy 6 nejlepších závodníků týmu. 
Trampolína se v  principu shoduje s  akrobacií. 6 závodníků týmu ve třech 
různých sériích předvede skoky na malé trampolínce. Minimálně jedna série 
musí být provedena přes přeskokový stůl a jedna bez něj.

TeamGym Junior
Pro mladší závodníky a starší závodníky s nižší výkonností byla Českou gym-
nastikou federací vytvořena pravidla TeamGym Junior, která jsou jednodušší 
obdobou pravidel TeamGym. 
 
Malý TeamGym
Pro úplně začátečníky jsou k dispozici ještě jednodušší pravidla, které již ne-
obsahují Pohybovou skladbu a cvičí se pouze Akrobacie a Trampolína.
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LOUTKOVÉ 
DIVADLO



Co�se�tento�rok�událo�v loutkovém�divadle?
Marie�Kellerová

V loutkovém odboru pracuje celkem 31 členů, v dospělém souboru ukončila 
činnost sestra Vlasta Frýzová (byla velmi platným členem, za její práci jí děku-
jeme a je nám líto, že pro velké vytížení v jednotě nemůže pokračovat).
Takže nyní zbylo v dospělém souboru 12 členů. Nejmladší navštěvuje 10 dětí, 
a to 5 chlapců a 5 děvčat, starší soubor má 9 členů, 5 dívek a 4 hoši.
Dospělí nacvičili letos hry Škrhola a policajt Pivoňka na cestách, dále pohád-
ku Kašpárek vaří živou vodu a O pyšné base Brumbase. Na Mikuláše byly za-
měřeny pohádky Zimní cesta a Svatý Mikuláš jde k nám.
Také jsme se účastnili stoletého výročí založení loutkového divadla v Přerově, 
kde náš soubor zahrál několik představení, ty jsme věnovali Diakonii a také 
Charitě. Pro výročí knihovny B. B. Buchlovana loutkáři zahráli hru Buchlovský 
kámen. Osvědčily se již tradiční pohádkové neděle, na kterých hrají převáž-
ně mladí loutkáři. Ti nejmladší nacvičili Míčka Flíčka, Sněhurku a 7 trpaslíků 
a  Babiččino koření. Starší zahráli Kašpárkovo pometlo-zametlo, O  mlsném 
drakovi, hru Zakletý princ a pohádku Tři kluci a ježibaba a v době vánočních 
prázdnin pohádku Kašpárek v pekle.
Tento rok jsme získali finanční grant a my se už těšíme se na lepší ozvučení 
našich her a na dvě nové loutky, dědečka a babičku.
Na závěr ještě musím pochválit vzornou docházku všech loutkoherců, věrné 
obecenstvo a  píli všech, protože práce se nám daří. Za propagaci her také 
děkuji Báře Ilčíkové.
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Sokolský�mňamcaching

VĚŘTE 
NEVĚŘTE



Sokolská�tombola

„Hmm,�růžová,�modrá�a tebe�bílá,�tebe�sním�taky!“

Perpetuum mobile

Učíme�se�barvy�se�vzdělavatelkou



Starosta�šroubuje�
žárovku�na�dálku

„Som�taký�chutný...“ Bez�komentáře

Poznej�se�za�lízátko 3x�přelešti�barel�a�vyleze�z�něj�sestradžin

„Ceš�tam�tečup?“



NAPSALI 
O NÁS



Uherské�Hradiště�už�zná�své�nejlepší�sportovce
webové�stránky�města�Uherské�Hradiště,�zveřejněno�dne�21.�2.�2015

... Vítězové byli oceněni při tradičním slavnostním vyhlášení nejlepších spor-
tovců města, které se konalo v pátek 20. února v uherskohradišťské Redutě.
Každoroční anketa Nejlepší sportovec města Uherské Hradiště se letos konala 
již posedmnácté v řadě. Ceny oceněným sportovcům předali například bývalí 
čeští fotbaloví reprezentanti Zdeněk Grygera nebo Pavel Kuka. Nechyběli ani 
předseda organizačního výboru ME U21 2015 ve fotbale Petr Fousek či bývalý 
český reprezentant v cyklistice, vítěz Závodu míru z roku 1964, Jan Smolík. 
 
