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Slovo starosty

Rok�2019�byl�tak�trochu�svátkem�sokolů,�byl�totiž�sletový.�Již�v lednu�
probíhaly�nácviky,�objednávalo�se�náčiní,�dresy�a formovaly�se�dodateč-
ně�celky.�V průběhu�prvního�pololetí�se�vše�tak�trochu�podřizovalo�sletu.�
Jezdilo�se�na�secvičné�a vypomáhat�na�oblastní�slety�a v červnu�nás�čekal�
krajský�slet�v Uherském�Brodě,�kde�se�přibližně�našich�90�cvičících�setka-
lo�s ostatními�celky�a mohly�skladby�předvést�skoro�v plné�parádě.�Pak�už�
následovalo�rychlé�zakončení�roku�před�sokolovnou�a předvedení�sleto-
vých�skladeb�i u nás�v Hradišti.�První�týden�prázdnin�se�největší�sokolský�
svátek�slavil�v Praze.�Všichni�sokolové�se�sjeli�do�Prahy�a naše�celoroční�
snažení�se�zúročilo�ve�dvou�sletových�dnech.�Akce�to�byla�velkolepá�a vě-
řím,�že�mnozí�z nás�se�již�těší�na�slet�příští.�

Také�musím�zmínit,�že�se�nám�povedlo�najít�nájemce�na�zahrádku�re-
staurace�Koruna,�která�v letních�měsících�byla�neustále�plná.�Nájemníci�
vymalovali�letní�WC,�spravil�se�strop,�podloubí,�vymaloval�se�letní�výčep,�
také�celkově�se�na�zahrádce�„pogruntovalo“�a přidaly�se�žárovky�na�drá-
tě�jako�náladové�osvětlení�a bylo�hotovo.�Grilovalo�se�a točilo�se�pivo.�Sem�
tam�nějaký�koncert,�dokonce�i bleší�trh�se�povedlo�zorganizovat.�Panovala�
dobrá�nálada�a nájemníci�projevili�zájem�pronajmout�si�zahrádku�i v dal-
ším�roce,�tentokrát�ale�již�od�května�a k tomu�by�rádi�i kuchyni�restaurace.�
Máme�se�tedy�na�co�těšit.

Stejně�jako�v příspěvcích�z posledních�několika�let�musím�zmínit�naši�
střechu� na� sokolovně.� Opět� jsme� žádali� Ministerstvo� školství� mládeže�
a tělovýchovy�o dotaci�na�opravu�naší�střechy�a opět�nám�ji�nedali.�Byli�
jsme�ale�asi�velmi�blízko,�protože�koncem�září�se�ozvali,�že�by�nám�i peníze�
dali.�Z prvotního�nadšení�se�stal�šok,�když�mi�řekli,�že�akce�musí�být�hoto-
va�do�konce�roku�2018.�Práce�jsou�plánovány�na�2,5�měsíce�a po�konzultaci�
s firmou�jsme�museli�peníze�s díky�odmítnout.�Termín�by�se�prostě�nestihl�
a peníze�bychom�museli�vrátit.�Požádali�jsme�tedy�znovu�a v březnu�roku�
2019�se�máme�dozvědět�verdikt.�Snad�se�zadaří�tentokrát.

Město�Uherské�Hradiště�nás�oslovilo,�jestli�bychom�nebyli�ochotní�jed-
nat�o prodeji�našeho�majetku.�Zprvu�se�jednalo�o celý�areál,�ale�dalším�jed-
náním�se�zjistilo,�že�nám�město�není�schopno�nabídnout�adekvátní�are-
ál,� kde�bychom�vybudovali� sokolovnu�novou.� Začali� jsme� tedy� zjišťovat,�
co�by�šlo�v našem�areálu�udělat,�kdybychom�například�prodali�jen�budovu�
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divadla.�Oslovili�jsme�tedy�architekta,�který�nám�navrhl�několik�možností�
a hlavně�nám�dal�velmi�hrubý�cenový�odhad�těchto�variant.�Všechny�vari-
anty�se�ukázaly�jako�velmi�nákladné�a prodej�budovy�divadla�by�nám�tedy�
nic�nevyřešil.�Proto�městu�zasíláme�odpověď,�kdy�jim�toto�sdělujeme�a do-
dáváme,�že�jsme�ochotni�jednat�dál,�ale�čekáme�na�vhodnou�nabídku.

Rok�2018�byl�také�důležitý�nejen�po�stránce�sokolské.�Slavilo�se�100�let�
naší�republiky�a i slet�byl�pojat� jako�oslava�tohoto�založení.�Vždyť�soko-
lové�u  jeho�vzniku�hráli�velmi�důležitou�roli.�Ať�už�v  legiích�nebo�doma,�
kdy�hned�po�vzniku�hlídali�nádraží�a další�strategické�body.�Zajímavostí�
je,�že�strážili�i pražský�hrad�a až�poté�byla�zformována�hradní�stráž.�Nyní�
sokolové�mají� Sokolskou� stráž,� jejíž� členové� jsou� vyškolení� právě� hrad-
ní�stráží�tak,�aby�mohli�důstojně�reprezentovat�Sokol�při�pietních�aktech�
a různých�jiných�akcích,�kde�je�potřeba�pořadové�přípravy,�nést�prapor�či�
šavli.�Zúčastnili� jsme�se�akcí�právě�k oslavám�100�let�založení�naší�milé�
republiky.

Do�dalšího�roku�bych�rád�naší�jednotě�popřál,�ať�už�nám�vyjde�ta�střecha�
a můžeme�začít�s dalšími�opravami,�které�jsou�na�střeše�závislé.�Kdo�by�
nechtěl�nové�obložení�stěn�tělocvičny,�zrekonstruovat�šatny�a nebo�třeba�
rozšířit�kolárku.�Zájem�o cvičení�je�pořád�obrovský�a členové�by�si�tu�tro-
chu�modernizace�určitě�zasloužili.�Tímto�můj�úvodník�končím�a pojďte�se�
podívat,�co�se�v jednotě�vlastně�všechno�událo!

Jaroslav�Ševčík
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Činovníci
Starosta� � � � � Jaroslav�Ševčík
Místostarosta,�granty� � � � Jiří�Žák
Jednatelka,�vzdělavatelka� � � Barbora�Ilčíková
Hospodářka�� � � � � Pavlína�Vaškůjová

Výbor T. J. 
Vlasta�Frýzová�� � � � Veronika�Hurábová
Martina�Vaverková� � � � Ondřej�Vaverka
Andrea�Březinová� � � � Sylvie�Ševčíková
Marie�Kellerová� � � � Jana�Miklová� � �
Zuzana�Kohoutová� � � � Jaromír�Richter� �
Helena�Chytková

Revizní komise   
Miroslav�Březina,�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
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Statistiky

Z toho�ženy� � � 391
Z toho�muži� � � 229
Mládež�� � � 355
Dospělí�� � � 265

Počet�žen�do�5�let� � 61
Počet�mužů�do�5�let� � 54
Celkem    115

Počet�žen�6-10�let� � 60
Počet�mužů�6-10�let�� � 60
Celkem    120

Počet�žen�11-17�let�� � 63
Počet�mužů�11-17�let� � 57
Celkem    120

Počet�žen�18-30�let� � 21
Počet�mužů�18-30�let� � 11
Celkem    32

Počet�žen�31-60�let� � 117
Počet�mužů�31-60�let� � 34
Celkem    151

Počet�žen�61-79�let� � 62
Počet�mužů�61-79�let� � 9
Celkem    71

Počet�žen�nad�80�let� � 7
Počet�mužů�nad�80�let��� 4
Celkem    11

Nejmladší�žena� � 10.�ledna�2017�� �
Nejmladší�muž�� � 9.�dubna�2017� ��
Nejstarší�žena��� � 27.�dubna�1932���
Nejstarší�muž�� � � 8.�července�1933�

Nejčastější jméno
Marie� � � 17� � Jakub� � � 17
Anna� � � 15� � Jiří,�Ondřej� � 15
Jana,�Barbora� � 14� � David� � � 9
Kateřina� � 13� � Martin� � � 8
Tereza� � � 12� � Jan,�Petr,�Tomáš� 7

(aktuální�k 31.�12.�2018)

Celkový počet členů: 620
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Cvičitelé