Zvláštní ceny připadly veteránům a dlouholetým funkcionářům uherskohra-
dišťského sportu - Heleně Chytkové z T. J. Sokol a šermíři Petru Frantovi, mi-
mořádné ocenění za úspěšnou reprezentaci města si převzali František Králík 
(bridž), Jakub Vojtík (bridž) a Jiří Zalubil (kanoistika).

Sokoli�v Hradišti�chtějí�vědět�víc�o osudech�svých�umučených�členů
webové�stránky�Slováckého�deníku,�zveřejněno�dne�2.�4.�2015

Uherské Hradiště – Sesbírat podrobnosti o osudech za války umučených čle-
nů TJ Sokol, aby neupadly v zapomnění, se rozhodla vzdělavatelka uhersko-
hradišťského Sokola Barbora Ilčíková.

„Bylo by škoda, kdyby životní příběhy těchto hrdinů zůstaly pouze v rodin-
ných kruzích. K pátrání mě dovedla touha dozvědět se o těchto lidech víc než 
jen strohé jméno a příjmení z archivního seznamu nebo na pamětní desce ve 
Slováckém divadle,“ vysvětluje Barbora Ilčíková. Inspiroval ji k tomu jeden ze 
členů Sokola Jiří Buršík, k jehož pátrání se připojila.

Vzpomínkové listy neboli Pamětníky mají obsahovat všechny zjištěné sku-
tečnosti ke konkrétnímu jménu a v budoucnu je možné, že se stanou sou-
částí většího souhrnného materiálu. „Určitě nechceme nechat ležet listy jen 
v sokolském archivu,“ ujišťuje Barbora Ilčíková. Získat potřebné informace je 
přitom nesnadný úkol, zahrnující pátrání v archivech, článcích i rozhovorech 
s rodinnými příslušníky. „Doposud Jiří Buršík sestavil šest Pamětníků,“ dodává 

Barbora Ilčíková s tím, že konečný seznam čítá šestadvacet jmen členů Sokola 
z TJ Uherské Hradiště, umučených za druhé světové války.

Celá organizace v průběhu druhé světové války zažila krušné časy. „Dne 13. 
dubna 1941 byla činnost Sokola úředně zastavena a 8. října téhož roku byl So-
kol rozpuštěn. Nacisté členy Sokola pronásledovali, desítky jich bylo zatčeno, 
některým z nich se podařilo přežít utrpení v koncentračních táborech, desítky 
osob byly umučeny a popraveny,“ uvedla historička Slováckého muzea Blan-
ka Rašticová.

Česká obec sokolská je spolek, jehož členové se dobrovolně věnují sportům, 
pohybovým aktivitám i kulturní činnosti. V Uherském Hradišti mimo jiné na-
bízejí oddíly zaměřené na posilování, gymnastiku, tance i  loutkové divadlo. 
Filozofie Sokola se totiž zaměřuje nejen na tělesnou, ale i  duševní stránku 
svých členů a také jejich mravní bezúhonnost.

„Je to také o výchově k tomu, jak se k sobě chovat ohleduplně, jak si pomáhat. 
Nedílnou součástí je však také to, že filozofie Sokola vede také k vědomému 
udržování svého fyzického i duševního zdraví,“ uvedla dlouholetá členka So-
kola a tamní cvičitelka Marie Kellerová.

V Uherském Hradišti TJ Sokol oficiálně založili v roce 1872. Schůze i cvičení se 
konaly v Měšťanské besedě, odtamtud však brzy Sokol vypověděli a nastalo 
dlouhé období stěhování po hostincích a časté přerušování cvičení.
„Na jaře 1909 se Sokolu naskytla možnost koupit hotel Koruna, který pořídili 
za tehdejších 75 tisíc korun. Po nezbytných stavebních úpravách byla soko-
lovna tentýž rok slavnostně otevřena,“ konstatovala Blanka Rašticová. V dneš-
ní době organizace čítá 578 členů.
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Ocenění�našich�cvičitelek
Prosincové�vydání�časopisu�Sokol

Podzimní�zasedání�Výboru�ČOS
O posledním listopadovém víkendu – v pátek 27. 11. a v sobotu 28. 11. – se 
v Tyršově domě v Praze konalo 6. zasedání Výboru České obce sokolské. Sou-
částí zasedání bylo rovněž slavnostní předávání 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 jedno-
ty 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. Organizo-
vala tábory, turistické sokolské 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 ve-
řejnost i školy. V r. 2004 získala Cenu města Uherské Hradiště za podporu mlá-
dežnického sportu a obnovení tradice loutkového divadla.

Našim sestrám srdečně blahopřejeme a při této příležitosti jsme pro každou 
připravili několik otázek (všechny se samozřejmě týkají Sokola).
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Helena�Chytková

1.�Co�v Sokole�ještě�plánujete?
Chtěla bych ještě hodně roků cvičit s dětmi, žákyňkami a také s ženami – se-
niorkami. Ráda chodím do přírody, baví mě vycházky, turistika a pobyt v pří-
rodě ve všech ročních obdobích.

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

3.�Z čeho�máte�největší�radost?
Největší radost mám, když jsou naše hodiny plné cvičenců a cvičenek, cvi-
čitelů 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 na-
šich 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 tábory, 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 sle-
tu a podílet se na jeho přípravě v rámci svých možností a věku. Najít následov-
níka 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.
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Sokolové�v Hradišti�si�připomenou�nacistickou�agresi
Slovácký�deník,�6.�10.�2015

Tehdy byla výnosem říšského protektora Reinharda Heydricha Česká obec so-
kolská rozpuštěna a její majetek byl úředně zabaven. „V noci ze 7. na 8. října 
1941 byla zahájena Akce Sokol, při které byli systematicky zatýkáni členové 
vedení sokolské obce, žup i funkcionáři sokolských jednot.

Zatčení činovníci byli vězněni, mučeni a  deportováni do koncentračních 
táborů. Téměř 93 procent vedoucích činovníků se na svá místa po válce ne-
vrátilo,“ připomněla smutné události Barbora Ilčíková z uherskohradišťského 
Sokola. Sokolové si proto 8. října touto formou připomenou památku svých 
padlých kolegů. Po pietní akci bude následovat přednáška z historie Sokola, 
která se uskuteční v prostorách Kamenného sklípku.

Obdobný článek o nás napsali v jiných novinách

Sokol�uctí�památku�padlých�hrdinů
Dobrý�den�s kurýrem,�6.�10.�2015

Při příležitosti Památného dne sokolstva Česká obec sokolská ve čtvrtek 
8.  října od 17.00 do 18.30 pořádá ve foyer nové sokolovny (Slovácké diva-
dlo) a v Kamenném sklípku pietní akci a následnou přednášku, ve které bude 
připomenut odkaz všech sokolů, kteří ve více než 150leté historii sokolského 
hnutí položili svůj život v boji za demokracii, národní samostatnost a svobodu.

V noci ze 7. na 8. října 1941 byla zahájena „Akce Sokol“, při které byli systema-
ticky zatýkáni členové vedení sokolské obce, žup i funkcionáři sokolských jed-
not. Zatčení činovníci byli vězněni, mučeni a deportováni do koncentračních 
táborů. Téměř 93 % vedoucích činovníků se na svá místa po válce nevrátilo. 
Během války bylo postiženo asi 11 600 sokolů, z nichž 1 212 bylo popraveno. 
Sokol byl rozpuštěn.
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A CO NA TO 
ČLENOVÉ?



Župní�soutěž�všestrannosti�předškolních�dětí
Marie�Kellerová

Dne 13. června se konala v sokolovně a na hřišti Župní soutěž všestrannostï 
předškolních dětí. Soutěže se zúčastnily následující jednoty:

T. J. Sokol Bánov   T. J. Sokol Uh. Brod
T. J. Sokol Napajedla   T. J. Sokol Staré Město
T. J. Sokol Uherské Hradiště
    
Soutěžilo se ve skoku z místa, v běhu na 20 m, v hodu tenisovým míčkem, ve 
cvičení na lavečce, v přeskoku přes kozu 60 cm a ve cvičení na koberci. Z naší 
jednoty vynikl žák Matouš Man, který se stal župním přeborníkem ve cvičení 
na lavečce.

Základní�část�školení�III.�třídy�všestrannosti
Martin�Šimůnek

Základním kamenem fungování sokolské jednoty jsou nadšení členové 
a schopní cvičitelé. Proto jsme i letos pokračovali v nabídce školení cvičitelů. 
Loni se nám osvědčilo realizovat školení v průběhu letních prázdnin, kdy mají 
zájemci o práci cvičitele (většinou středoškoláci) čas a i lektoři snáze nachází 
prostor pro přípravu a výuku.