Jméno    Oddělení

Marijana�Brajdić� � Ml.�žákyně�a předškolačky,
� � � � ml.�žákyně�II,�st.�žákyně�a dorostenky,��
� � � � TeamGym�I a II
Kristina�Brajdić� � Ml.�žákyně�II
Petr�Březina� � � Ml.�žáci�a předškoláci,�st.�žáci,�dorostenci,��
� � � � basketbal
Andrea�Březinová�� � Ml.�žáci�a předškoláci,�st.�žáci,�dorostenci,
� � � � volejbal�neděle�–�vedoucí
Pavlína�Březinová� � Ml.�žáci�a předškoláci,�st.�žáci
Tereza�Bukvicová� � Ml.�žákyně�II
Dagmar�Čechmánková�� Ml.�žákyně�a předškolačky
Zdenek�Ebner� � � Volejbal�–�vedoucí
Vlasta�Frýzová�� � Stolní�tenis�–�vedoucí,�rodiče�s dětmi
Miroslava�Gabrielová� � LEDET
Lucie�Hovůrková� � LEDET
Marek�Hřibňák�� � osobní�tréninky
Veronika�Hurábová� � St.�žákyně�a dorostenky
Helena�Chytková� � Ml.�žákyně�II,�rodiče�s dětmi
Barbora�Ilčíková� � St.�žákyně�a dorostenky,�gymnastika
Marie�Kellerová� � Rodiče�s dětmi�–�vedoucí
Zuzana�Kohoutová� � Bodystyling�–�vedoucí
Andrea�Krhovská� � Rodiče�s dětmi
Lucie�Alexandra�Mega�� Ml.�žáci�a předškoláci,�st.�žáci,�dorostenci
Jana�Melichárková� � Ml.�žákyně�a předškolačky�–�vedoucí
Lukáš�Otoupalík� � Parkour
Jaromír�Richter� � Muži�I –�vedoucí
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Jan�Řehořek� � � Ml.�žáci�a předškoláci,�st.�žáci,�dorostenci
Milena�Semmlerová� � Ženy�II�–�vedoucí,�rodiče�s dětmi,
� � � � ml.�žákyně�a předškolačky
Jaroslav�Ševčík� � St.�žákyně�a dorostenky,
� � � � ml.�žáci�a předškoláci,
� � � � gymnastika,�st.�žáci�–�vedoucí,�� �
� � � � TeamGym�Junior
Sylvie�Ševčíková� � Zdravotní�tělocvik�–�vedoucí,
� � � � ml.�žákyně�II,�st.�žákyně�a dorostenky,
� � � � rodiče�a děti
Martin�Šimek� � � LEDET
Martin�Šimůnek� � Ml.�žáci�a předškoláci�–�vedoucí,
� � � � st.�žáci,�dorostenci�–�vedoucí
Zora�Tomečková� � Line-dance�–�vedoucí
Kateřina�Vaškůjová� � LEDET
Pavlína�Vaškůjová� � St.�žákyně�a dorostenky�–�vedoucí,�� �
� � � � TeamGym�Senior
Martina�Vlčková� � LEDET
Tereza�Vojtíková� � Ml.�žákyně�II,�st.�žákyně�a dorostenky
Jiří�Zatloukal� � � LEDET
František�Zerzáň� � Parkour
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Kalendář akcí za rok 2018

Leden
11.�1.� � Daruj�krev�se�Sokolem
20.�1.� � Celostátní�přebor�TeamGym�Junior

Únor
10.�2.� � Sokolský�přátelský�večer
11.�2.� � Dětské�sokolské�šibřinky

Březen
31.�3.�� � Vynášení�Moreny

Duben
6.�4.� � Plavání�žactva�a dorostu
19.�4.� � Daruj�krev�se�sokolem
21.�4.� � Matulíkův�pochod
23.�4.�� � Závody�SG�–�přebor�žákyň�I a II
26.�4.� � Závody�SG�–�přebor�žákyň�III�a IV

Květen
8.�5.� � Úterní�brigáda
12.�5.� � Župní�přebor�SV�–�gymnastika,�plavání�–�Zlín
13.�5.� � Župní�přebor�SV�–�atletika�-�UH
26.�5.� � Župní�přebor�SV�–�předškolní�děti
� � Všestrannost�mladšího�žactva
27.�5.�� � Meandry�pro�děti�a rodiče

Červen
22.�6.� � Zakončení�cvičení
27.�6.� � Laser�game�pro�žactvo
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Červenec
1.�7.� � XVI.�všesokolský�slet�v Praze

Srpen
12.-25.�8.� LEDET�–�letní�dětský�tábor�-�Mafiáni
27.-31.�8� Příměstský�gymnastický�tábor

Září
8.�9.�� � Slovácké�slavnosti�vína�a otevřených�památek

Říjen
6.�10.�� � Chřibská�„33“�–�akce�KČT
8.�10.� � Památný�den�sokolstva
13.�10.� � Sokolí�stopou�a sokolské�kvízování
14.�10.� � Slovácký�běh�–�akce�Atletického�klubu�UH
20.�10.� � Lanové�aktivity
28.�10.� � Oslavy�ke�100.�výročí�založení�republiky�–�akce�města�UH
29.�10.�� � Gymnastické�soustředění�ve�Žlutavách

Listopad
2.�11.� � Plavání�žactva
17.�11.� � TeamGym�Olomouc�–�malá�oblast
30.�11.� � Večer�bez�mužů

Prosinec
4.-6.�12.�� Mikulášské�besídky�žáci,�rodiče�a děti,�žákyně
8.�12.� � TeamGym�Junior�Olomouc�–�velká�oblast
9.�12.�� � Malý�TeamGym�Olomouc�–�velká�oblast
22.�12.� � Deskové�hry�nejdelší�hry�v noci
28.�12.� � Vánoční�cvičení�pro�cvičitele
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Sokolský přátelský večer
10. února 2018

Svým�vystoupením�obohatili�večer�kluci�a holky�s upraveným�sletovým�
vystoupením�staršího�žactva.�Parkour�sekce�v rámci�své�premiéry�před-
vedla�i salto�vzad.

K tanci�a poslechu�hrála�skupina�NaEx.�Děkujeme.
Ženy�předvedly�zajímavý� tanec�na�boogie�woogie,�nakonec�se�přidali�

i ostatní�tanečníci,�aby�se�něco�nového�přiučili.
Nechybělo�losování�tradiční�tomboly,�putovní�vejce�si�tento�rok�zaslou-

žili�Bára Ilčíková�a Jan�Červenka.
Dík�také�patří�všemi�oblíbené�občerstvovací�stanici�s výbornými�chle-

bíčky,�vínem�a milou�obsluhou.

15



Dětské sokolské šibřinky
11. února 2018
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Vynášení Moreny
31. března 2018
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Plavání žactva a dorostu
6. dubna 2018
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Brigáda – první
7. dubna 2018

Po�několika�letech�a dlouhém�plánování�se�v sobotu�konečně�uskuteč-
nila�brigáda�v areálu�Sokola�–�obnovili�jsme�tradici,�doufejme,�že�vydrží�:-)�
Cílem�tohoto�dne�bylo�vyklizení�šopy,�ale�díky�velkému�zájmu�brigádníků�
(parkouristi,�rodina�Mráčků,�Kohoutů,�cvičitelé�a jiní�přidružení�přátelé)�se�
vyklidila�nejen�šopa,�která�byla�zaplněna�harampádím�po�několik�deseti-
letí�až�po�strop,�ale�i sklep�v opuštěné�restauraci�Koruna.�

Na�odvoz� se�vynesla� se� spousta�hrnců,� várnic,� staré� cvičební�nářadí,�
spousta�použitelného�dřeva�na�opékání�a jiné�zajímavé�i když�neidentifi-
kovatelné�věci.

Bratři�Aleš�M.�a Petrem�K.�se�pustili�do�vyklízení�Koruny�a již�zmíněné-
ho�sklepa,�práce�jim�šla�od�ruky�tak,�že�se�bratr�Pan�Jan�rozhodl�místnosti�
na�závěr�zamést�a jeho�vzhled�byl�posléze�okomentován�tak,�že�vypadá�jak�
Usáma�bin�Ládin�v jeskyni.

Teď�je�odpoledne,�my�sedíme�u ohýnku�a užíváme�si�pohled�na�krásně�
vyklizenou�šopu�a hromadu�dřeva�na�podpal.�Práci�zdar!