Letošní školení bylo náročné v  tom, že se změnily osnovy školení a časové 
propozice, takže bylo třeba v mnohém upravit zaběhnutý systém školení. Na-
víc stále pilně pracujeme na přípravě materiálů pro školení tak, aby je účast-
níci měli k dispozici v co nejúplnější podobě.

Závěrečné zkoušky 27. srpna složilo celkem 7 nových cvičitelů. Martina Zelle-
rová, Vendula Majíčková a Petr Březina zvládli požadavky školení III. třídy so-
kolské všestrannosti, kratší pomahatelský kurz zvládly Marijana Brajdić a Bar-
bora Pulecová z Uherského Hradiště, ale také Kateřina Haluzová a Iva Sochová 
ze Sokola Malenovice.

Všichni nově vyškolení cvičitelé se již pilně pustili do práce a můžete je po-
tkávat v hodinách našich oddílů. Držíme jim palce, ať jsou plni elánu v této 
dobrovolné, náročné a všem členům prospěšné činnosti!

Školení�cvičitelů�2015
Mariana�Brajdić

V roce 2015 se v uherskohradišťské sokolovně uskutečnilo školení cvičitelů 
IV. A III. třídy. Víkend od 25. do 26. července byla základní část školení, kterou 
měli všichni povinnou. 

V  sobotu v  osm ráno po prezenci, kdy jsme se všichni seznámili, jsme za-
čali s  kondičními a  zdravotně orientovanými cvičeními. Pod vedením Rad-
ky a Martina jsme nejprve probrali teorii a poté si cviky vyzkoušeli i v praxi. 
V praxi jsme zjistili zajímavé informace o hypermobilitě atd. Po obědě jsme 
se soustředili na právní problematiku a ochranu zdraví, poté následoval te-
matický blok pod názvem Program a organizace ČOS. Sobotu jsme ukončili 
oživováním v rytmu Stayin‘ Alive, byla to hodina zaměřená na předlékařskou 
první pomoc. Skončili jsme samozřejmě později než bylo předpokládáno po-
dle harmonogramu, ale to tak bývá...
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Neděli jsme zahájili odbornou terminologii, byl to velmi dlouhý blok, po kte-
rém následovaly gymnastické činnosti, které nás trochu protáhly. Naučili jsme 
se naučit různé cviky. Začali jsme kotouly, pokračovali stoji na rukou nebo lo-
patkách a prošli jsme si i odrazovou nebo zpevňovací průpravou. To už nám 
pěkně vyhládlo. Po obědě nás čekal Jarek s  pohybovými hrami. Vzhledem 
k tomu, že po obědě se nikomu nechce příliš hýbat, jsme hráli spíše stmelova-
cí, poznávací a hry, kde musíte věřit svému partneru. Padali jsme z bedny do 
šesti párů rukou, různě stáli a zvedali se tak, abychom vyhověli Jarošovým po-
žadavkům. Po trochu pestřejší hodině následovala organizace a stavba jed-
notky a organizace cvičenců. To jsme se pěkně usadili a nabyli nové poznatky. 
Poté přišla Bára s Martinem a vystřídali Jarka. Oni nás obeznámili se základy 
psychologie a  pedagogiky, jak přistupovat ke cvičencům, jak je motivovat 
atd. Základní část školení jsme ukončili gymnastickými činnostmi. 
Účastníci III. třídy školení měli dalších pár dní školení, kde podrobněji probrali 
jednotlivé disciplíny.
Všichni jsem se znovu setkali ve čtvrtek 27. srpna. Prvně jsme napsali písemný 
test, který byl vytvořen ČOS. Mně osobně se zdál být přiměřeně těžký. Násle-

dovalo ústní ověření metodického dopisu, kdy jsme měli obhájit svou přípra-
vu na hodinu, popřípadě jí prokonzultovat a udělat patřičné změny. Jako další 
jsme měli za úkol, předvést své dovednosti prakticky, to už byl tvrdší oříšek. 
Už jsme přetahovali a mnoho z nás už potřebovalo být jinde, takže jsme to 
museli urychlit. Někdo předvedl nástup spolu s části rozcvičky, další účastník 
předvedl zbytek rozcvičky a tak to pokračovalo. 
Na konci nás zhodnotili a dali nám osvědčení. Všichni jsme úspěšně zvládli 
získat titul pomahatele nebo cvičitele. Teď už nás čekají jen léta praxe. 

Horolezecký�seminář
účastníci�semináře

Tento seminář se v různých obměnách koná už po páté, i jádro účastníků je 
pořád stejné, z Uherského Hradiště přijelo 7 členů plus přátelé a partneři (cel-
kem asi 20 účastníků). Vedl nás zkušený horolezec Tom H., vše organizoval 
olomoucký Honza Nemrava. Naším lezeckým místem byla Botanická zahrada 
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u Štramberka. Jde o opuštěný starý lom, na jehož dně v současnosti vzniká 
botanická zahrada a na jeho svazích je budováno arboretum. Je zde spousta 
krásných cest střední obtížnosti, výborně zajištěných, vedoucích v mírně uklo-
něné a relativně pevné skále. Během víkendu jsme si výborně založili, rozšířili 
a upevnili své horolezecké znalosti a navštívili i nedaleké město Štramberk.

Horolezecká�báseň

Když v září oko mé se rozzáří
a lano se rozvine,
můj pohled na skále spočine.
Už padám zas a znova,
jau jau moje noha
a Pája je skoro vdova.
Hudební nástroje nocí zní,
ladíme je již několik dní.
Na správce čumíme jak na vola,
za správcem čeká nás skleněná hora
(jakože to klouže).
A když pátá hodina odbila,
správcová by nás nejradši
za „balonky“ zabila!
Kdo to chápe, ten tu byl,
pochopil snad každý rým.
A přijeli jsme autama ...

A abyste se pobavili i vy, nezaujatí čtenáři, zde je krátké vysvětlení naší básně.

Hudební nástroje – v sokolském slangu = opojné nápoje.

Na správce čumíme jak na vola – pan správce měl problém s tím, že jsme se na 
něj dívali, proto nám dal dobrou radu, ať na něj nečumíme jak na vola.

Správcová by nás nejradši za „balonky“ zabila! – na parkovišti u  arboreta našla 
paní správcová dva použité kondomy a  i  když na místě byli přítomni i  jiní 
účastníci, jako původce tohoto „skandálu“ byla označena naše skupina.

Slovácké�slavnosti�vína�a otevřených�památek
Barbora�Ilčíková

Naše jednota se tento rok poprvé účastnila zmíněné akce v našem městě. Ta 
se koná od pátku do neděle, my jsme účasti věnovali pouze sobotu. Tato hra-
dišťská událost se křížila s celorepublikovou Nocí sokoloven, kdy se letos také 
poprvé představily sokolovny široké veřejnosti a kdo chtěl, mohl využít mož-
nosti přespání. Proto, abychom se účastnili částečně obou akcí, rozhodli jsme 
se zorganizovat komentované prohlídky naší sokolovny. Zájemce prováděl 
Martin Šimůnek, Jaroslav Ševčík a Barbora Ilčíková. Návštěvníci se seznámili 
se sokolskými budovami, interiérem sokolovny, loutkovým divadlem a naší 
bohatou historií. Sokolovnu přišlo navštívit asi 30 lidí a my už se těšíme na 
další ročník.

Památný�den�sokolstva
Barbora�Ilčíková

Proč si tento den připomínáme jsem zmínila již výše, zde přiblížím průběh 
této pietní akce. Ve foyeru Slováckého divadla, kde je umístěna památná des-
ka padlým hradišťským sokolům, jsme se sešli v počtu cca 30 účastníků.