Odvezené�železo�(2�kontejnery)�vyneslo�zhruba�20�tisíc�Kč,�takže�jsme�
pokryly�veškeré�náklady�a ještě�něco�zbylo.
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Ohniště
Bylo�nebylo...�napřed�bylo�staré,�potom�krásné�nové.�Jednoho�dne�se�

bratr�Pan�Jan�rozhodl,�že�náš�areál�si�po�mnoha�letech�zaslouží�nové�repre-
zentativní�ohniště.�A tak�jsme�v červnu začali�pracovat.�Více�komentářů�
už�to�nepotřebuje,�víc�vám�řeknou�následující�fotografie.

P.�S.�Tajný�sokolský�vzkaz�najdete�vylitý�v základně�ohniště�:-)
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Matulíkův pochod
21. dubna 2018

Matulíkův�pochod�se�uskutečnil�21.�4.�2018.�Náš�cíl�byl�Velký�Javorník.
Rozdělili� jsme� se� na� 3� skupiny� dle� fyzické� zdatnosti.� Sešli� jsme� se� na�
Velkém�Javorníku�a jelikož�bylo�krásné�slunečné�počasí,�kochali�jsme�se�
výhledy�z rozhledny.�Bylo�nás�39�a všichni�byli�spokojeni.
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Závody SG – přebor žákyň I a II – Zlín
23. dubna 2018

Terezie Zvardoňová: Bylo�to�super�doufám,�že�i zítra�to�bude�dobré.�I když�ne-
postoupím,�tak�si�myslím,�že�jsem�si�to�užila.�Moc�děkuji,�že�jsem�se�naučila�
různé�prvky�třeba�na�kladině,�na�hrazdě�a na�koberci.�Strašně�moc�děkuji.

Elena Hrouzková: Bylo�to�super.�Nejlepší�byla�kladina�-�nejhorší�přeskok.�
Měla�jsem�sice�trému,�ale�dalo�se�to.�Podařil�se�mi�koberec.�Líbily�se�mně�
ostatní�čísla.�Netěším�se�na�plavání�a atletiku.

Zoe Taftová: Na�kladině�se�mi�nepodařil�kotoul�a otočka�a na�hrazdě�se�mi�
nepodařil�spád.�Jinak�se�mi�skoro�všechno�podařilo.�Pro�mě�byl�nejlepší�
koberec.�Bylo�to�tady�dobré.

Výsledky – žákyně II:
Sára�Ohnoutková�–�celkově�druhé�místo
Zoe�Taftová�–�dílčí�umístění�–�druhé�místo�atletika
Dorota�Pešlová�–�dílčí�umístění�–�první�místo�gymnastika

Výsledky – žákyně III:
Magdalena�Brajdić–�dílčí�umístění�–�první�místo�gymnastika

Výsledky – žákyně IV:
Magdaléna�Janálová�–�celkově�první�místo
Karolína�Bartošová�–�celkově�druhé�místo
Kristina�Brajdić�–�celkově�třetí�místo

Výsledky – dorostenky:
Alexandra�Kuchařová�–�celkově�první�místo
Barbora�Jagošová�–�celkově�druhé�místo
Lucie�Alexandra�Mega�–�celkově�třetí�místo

Výsledky – žáci III:
Robin�Mega�–�dílčí�umístění�–�třetí�místo�plavání,�první�místo�šplh
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Župní přebor SV – gymnastika, plavání – Zlín
12. května 2018
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Župní přebor SV – atletika – UH
13. května 2018

Atletická� část� přeboru� župy�Komenského� ve� všestrannosti� se� odehrá-
la�stejně�jako�loni�na�městském�atletickém�stadionu�v Uherském�Hradišti.�
Počasí� nám� přálo� a  závodníci� podali�maximální� výkon.� Děkujeme� všem�
účastníkům,�rodičům,�trenérům�a rozhodčím�z řad�cvičitelů�Sokola�i z AK�
Slovácká� Slavia!� Akci� finanční� podpořili� Zlínský� kraj� a  Město� Uherské�
Hradiště.
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Gymnastické závody žáků – hrazda
22. května 2018

Závodili�mladší� i starší�žáci,�byli�dále�rozdělení�do�věkových�kategorií�
i v rámci�oddílů.�Nejšikovnější�byli�vyhodnocení�a získali�diplomy�a slad-
kou�odměnu.�Závodem�jsme�zakončili�gymnastickou�přípravu�ve�cvičebním�
roce�2017/18�a pak�už�se�věnovali�hlavně�atletice�a cvičení�na�hřišti.

Martin�Šimůnek
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Župní přebor SV – předškolní děti – anketa
26. května 2018

Co tě nejvíc baví z těchto disciplín, popř. co se ti nejvíc povedlo?

Monča:�Atletika�–�skok.
Nikol: Taky.
Anetka: Gymnastika�–�přeskok.
Adélka:�Atletika�–�házení.
Přijedete�příští�rok:�Jooooo.

Co tě nejvíc baví z těchto disciplín, popř. co se ti nejvíc povedlo?

Sofie: Atletika�–�skok.
Nela:�Oboje�–�gymnastika�i atletika,�povedl�se�mně�běh.
Adélka:�Taky�oboje�–�povedl�se�mně�skok�do�dálky.
Tomáš:�Závodím�poprvé,�nejvíc�mě�baví�fotbal,�povedl�se�mně�1.�hod.
Ondra: Taky�závodím�poprvé�a budu�i další�roky,�mám�rád�fotbal�a povedl�se�
mně�1.�hod.
Andrej: Taky�mám�rád�fotbal,�povedl�se�mně�skok�do�písku.
Viktor: Povedly�se�mně�hody,�21�m!�Mám�rád�gymnastiku,�umím�hvězdy�na�
jedné�ruce.
Dominik:�Povedl�se�mně�1.�hod.�A rád�hraju�fotbal.

František rozhodčí: Nejvíc�mě�baví�volné�chvíle.
A co�mě�baví�z těchto�disciplín?�Gymnastiku�jsem�v životě�nedělal,�vlastně�
žádnou�z těchto�disciplín.�Povedlo�se�mně�dobře�tipovat�výsledky.

Lukášek rozhodčí: Nejvíc�mě�baví�stopování,�tudíž�moje�práce.�A povedlo�se�
mně�hezky�stopování.

Andrea Březinová rozhodčí: Mě�nejvíc�baví�nasazení�a elán�dětí.

Lucie Mega pomahatelka: Jsem�ráda,�že�jsem�žádnou�závodnici�neztratila.
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Meandry pro děti a rodiče
27. května 2018

Počet�účastníků�byl�limitován�stejně�jako�v předchozích�letech�počtem�
instruktorů.�Akce�se�tedy�velmi�rychle�naplnila,�zčásti�spokojenými�účast-
níky�z loňska,�zčásti�novými�zájemci.�Nakonec�jsme�doobjednali�i třetí�raft,�
takže�jsme�jeli�ve�složení:�instruktorská�kanoe:�Martin�a Erika�a tři�rafty.�
Na�účastníky�čekalo�kromě�krásného�počasí�a 15�říčních�kilometrů�také�
několik�písečných�pláží,�které�děti�využily�k vodním�radovánkám�a dospě-
lí�k odpočinku�a svačině.�Nechyběl�ani�tradiční�nácvik�práce�s házečkou.�
V cíli�v rohateckém�přístavišti�si�děti�vyzkoušely�prolézačky,�zatímco�ři-
diči�měli�zajištěn�odvoz�zpět�do�Vnorov�pro�auta.�Budeme�se�těšit�na�příš-
tí�výlet!�;-)

Martin�Šimůnek
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Zakončení cvičení
22. června 2018
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Republika 100 let slaví, cvičit v Praze, 
to nás baví! aneb XVI. všesokolský slet
1. července 2018

Pro�naši�jednotu�náročný�a ve�finále�úspěšný�půlrok!�Cvičební�přípravy�
na�tento�slet�začaly�v naší�jednotě�už�v září�2017,�především�ve�formě�pra-
videlných�nácviků,�(části�skladeb�jsme�totiž�chtěli�představit�už�na�pod-
zimní�akademii).�V Uh.�Hradišti� se�nacvičovaly� tyto� skladby�–�Méďové,�
Noty,�Děti,�to�je�věc,�Cirkus,�Siluety�a Cesta.�

První� týden� v  červenci� se� vyrazilo� do� Prahy.� Celý� první� týden� až� do�
čtvrtka,�kdy�se�večer�konal�první�slavnostní�program,�jsme�všichni�jezdi-
li�na�nácviky.�Zajíjmavost�-�po�propočtech�vyšel�počet�jízd�z ubytování�na�
Strahově�do�Vršovic�na�stadion�Eden�na�60�jízd�za�jednotu!�Všichni�se�jistě�
shodneme,�že�cesty�ve�30�stupních�v přeplněných�tramvajích�byly�to�nej-
úmornější�z celého�sletu.
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Během� týdne� jsme� si� ale�
také� všichni� užili� jiných� od-
počinkových�aktivit,�jako�byly�
vycházky,� posezení� v  restau-
račních�zařízeních,�Gala�večer�
v O2�aréně,�návštěva�jump�par-
ku,�účast�na�akcích�v Tyršově�
domě�nebo�na�Staroměstském�
náměstí�a jiné.

Některé�z našich�cvičenek�
se� objevily� i  v  hlavních� zprá-
vách�TV�Nova�nebo�na�strán-
kách�Instagramu�ČOS.

Obě� dvě� slavnostní� vy-
stoupení� byla� dle� očekávání�
krásná,� poutavá� a  ohromující�
a byla� také�odměnou�za�celo-
roční� dřinu� všech,� kdo� se� na�
sletu�podíleli.

Přeju� nám�všem�posletový�
relax� a  doplnění� sil� na� XVII.�
slet�za�dalších�6�let!
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LEDET – letní dětský tábor – Mafiáni
12.-25. srpna 2018
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Příměstský gymnastický tábor
27.-31. srpna 2018

Příspěvky�od�malých�gymnastek,�které�svolily�se�zveřejněním�jen�s pod-
mínkou�anonymity.

Gymnastka�č.�1:�Rozhodně�se�mi�tu�líbilo,�sice�to�bylo�náročné�a všechno�
mě�bude�ještě�dlouho�bolet,�ale�něco�jsem�se�přiučila.�Tenhle�tábor�byl�poja-
tý�zábavně,�byly�jsme�v aquaparku�a na�laser�game,�ale�sem�tam�bych�vyne-
chala�posilování�a běhání.�S trenérkama�byla�zábava�a byly�velice�ochotné.�
Nakonec�jsme�tu�i spaly�a to�bylo�skvělé,�ale�večerka�by�mohla�být�později.�
CHVÁLÍM�DOBRÉ�SVAČINKY.�DÍKY�ZA�PIZZU.

Tento�poslední�týden�prázdnin�byl�fakt�namáhavý.�Proběhlo�totiž�gym-
nastické�soustředění�v podobě�příměstského�tábora.�Hned�od�rána�nás�dr-
tily�ranním�během�a po�tom�následovala�náročná�rozcvička.�Na�tábor�jsem�
se�celkem�těšila,�ale�už�po�dvou�dnech�jsem�si�to�rozmyslela.�Nemohla�jsem�
ani�vylézt�z postele.�Ale�když�se�na�to�dívám�z pohledu�posledního�dne,�tak�
jsem�si�to�užila.�Nejvíc�se�mi�líbila�na�rozcvičce�pozice�dítěte�a na�programu�
bazén�a taky�mě�bavilo�skákat�fliky�přes�slzičku�neboli�citrón.
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Gymnastka�č.�2:�Abych�byla�upřímná,�tak�jsem�čekala,�že�se�toho�naučím�
víc.�Taky�bylo�dobré�spaní,�až�na�to,�že�nejmenované�holky�pořád�mluvily�
i při�filmu.�Cekově�jsem�si�tento�týden�užila�a určitě�na�něj�budu�vzpomínat�
ještě�další�měsíc,�ale�nevím�ještě,�jestli�v dobrém�nebo�ve�zlém.�:D

Gymnastka�č.�3:�Líbilo�se�mi�všechno�kromě:�běhání�a posilování�mě�moc�
nebavilo,�bylo�to�sice�únavné�a náročné,�ale�všichni�to�zvládli.�V aquaparku�
a na�lasergame�to�bylo�nejlepší.�:D

Gymnastka�č.�4:�Líbilo�se�mi,�jak�jsme�šli�do�aquaparku�a taky�na�laserga-
me,� přespávání� v  sokole,� večerní� film,� jak� jsme� jsi� z  něho� dělali� srandu.�
Nelíbilo�se�mi�ranní�běhání�a obědy�v jídelně.�

Gymnastka�č.�5:�Líbilo�se�mi,�že�jsme�byly�v aquaparku�a na lasergame.�
A chutnaly�mi�celkem�i některé�obědy.�A jsem�ráda,�že�se�konečně�vytáhla�
velká�trampolína.�A nelíbilo�se�mi,�že�jsme�ráno�museli�moc�běhat�a pak�že�
jsme�celý�den�cvičili�a pak�jsme�ještě�museli�posilovat�a že�jsme�večer�ne-
měli�párty.�A nemohli�jsme�jíst�svoje�bonbóny.

Gymnastka�č.�6:�Na�tomhle�táboru�jsem�byla�ráda.�Šla�bych�na�něj�zno-
vu.�Byla�tady�zábava,�ale�také�jsme�si�hodně�mákly.�Byli�tu�super�lidi.�Sice�to�
ranní�běhání�nebylo�nějak�zábavné,�ale�vždy�to�může�být�horší.�Potom�roz-
cvičit�a jdem�na�to.�Pondělí,�středa�a taky�pátek�jsme�měli�trampolínku�a air-
track.�V úterý�jsme�měli�velkou�a malou�trampolínu.�Ve�čtvrtek�jsme�měli�
koberec�a  trampolínku.�Po�cvičení� jsme�měli� výbornou�svačinku.�Zahráli�
jsme�si�i nějaké�hry.�Pak�jsme�se�vyměnili�a cvičili�do�oběda.�Po�obědě�to�
bylo�klidnější.�Nejlepší�byl�bazén,�laser�game�a přespání.�Jednoduše�jsem�si�
to�tu�strašně�užila.

Gymnastka�č.�7:�Moc�se�mi�tady�líbilo,�líbil�se�mi�aquapark.�Vůbec�se�mi�
nelíbilo�posilování�a běhání,�líbil�se�mi�aquapark,�lasergame�a cvičení.
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Gymnastka� č.� 8:� Líbilo� se�
mi� plavání� v  aquaparku� a  to-
bogán.�Ale�nelíbilo�se�mi�posi-
lování�a běhání�:(�A líbilo�se�mi�
cvičení� i  laser� game.� I  obědy�
byly�dobré.�Nejvíc�mi�chutnaly�
obědy�a nechutnaly�brambory.�
A nejlepší�byla�pizza.

Gymnastka�č.�9:�Líbilo�sem�
mi� tu,� sice� jsme� měli� hodně�
posilování� a  běhání,� což� mě�
nebavilo.� Navíc� neumím� bě-
hat.�A  taky�se�mě�nelíbilo,� že�
nás�nutili�dělat�něco,� co�nám�
nejde.� Ale� pak� se�mně� v  roz-
cvičce� líbila� kobra� a  pozice�
dítěte.� A  taky� se� mně� líbily�
a  chutnaly� svačinky.� Dařil� se�
mně� přeskok� přes� koně.� Ale�
nejvíc�se�mně�líbilo�v aquapar-
ku�a přespání.

Gymnastka� č.� 10:� Na� Gim-
nastickém� soustředění� se�mi�
líbilo�jak�jsme�bili�na�koupáku�
a na�lejsr�gejm.�Bilo�to�nároč-
né�ale�dobré.�Zlepšila�jsem�se�
ve� skrčce� a  ve�hvězdě� a moc�
se�mi�to�líbilo.�Běhání�po�ránu�
a  rozcvička�bili�náročné,�mu-
sím�pochválit�cvičitelky�že�se�
mnou�měli�trpělivost�a z nářa-
dí�se�mi�nejvíc�líbil�ertrek�a pře-
skok,�doufám�že�bude�soustře-
dění�i příští�rok�a míň�náročné.�
Chválím�dobré�svačinky.
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Památný den sokolstva
8. října 2018

I tento�rok�jsme�se�sešli�8.�října�ve�foyeru�Slováckého�divadla�k uctění�pa-
mátky�padlých�za�druhé�světové�války.�Právě�v divadle�je�umístěna�pamětní�
deska�připomínající�hradišťské�padlé�bratry.�

Zde�připomínám�několik�historickým�faktů,�které�vedly�k určení�8.�října�
jako�Památného�dne�sokolstva.

Za�druhé�světové�války�bylo�sokolské�odbojové�hnutí�významnou�sou-
částí�celonárodního�odporu�proti�nacistické�okupační�moci.�Proto�bylo�zřej-
mé,�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�so-
kolské�činovníky�–�z ústředí,�žup�i větších�jednot,�kteří�ještě�„pobývali�na�
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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,�po-
kračoval� dál� v  budování� vlastní� ilegální� organizace� polovojenského� cha-
rakteru.�Podle�údajů�asi�z 80�%�jednot�bylo�v průběhu�nacistické�okupace�
zatčeno�na�12.000�příslušníků�ČOS,�z nichž�3388�nacisté�umučili�a popravi-
li.�Desítky�tisíc�členů�jejich�rodin�byly�vystaveny�perzekucím�nejrůznější-
ho�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!

Sokolí stopou a sokolské kvízování
13. října 2018

Cílem�akce�je�zábavnou�formou�předat�dětem�od�3�do�14�let�informace�
o historii�a významu�Sokola.

Účastníci�projdou�s pracovním� listem� (3�kategorie�podle�věku)� stezku�
složenou�z úkolů�a doplněnou�pohybovými�aktivitami.�Nakonec�odevzda-
jí�vyplněný�pracovní�list.�Za�příznivého�počasí�se�akce�koná�na�venkovním�
hřišti,� v  případě� deště� v  prostorách� sokolovny.� Na� úspěšné� řešitele� čeká�
sladká�odměna,�vstup�na�akci�je�zdarma.

Iva�Mráčková
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Slovácký běh
14. října 2018

Stalo�se� již� tradicí,�že�se�každoročně�snažíme�v co�nejhojnějším�počtu�
sejít�v říjnu�na�akci�Slovácký�běh,�který�organizuje�Atletický�klub�Uherské�
Hradiště.�A nyní�je�to�již�61.�ročník.�Trať�vede�ulicemi�města.�Dopoledne�star-
tují�všechny�věkové�kategorie.�My�se�sejdeme�ve�12�hodin,�abychom�se�stači-
li�zaregistrovat�do�lidového�nesoutěžního�běhu,�který�je�dlouhý�2000�metrů.

Závodník�ho�může�uběhnout�libovolným�tempem,�pod�heslem�„�Běháme�
pro�zdraví“.�A o  to�se�všichni�snažíme.�Běží�nejen�děti,�ale� i  jejich� rodiče�
a mnohdy�celé�rodiny.�A protože�se�nás�schází�každý�rok�víc�a víc,�získává-
me�odměnu�nejen�v dobrém�pocitu,�že�jsme�pro�sebe�něco�udělali,�ale�také�
cenu�pro�nejpočetnější�skupinu,�a to�sadu�míčů,�které�nám�pak�slouží�ve�cvi-
čení.�Pro�všechny�závodníky� je� také�vždy�zajištěno�občerstvení�v podobě�
ovoce�a pro�ty�rychlejší�i tričko�se�symbolem�Slováckého�běhu�a letos�prvně�
batůžek.�Všichni�jsme�si�nedělní�odpoledne�užili�a těšíme�se�na�další�ročník.

Andrea�Březinová
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„Ze života gymnastek“



TeamGym Olomouc – malá oblast
17. listopadu 2018

Letos�za�naši�jednotu�závodily�čtyři�týmy.�Nejmladší�jedničky�se�umísti-
ly�na�krásném�5.�místě.�Dvojky�si�dokonce�vybojovaly�pohár�za�třetí�místo.�
Junioři�si�zasloužili�místo�druhé.�A senioři�domů�také�neodešli�s prázdnou,�
získali�bronzový�pohár.�Děkujeme�všem�závodníkům.
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Večer bez mužů
30. listopadu 2018

Večer� bez� mužů� se� konal� jako� každoročně� koncem� listopadu,� a  to�
30. 11. 2018.�Letos�účast�zklamala,�sešlo�se�nás�pouze�10,�ale�i tak�byla�zábava�
veselá.�Sestra�Ševčíková�seznámila�ostatní�s fakty�o bratru�Horákovi�z kni-
hy�pana�Fojty,�rozdaly�jsme�si�tombolu�a poklábosily.�Byl�to�zdařilý�večer.

Sylvie�Ševčíková

Mikulášské besídky žáci, rodiče a děti, žákyně
4.-6. prosince 2018

Co�jsme�se�za�celý�rok�naučili,�jsme�6.�12.�předvedli�Mikuláši�v doprovodu�
anděla�a čerta,�kteří�nás�celý�rok�bedlivě�sledovali.�Mikuláš�byl�až�na�pár�vý-
jimek�spokojený,�takže�čert�si�neměl�koho�odnést�a anděl�nám�rozdal�slad-
ké�odměny.

55



TeamGym Olomouc – velká oblast
8. a 9. prosince 2018

8. 12. 2018�jsme�pokračovali�v soutěžení.�Měli�jsme�dva�týmy�-�junior�II�
a junior�III�(senior).�Oba�týmy�podaly�výborné�výkony�a za�to�si�zasloužily�
ocenění�zlatým�a bronzovým�pohárem�a postup�na�celorepublikový�přebor�
do�Prahy!�Účastnili� jsme�se�i soutěže�Malý�Teamgym,�ve�kterém�závodily�
naše�dva�týmy�v kategorii�I.�a II.�Jedničky�všechny�překvapily�a v konku-
renci�12�týmů�vyhrály�zlatý�pohár!�Dvojky�taky�předvedly�krásné�výkony,�za�
které�si�zasloužily�6.�místo.�

Příspěvek od malých gymnastek:
Jeli� jsme�na�závody�do�Olomouce.�Potom�jsme� jeli�šalinou.�Po�2�zástávce�
jsme�zastavili,�protože�vrtali�do�silnice.�Šli�jsme�zpátky�na�zastávku�odkud�
jsme�vyjeli,�ale�před�očima�nám�ujela�šalina�číslo�1.�Čekali�jsme�na�číslo�7,�
když�přijela�4�a bylo�na�ní�napsáno�Odklon.�Tak�jsme�mysleli,�že�se�to�teda�
objede.�Vešli� jsme�dovnitř� a  jeli� jsme� tak� 3� zastávky�když�najednou�bylo�
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napsáno�konečná�zastávka�tak�jsme�vystoupili�i když�všichni�seděli.�Venku�
na�zastávce�jsme�seděli�a čekali�na�číslo�7.�Naštěstí�dojela�takže�jsme�se�do-
stali�do� tělocvičny.�V  tělocvičně� jsme�se� rozcvičili.�Jak�začali�závody� tak�
jsme�závodili�tak�po�15�minutách.�Nakonec�jsme�skončili�na�1.�místě.�Zbalili�
jsme�se�a jeli�jsme�na�zastávku�Tržnice�a tam�jsme�šli�to�Šantovky.�Tam�jsme�
si�nakupovali�a jedli.�Pak�jsme�jeli�na�vlakáč.�A šťastně�jsme�dojeli.
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Team z Pod Vysoké Sítě přeje všem sokolkám i sokolům 
v širším okolí Hradišťa báječný rok 2019 a hodně pohody.

Basketbal
Basketbal,�česky�též�košíková,�je�kolektivní�míčový�kontaktní�sport,�ve�

kterém�se�dva�týmy�s pěti�hráči�na�hřišti�snaží�získat�co�nejvíce�bodů�vhazo-
váním�míče�do�obroučky�basketbalového�koše�a zabránit�protihráčům,�aby�
body�získali.

Hru�vytvořil�v roce�1891�Dr.�James�Naismith�pro�své�studenty�ve�Spojených�
státech.�České�veřejnosti�se�poprvé�basketbal�představil�v roce�1897.�

Kdy�přesně�se�v Uherském�Hradišti�začala�hrát�skutečná�košíková,� to�
dnes�už�nezjistíme.�Bylo�to�zřejmě�koncem�20.�let�minulého�století�a u zro-
du� stáli� vysokoškoláci.� Jak� uvádí� dobový� kronikáři,� v  květnu� 1930� druž-
stvo�košíkové�Sokola�Uherské�Hradiště� jako�jediné�v kraji�mělo�postoupit�
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do�přeboru�ČOS�v Brně,�ale�týden�před�soutěží�se�v důsledku�plnění�vojen-
ských�povinnosti�rozpadlo.�V letech�1939-1941�patřila�košíková�v Uherském�
Hradišti�k nejlepším�na�Moravě.�Konec�učinilo�až�rozpuštění�Sokola.�K ob-
nově�činnosti�došlo�po�válce.�

Nyní�funguje�v T.�J.�Sokol�Uherské�Hradiště�oddíl�basketbalu�pod�vede-
ním�bratra�Petra�Březiny�v sobotu�od�17�do�18�hodin.�Schází�se�žáci�a žákyně�
ve�věku�od�14�let.�A co�říkají�sami�členové?�

� „Do�basketu�chodím�druhým�rokem�a  jsem�neskutečně� ráda,� že� jsem�
chodit�začala.�Děkuju�Dáši,�která�mě�k tomu�přivedla.�Když�jsem�začala,�tak�
jsem�nevěděla,�jestli�mě�to�bude�bavit�a vůbec�mi�to�nešlo,�ale�teď�už�vidím�
rozdíl.�Díky�tréninkům�jsem�se�zlepšila�asi�po�všech�stránkách,�pořád�je�co�
zlepšovat,�ale�tak�to�má�být.�Díky�basketu�jsem�taky�poznala�spoustu�úžas-
ných�lidí�a za�to�jsem�taky�moc�ráda.�Mám�ráda�celý�svůj�tým,�mám�ráda�bas-
ket�a na�každý�trénink�se�těším.“�Zuzana�Malíková

„Do�basketu�už�chodím�tak�2�roky.�Než� jsem�začala�chodit�do�basketu,�
moc� jsem�neuměla�správně�házet�na�koš�a dvojtakt.�A  jsem�moc�ráda,�že�
jsem�tam�začala�chodit,�i když�jsem�malého�vzrůstu.�Je�to�zábava�a naučíš�
se�tam�novým�věcem�a seznámíš�se�tam�s novými�lidmi.�A jsem�moc�ráda,�
že�mi�Dáša�o basketu�řekla.“�Veronika�Hlaváčková

Andrea�Březinová
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Gymnastické soustředění ve Žlutavách
Gymnastky (MTG 1):
Bylo�to�moc�super�ale�holky�ze�žlutavy�se�s náma�moc�nebavili�ale�jinak�

dobré.�Bavili�mě�hry�a nářadí.�Hlavně�na�konci�jsme�si�zatančili�a to�mě�moc�
a moc�bavilo.�Ale�aj�trochu�to�posilování�a aj�oběd�byl�dobrý.�A naše�nové�try-
koty�jsou�úžasné.

Líbilo�se�mi�to�tam.�Holky�tam�byly�hrozně�super,�na�oběd�jsme�měli�piz-
zu�a byla�výborná.�Skamarádila�jsem�se�tam�s Terkou.�V ten�den�jsme�dostali�
nové�tricot,�jsou�hrozně�hezké.�Nejvíc�mě�bavila�trampolínka,�přeskok�a hry.

Líbilo�se�mi�že�jsem�se�naučila�přemet.�Moc�mě�chutnala�pizza.�Skamarádila�
jsem�se�s Terkou.�Dostali�jsme�taky�nové�trikoty.

Moc�mě�chutnala�pizza.�Naučila�jsem�se�přmet�přes�bednu.�Skamarádila�
jsem�se�tam�s Terkou�a Sabčou.�Dostaly�jsme�taky�nové�trikoty.�

Na�gymnastickém�soustředění�v Žlutavě�jsem�se�naučila�přemet.�Na�oběd�
jsme�měli�pizzu.�Moc�se�mi�to�tam�líbilo.

Na�gymnastickém�soustředění�se�mi�líbilo�všechno,�naučila�jsem�se�skrč-
ku�a spoustu�novích�věcí�a skamarádila�jsem�se�s Terezkou�a Domčou.�A nej-
lepší�bila�dyskoška.�Líbí�se�mi�moc�naše�nové�trykoty.�I  jejich�trenérky�bili�
dobré.�A oběd�bil�dobrý�a cesta�bila�dobrodružná.�A doufám�že�bude�ještě�ňáké�
soustředění.�A na�oplátku�může�Žlutava�přijet�k nám.�A děkuji�za�všechno.

Cvičitelky:
Marijana:�Předzávodní�atmosféru�jsme�chtěli�obohatit�o další�zážitek,�tak�

jsme�se�vydali�do�Žlutav.�Gymnastky�z obou�stran�se�naučily�nové�prvky�a tre-
nérky�si�vzájemně�povyměňovaly�zkušenosti�a znalosti.�Po�celodenním�gym-
nastikování,�prokládaném�hrami�a uzavřené�diskotékou,� jsme�unavené�ale�
nadšené�jeli�domů.�Doufám,�že�se�nám�podaří�uspořádat�víc�akcí�spolu�s jiný-
mi�jednotami.

Kristina:� Během� podzimních� prázdnin� jsme� se� domluvili� se� Žlutavami�
a přijeli�k nim�na�celodenní�soustředění.�Měla�jsem�obavy,�že�je�naše�holky�
budou�brát�pouze�jako�soupeře,�ale�přitom�mě�velmi�mile�překvapily.�Pár�ho-
lek�se�tam�skamarádilo�a celé�soustředění�probíhalo�hladce.�Cvičitelky�si�vy-
měnily�zkušenosti�a také�poradily�ohledně�řad�na�závody.�Naše�i žlutavské�
gymnastky�to�bavilo,�naučily�se�něco�nového�a celé�soustředění,�si�myslím,�
že�se�povedlo.
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Osobní tréninky – Marek Hřibňák
Oddíl�kondiční�posilování�–�osobní�lekce.�Našim�cílem�není�budování�sva-

lů,�ani�podávat�soutěžní�výkony.�Cvičení�vám�k lepší�výkonům�ale�pomůže.�
Cíl�je�líp�se�hýbat,�mít�radost�z pohybu,�zlepšovat�obecnou�kondici,�mobilitu,�
koordinaci,�sílu,�manipulaci�s předměty�a vlastním�tělem.�Dá�se�říct,�že�spo-
lečným�cílem�je�být�pohybově�chytrý.�Inspiruji�se�v jiných�sportovních�i pohy-
bových�oblastech.�Pravidelně�navštěvuju�pohybové�semináře�Petra�Růžičky,�
který�je�přímým�žákem�Ida�Portala.

„Cvičení nás baví,“
shodují se nejmenší sletoví cvičenci

Skupinka�nejmladších�členů�uherskohradišťského�Sokola�a jejich�rodičů�
se�letos�schází�každou�středu�už�půl�hodiny�před�začátkem�pravidelného�cvi-
čení,�aby�se�naučili�skladbu�Méďové,�se�kterou�vystoupí�v červenci�na�XVI.�
všesokolském�sletu�v Praze.
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„Brum,�brum,�brum,�o čem�se�zdá�medvědům,“�zní�z reproduktorů�známá�
večerníčková�melodie�a dvouletí�až�pětiletí�cvičenci�soustředěně�běhají�po�
značkách�s oranžovými�batůžky�na�zádech.�Když�někdo�zapomene,�jak�dál,�je�
nenápadně�nasměrován�maminkou�či�tatínkem.�

„Začátek�už�umíme�krásně,�ale�konec�ještě�potřebuje�doladit,“�komentuje�
situaci�cvičitelka�Marie�Kellerová.�Vzápětí�si�pochvaluje,�jak�jí�při�nácviku�po-
máhá�moderní�technika.�„Dřív�býval�větší�problém�se�secvičit,�když�třeba�ně-
kdo�chyběl.�Dnes�se�všichni�rodiče�naučí�s dětmi�jednotlivé�prvky�doma�z in-
ternetu�a tady�pak�zkoušíme�společně�v prostoru.“

Na� otázku,� zda� je� cvičení� baví,� odpovídají� děti� nadšeně,� že� ano� a moc.�
V Sokole�není�tak�důležité,�zda�je�dítě�sportovní�talent�nebo�jestli�podává�lep-
ší�výkony�než�ostatní.�Hlavní�je�chuť�sejít�se,�cvičit�a pocit�úspěchu�může�mít�
každý.�Pro�rodiče�je�to�navíc�způsob,�jak�aktivně�trávit�společný�čas�s dětmi.�
„Na�sletu�budou�cvičit�obě�naše�děti�a se�synem�i manžel,�takže�to�v červenci�
spojíme�s rodinným�výletem�do�Prahy,“�těší�se�maminka�dvou�malých�sokolů.

V závěru�skladby�zní�píseň�Ivana�Mládka�„Medvědi�nevědí“.�Děti�vytahují�
z oranžových�batůžků�plyšové�medvědí�polštáře�a s nimi�cvičí.�Při�posledních�
tónech�děti�mávají�a z balkónu�sokolovny�jim�tleskají�ostatní�členové�oddílu�
rodičů�s dětmi,�kteří�přišli�na�pravidelnou�cvičební�hodinu.�A malí�cvičenci�
i jejich�rodiče�si�potlesk�určitě�zaslouží.

Iva�Mráčková

„Natáhla ručičky, slečinko,“ aneb cesta 
hradišťských sokolů k genderové vyváženosti

Většina� lidí� asi� ví,� že� tělovýchovnou� jednotu� Sokol� založili� v  roce� 1862�
Miroslav�Tyrš�a Jindřich�Fügner.�Ti�znalejší�možná�vědí�i to,�že�se�Fügnerova�
dcera�Renáta�provdala�za�Tyrše�a byla�od�roku�1871�jednou�z prvních�cviči-
telek�tělocvičného�spolku�paní�a dívek�pražského�Sokola.�Ačkoli�hradišťská�
sokolská�jednota�vznikla�krátce�nato�(1872),�místní�ženy�se�v poměrně�kon-
zervativním�Uherském�Hradišti�ještě�dlouho�stát�členkami�ani�cvičitelkami�
jednoty�nemohly.

Zápisy� ze� zasedání� výboru� sice� tlumočí� poděkování� slečně� Anně�
Schaniakové�za�vyšití�sokolského�praporu�v roce�1873,�konstatují,�že�na�so-
kolských� akcích� byly� družičky� nebo� že� ženy� členů� napekly� a  navařily� na�
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některou�ze�sokolských�akcí.�Do�„mordovny“,�jak�v té�době�hradišťští�sokolové�
přezdívali�tělocvičně,�však�bratři�ženský�element�ještě�dlouho�pustit�nechtěli.

O něco�modernější�přístup�prosadil�až�v roce�1902�bratr�František�Kožík,�
který�se�„ženskému�tělocviku“�věnoval�teoreticky�a pořádal�o něm�přednášky.�
Na�jeho�popud�byl�pod�hradišťským�Sokolem�vytvořen�„dámský�odbor“,�kde�
však�jako�cvičitelé�působili�muži.�Cvičit�s dámami�v obvyklém�tílku�bez�ruká-
vů�jim�ale�připadalo�nemravné,�proto�si�prý�na�tato�cvičení�oblékali�turistic-
kou�košili,�pás�a krátké�sportovní�kalhoty.�„Bratři�cvičitelé�byli�velmi�galantní,�
a tak�bylo�slyšeti�jen�samé:�Prosím,�milostivá�paní!�Račte,�slečno!�Natáhla�ru-
čičky,�slečinko,�atd.�Ó�časové,�jak�se�měníte!“�Těmito�slovy�vzpomínala�na�cvi-
čení�v dámském�odboru�tehdejší�členka�paní�Kiesswettrová.�

Dámský�odbor�byl�zrušen�valnou�hromadou�teprve�v roce�1911.�Od�té�doby�
byly�ženy�plnohodnotnými�členkami�TJ�Sokol�Uherské�Hradiště�a svá�cviče-
ní�si�vedly�samy.

Iva�Mráčková,�zdroj:�Sborník�T.J.�Sokol�Uherské�Hradiště�ke�130.�výročí,�2002
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VEŘTE NEVĚŘTE č. 2





„V Sokole je nám fajn,“ shodují se 
stříbrní medailisté z celostátního 
přeboru všestrannosti

Být� dobrý� na� bradlech,� nebo� na� kruzích,� na� přeskoku,� ve� šplhu,� nebo�
v hodu,�v běhu,�nebo�v plavání?�V závodech�sokolské�všestrannosti�to�nestačí!�
Povinných�je�10�-�11�disciplín�(podle�kategorie)�a kdo�se�chce�probojovat�do�ce-
lostátního�finále,�tedy�do�Přeboru�ČOS�ve�sportovní�všestrannosti,�musí�v ka-
ždé�z nich�podat�slušný�výkon.�Medaile�pak�mohou�soutěžící�získat�v té�čás-
ti,�která�se�jim�v závodě�dařila�nejlépe.�Není�to�rozhodně�závod�pro�každého.�
Přesto�se�z hradišťské�sokolské�jednoty�několik�cvičenců�v žákovské�a doros-
tenecké�kategorii�do�celostátního�přeboru�probojovalo.�

Přebor�se�konal�začátkem�června�2018�v Praze�a naše�město�a T.J.�Sokol�
Uherské�Hradiště�na�něm�nejúspěšněji�reprezentovali�Alexandra�Kuchařová,�
která� získala� za� dorostenky� stříbrnou� medaili� v  atletických� disciplínách,�
a Adam�Kraus�se�stříbrnou�medailí�za�plavání�v kategorii�starších�žáků.�To�
byl�důvod�položit�jim�pár�otázek.�Oba�byli�k zastižení�na�místě,�kde�tráví�vel-
kou�část�svého�volného�času�–�v tělocvičně�hradišťské�sokolovny.

Je pro tebe disciplína, ze které jsi přivezl/a medaili, nejoblíbenější v závodech 
všestrannosti? Kterou disciplínu naopak rád/a nemáš?
Alexandra:�Nejvíce�se�věnuji�gymnastice,�ale�atletika�jako�součást�závodů�roz-
hodně�také�patří�mezi�mé�oblíbené.�Cítím�se�v ní�jistá�a sebevědomá.�Nedá�se�
říct,�že�bych�některou�z disciplín�vyloženě�ráda�neměla.�Kdybych�ale�muse-
la�jednu�vybrat,�tak�to�bude�asi�plavání.�Nejspíš�proto,�že�jsem�mu�věnovala�
nejmíň�času.
Adam:�Získal� jsem�sice�stříbrnou�medaili�v plavání,�ale�mou�nejoblíbenější�
disciplínou�je�rozhodně�gymnastika.�Naopak�atletika�mě�baví�ze�všech�disci-
plín�nejmíň�a nejde�mi�tolik�jako�ostatní.

Kolik času věnuješ pravidelně sportu a pohybu? 
Alexandra:�Sport�je�pro�mě�důležitou�součástí�života�a snažím�se�mu�věnovat�
co�nejvíc.�Za�týden�se�dokážu�hýbat�osm�až�devět�hodin,…�ale�dalo�by�se�i říct,�
že�jsem�v pohybu�skoro�pořád.
Adam:�Sportu�se�věnuji�asi�dvě�hodiny�denně.�
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Co bys chtěl/a v oblasti sportu ještě dokázat?
Alexandra:�Jelikož�se�mi�pomalu�blíží�maturita�na�gymnáziu�a kvůli�vysoké�
škole�pak�budu�asi�muset�se�závoděním�přestat,�tak�bych�si�chtěla�ještě�v příš-
tím�roce�naposled�zazávodit�s ostatními�v týmu.�Jestli�pojedu�i individuálně,�
to�zatím�nevím,�bude�záležet�na�okolnostech.
Adam:� Chtěl� bych� se� ve� sportu� určitě� zlepšovat� a  posouvat� dopředu.�
Konkrétnější�cíle�zatím�nemám.

Jak dlouho chodíš do Sokola a jak se ti v hradišťském Sokole líbí?
Alexandra:�Do�Sokola�mě�před�šesti�lety�přivedly�kamarádky.�Oblíbila�a zami-
lovala�jsem�si�to�tady�natolik,�že�jsem�nikdy�neuvažovala�o odchodu.
Adam:�Chodím�do�Sokola�necelý�rok�a zvolil�jsem�si�ho�na�doporučení�kama-
rádů.�V Sokole�se�mi�líbí�vybavení,�atmosféra�a fajn�trenéři.

Máš nějaký vzor nebo osobnost, která tě inspiruje (nemusí být z  oblasti 
sportu)?
Alexandra:�Ano,�mám.�Svůj�vzor� jsem�měla�už�od�začátku�a byla� to�Nastia�
Liukin.�Pro�mě�jedna�z nejlepších�gymnastek�na�světě�a nesmírná�motivace.
Adam:�Nikdo�mě�nenapadá.

Máš kromě sportu ještě jiné koníčky?
Alexandra:�Žádný�jiný�koníček�nemám.�Gymnastika�je�pro�mě�číslo�jedna,�ale�
když�zrovna�nejsem�na�tréninku,�tak�ráda�trávím�čas�s přáteli�nebo�s rodinou.�
Adam:�Ano,�už�pět�let�hraji�na�klavír.

Jaké jsou tvé plány na prázdniny a na co se v nejbližší době těšíš?
Alexandra:� Na� prázdniny� zatím� žádné� plány� nemám,� co� přijde,� to� přijde.�
Možná�se�najde�nějaká�brigáda.�V blízké�budoucnosti�se�těším,�až�budu�mít�
po�maturitě�a nastoupím�na�vysokou�školu�do�Brna.�Snad�všechno�vyjde�tak,�
jak�bych�chtěla!
Adam:�O prázdninách�mám�v plánu�si�hlavně�odpočinout�od�školy,�což�se�mi�
určitě�podaří�na�dovolené�v Chorvatsku.�A na�začátku�července�mě�čeká�vše-
sokolský�slet�v Praze.

Iva�Mráčková
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„Dokud nemáme za sokolovnu 
kvalitní náhradu, o prodeji uvažovat 
nemůžeme,“ říká starosta Sokola

Sokolovna� by� potřebovala� rekonstrukci,� divadlu� by� vyhovovalo� více�
místa,�město�chce�snížit�své�náklady�na�provoz�divadla�a sokolové�potře-
bují�jistotu,�že�budou�mít�kde�cvičit.�Začarovaný�kruh,�ze�kterého�všechny�
zúčastněné�strany�hledají�cestu�ven.

Slovácké�divadlo�sídlí�v prostorách�uherskohradišťské�sokolovny�již�od�
roku�1959,�kdy�původní�majetky�sokolské�obce�užíval�ČSTV.�Po�znovuob-
novení�ČOS�v roce�1990�získala�sokolovnu�zpět�TJ�Sokol�Uherské�Hradiště�
a divadlo�se�tedy�stalo� jejím�nájemníkem.�V duchu�sokolského�hesla�„ni�
zisk,�ni�slávu“�pronajímal�zpočátku�Sokol�divadlu�svou�budovu�za�symbo-
lickou�jednu�korunu,�což�se�však�časem�ukázalo�být�ekonomicky�neúnos-
né�a bylo�nutné�nájem�navýšit.�V současné�době�si�však�divadlo�stěžuje�na�
nedostatek�prostoru�a městu�se�náklady�na�provoz�divadla�v budově�so-
kolovny�zdají�vysoké.�Chce�buďto�celý�areál�sokolovny�pro�divadlo�koupit,�
nebo�odstěhovat�divadlo�jinam.�626�aktivních�členů�hradišťského�Sokola�
(z toho�320�mladších�18�let)�však�potřebuje�prostory�na�cvičení,�zkoušky�
a představení�loutkového�divadla�i na�další�činnost.�„Stěhovat�se�z tradiční�
a výhodně�položené�sokolovny�zatím�v plánu�nemáme,“�komentuje�situaci�
starosta�TJ�Sokol�Uherské�Hradiště�Jaroslav�Ševčík.�„S městem�jsme�v pro-
sinci�2017�jednali�o dodatku�k nájemní�smlouvě,�který�by�upravil�podmín-
ky�pro�investice�do�Slováckého�divadla.�K dodatku�se�město�dosud�oficiál-
ně�nevyjádřilo,“�dodává�Jaroslav�Ševčík.

Historická�budova�sokolovny�vyžaduje�nákladné�opravy,�jejichž�finan-
cování�je�náročné.�Sokol�z principu�není�výdělečnou�organizací�a jeho�čin-
nost� závisí� na� ochotě� a  nadšení� dobrovolníků.� Cvičitelé� všech� oddělení�
pracují� bez� nároku� na� odměnu,� soubory� sokolského� loutkového� divadla�
hrají� dvakrát� do�měsíce�pro�hradišťskou�veřejnost� zdarma�a pro�místní�
školy�a školky�za�symbolickou�odměnu.�Na�uhrazení�oprav�více�než�sto�let�
staré�budovy�sokolovny�však�nadšení�a ochota�nestačí.�V budově�je�nut-
ná�rekonstrukce�střechy�a renovaci�by�potřebovaly�i vnitřní�prostory,�což�
představuje�mnohamilionovou� investici.� Takovými�finančními�prostřed-
ky� však� jednota� nedisponuje.� „Členské� příspěvky� hradí� provoz� budovy�
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a nájmy�dotují�nutnou�obnovu�vybavení�tělocvičny�či�loutkového�sálu,“�vy-
počítává�starosta�Ševčík.�Miliony�na�opravy�však�chybí.�V loňském�roce�
hradišťští�sokolové�požádali�o finanční�příspěvek�na�opravy�Ministerstvo�
školství,�bohužel�však�o již�přidělenou�dotaci�kvůli�kauze�dotačních�ma-
chinací�přišli.�Letos�podávají�žádost�znovu.�

S některými�sokolskými�jednotami�v republice�spolupracují�obce�a fi-
nančně�se�podílejí�na�opravách�sokolských�areálů,�které�pak�mohou� je-
jich�občané�využívat.�V Uherském�Hradišti� však�v  rámci�podpory�míst-
ních�sportovních�organizací�ze�strany�města�do�Sokola�putují�ve�srovnání�
s  ostatními� organizacemi� minimální� prostředky� s  odůvodněním,� že� se�
Sokol�neúčastní�soutěží�a nepěstuje�výkonnostní�sporty.�Je�to�trochu�pa-
radoxní,�protože�mnoho�budoucích�úspěšných�hradišťských�sportovců�dě-
lalo�své�první�sportovní�krůčky�právě�v sokolských�oddílech�rodičů�s dět-
mi�či�žáků.�A navíc�je�hlavním�cílem�Sokola�přivést�ke�sportu�všechny�bez�
ohledu�na�výkony�či�nadání�a nabízí�možnost�pohybu�za�přijatelnou�cenu�
dětem�i dospělým�ve�městě.�To�se�však�zřejmě�radnici�jako�dostatečný�dů-
vod�k výraznější�finanční�podpoře�jednoty�nezdá.

Vzhledem�k výše�uvedeným�skutečnostem�se�varianta�prodeje�areálu�
může�zdát�logickým�řešením.�„Vyzvali�jsme�město,�aby�nám�nabídlo�volný�
pozemek�pro�výstavbu�nové�sokolovny.�Až�nabídku�dostaneme,�necháme�
si�vypracovat�projektovou�studii,�na�jejímž�základě�bychom�se�mohli�o pří-
padném�prodeji�rozhodnout.�Město�však�zatím�s žádnou�konkrétní�nabíd-
kou�nepřišlo,“�doplňuje�Jaroslav�Ševčík.

Iva�Mráčková
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VEŘTE NEVĚŘTE č. 3



„Bezpečnost především!“



Sokolští „Skupáči“
Tenhle�krátký�článek�pojednává�o takzvaných�„skupáčích“�v našem�so-

kole.�Že�vám�slovo�skupáč�nic�neříká?�Nevadí.�Jistě�v tom�nejste�sami.�Jde�
totiž�o označení�pro�skupinu�parkouristů,�které�vymyslel�sám�bratr�Ševčík,�
náš�drahý�„taťka�sokol“.�Pravý�význam�tohoto�slova�zná�pouze�hrstka�vy-
volených.�Pro�vás,�kteří�o tom�slyšíte�poprvé,�to�znamená�prostě�„skupinu�
parkouristů“.

Jelikož�já�sám�patřím�mezi�největší�skupáče�našeho�sokola,�tak�se�po-
chopitelně�zajímám�o to,� jaký�na�nás�mají�lidé�názor.�A o tom�celý�tento�
článek�má�být.�Natočil�jsem�na�záznamník�svého�mobilního�telefonu�pár�
rozhovorů,�abychom�si�mohli�udělat�alespoň�malou�představu�o  tom,� ja-
kým�dojmem�působíme�na�naše�bratry�a sestry�či�přátele�sokola.�

Jako�první�dotazovaný�byl�Tadeáš,�mladý�Skupáč,�který�navštěvuje�so-
botní�tréninky�parkouru:

Víš,�kdo�to�jsou�Skupáči?
Tadeáš:�Ne.
Je�to�neoficiální�označení�pro�nás�parkouristy�tady�v sokole.�Takže,�jaký�

je�tvůj�názor�na�Skupáče?
Tadeáš:� To� je� dobré� jméno,� Skupáči.� Jako,� je� to� dobré,� ale� lepší� je�

parkouristi.
Takže�„parkouristi“�je�lepší�říkáš.�A co�si�myslíš�o tom,�že�je�parkour�ve-

den�v sokolovně�v