Setkání zahájil starosta naší jednoty, poté čerstvá pomahatelka Barbora Pu-
lecová přednesla báseň a sestra vzdělavatelka připomněla důležité události 
o  sokolském odboji za druhé světové války, svým slovem přispěl i  starosta 
města Ing. Stanislav Blaha. Reportáž z této akce pořídila i Televize Slovácko. 
Po uctění památky se většina účastníků přesunula do Kamenného sklípku, 
kde nám provozovatelé připravili milé překvapení ve formě občerstvení, kte-
ré zpestřilo historické povídání o Sokole v Uh. Hradišti. Všem zúčastněným 
děkujeme za příjemně strávené čtvrteční odpoledne.
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TeamGym�2015
Kristina�Brajdić

Odjížděly jsme v 7:55 z vlakového nádraží v Uherském Hradišti přímým vla-
kem až do Olomouce. Přestoupily jsme na tramvaj a poté šly pěšky až do Čaj-
karény, kde se konaly závody. Přišly jsme dovnitř a tam daly trenérům nějaké 
instrukce. V zápětí jsme se odebraly do šatny a převlékly se do dresů. Naproti 
šatny byla maličká tělocvična, do které jsme se šly rozcvičit a učesat. Kolem 
10:15 začalo rozcvičování na nářadích, konkrétně na trampolínce a přeskoku. 
Rozcvičení trvalo jen pár minut.

V šatně byla stará trampolínka s duchnou, na ní jsme ve volných chvílích tré-
novaly salta a další věci. Po delší době jsme měly jít na akrobu, kde pro nás 
bylo určených též pár minut. Zahájení se odehrávalo až po 12. hodině, my 
se už začaly řadit podle čísel od 1 až do 30. Náš tým měl číslo 17. Začala hrát 
hudba a my šly pochodem do tělocvičny, kde nás uvítali a přečetli sliby. Opět 
jsme odpochodovaly zpátky a oficiálně začaly závody. Netrvalo dlouho a už 
my byly nastoupené u akroby. Akroba nám dopadla skvěle, měly jsme nejvíce 
bodů z naší kategorie, bylo nás šest týmů. Po hodině čekání byl připravený 
přeskok i trampolínka a my taky. Přeskok ani trampolínka nedopadly dobře. 
Bodově v jsme v nich byly předposlední. Už se s tím nemohlo nic udělat, a tak 
jsme zklamané odkráčely do šatny. Čekaly jsme na vyhlášení a přitom doufa-
ly, že nejsme předposlední. 

Čas utíkal a my se šly dolů podívat na pódiové skladby. Už jsme byly smířené 
s tím, že budeme asi 5. Když už všichni měli za sebou pódiovou skladbu, bylo 
vyhlášení. Opět jsme se seřadily podle čísel a vyhlášení mohlo začít. Začalo se 
od nejmenších. Právě vyhlašovali tým, který byl o jeden mladší než my, a my 
si všimly, že je na sáčku napsané Kateřinky 4. místo, to byli naši soupeři. Vyhlá-
sili 6. místo a my si mezi sebou říkaly, jak jsme 5. Najednou vyhlásili 5. místo 
a my to nebyly. V tu chvíli jsme byly šťastné a zároveň v šoku. Vyhlásili 4. místo 
a my jsme nemohly uvěřit, že to nejsme my. 3. místo už patřilo nám a my byly 
a pořád jsme nesmírně šťastné. Po skončení začalo focení s pohárem a balení 
domů. Opět jsme jely tramvají a potom vlakem. Přijely jsme do Hradiště šťast-
né, že jsme to vyhrály a příští závody zase vyhrajeme!

TeamGym�Olomouc�velká�oblast
Pavlína�Vaškůjová,�Barbora�Ilčíková

Otázky pro naše šikovné holky:
1. Na kolikátém místě sis myslela, že se umístíte a proč?
2. Shrň dnešní den jedním slovem.

Terka
1. No, věřila jsem, že budeme první, měla jsem dobrý pocit z minula.
2. Super.

Kája
1. No, já jsem doufala, že nebudeme poslední
2. Boží.

Saša
1. Myslela jsem, že budeme 4., protože Jaroš řekl, že je to o 0,10 bodu.
2. Zážitek!

Lucka
1. Nemyslela, ale chtěla jsem být první. Protože prostě proto.
2. Super.

Majda
1. Já jsem si myslela, že budeme zase třetí. Myslela jsem si, že tam byly lepší.
2. Závody.

Lucka�B.
1. Já nevím, přála jsem si první místo, ale doufala jsem, že budeme aspoň třetí. 
2. Super.

Kika
1. Já nevím, prostě jsme něco pokazili, ale myslela jsem si, že budeme 3.
2. Nečekané.

Barča�J.
1. Já nevím, přemýšlím, myslela jsem, že 3. nebo 4. nebo 5.
2. Líbivé.
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Alex
1. Čtvrté, toš protože nám Jaroš řekl, že je to o 0,10 bodu.
2. Stres.

Pája
1. Hned po skončení závodu jsem si myslela, že budeme na stupni vítězů, ale 
netušila jsem, na kterém místě, neboť se to holkám celkem povedlo.
2. Vyčerpávající.

Barča�I.
1. Třetí nebo první, protože buď cvičení holky pokazí, nebo se vyznamenají.
2. Napínavé.

Jaroš
1. První nebo druzí. Podle toho, jak vyjde trampolína. A proč? Protože jsem 
byl rozhodčí.
2. Únava.

Report�ze�závodů�od�cvičitelek

Prosincové závody vypadaly slibně. Ráno na nádraží nikdo nebyl nervózní, 
kromě cvičitelek, které si asi 2 min před odjezdem uvědomily, že nemají 10 
ale 9 cvičenek. Začalo velké telefonování a výkřiky: „Co budeme dělat?!“ To 
nejhorší se potvrdilo, Anička v klidu doma spala a probudil ji až náš zděše-
ný telefonát. Dohnala nás v  Olomouci. Tentokrát jsme měli veškeré cvičení 
brzy za sebou – včetně rozcvičení i samotných závodů. Naše družstvo cvičilo 
jako první – o 10 min dřív než bylo uvedené na rozpisu, a proto trenérka Bar-
ča, která si jen odskočila, naše holky ani neviděla, ani nevyfotila. Byla z toho 
opravdu smutná. Ještěže vše trenérka Pája prozřetelně natáčela. Cvičení na 
obou nářadích holkám dopadlo dobře až na malé chybky, ale nikdo se nezra-
nil, takže byly cvičitelky velmi spokojené. Napětí při vyhlašování by se mezi 
oběma cvičitelkami dalo krájet, ještě když jim rozhodčí (a starosta našeho So-
kola v jedné osobě) řekl, že nemají být na své svěřenkyně naštvané a nemají 
je „seřvat“. Tím se napětí ještě zvýšilo. Když se vyhlašovala naše kategorie a na 
nás se pořád ještě nedostávalo, hradišťský tým svým neudržitelným nadše-
ním vzbuzoval nemalé rozpaky u vedle stojících družstev. Když zbývaly po-
slední dvě místa, bratr náčelník oznámil, že druhé místo neexistuje a zbylé 
dva týmy jsou první! Nastalo všeobecné jásání. Tato nálada vydržela holkám 
až do vlaku, kde začala štace pořizování selfie fotografií s pohárem. Všichni 
jsme si den náramně užili! :-)
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Jak�se�tvořil�web
Jaroslav�Ševčík,�Barbora�Ilčíková

Myšlenky na nový web se datují již do roku 2010, kdy se dva mladí, vzdělaní 
a ambiciózní muži rozhodli překročit hranici svého vlastního stínu a nesmaza-
telně se zapsat do historie jednoty. A jak řekli, tak neudělali. Nápad v nich klí-
čil ještě další tři roky, kdy do dvoučlenné „skupiny“ Web přibrali třetího muže 
s vizí. Domluvili se na postupu a vize zrála ještě další 2 roky, než přibrali muže 
činu. Muž činu, ač nebyl sokolem, měl tu smůlu, že jeho partnerka Sokolem 
žila a vzdělavatelkou byla. Takto bez nátlaku byl dotlačen ke zkoumání vize 
ryze sokolské a tudíž ne vždy zcela jednoznačné. Po hodinách schůzek v re-
stauračních zařízení, diskuzí, nepochopení a opětovných diskuzích se nápady 
začaly přetavovat v realitu. Až na sklonku let 2015/16 opustil lůno sokolské 
náš nový uleželý poloweb. A na celý už se moc těšíme!

Sokol�na�YouTube.com

I my máme svůj profil na internetovém serveru YouTube! Stačí do vyhledá-
vače zadat Sokol Uherské Hradiště a následně zhlédnout několik videí z dění 
hradišťského Sokola.

I vy můžete přidávat své nahrávky, pojďme společně naši jednotu propago-
vat i na těchto stránkách!

www.sokol-uh.cz/youtube

64














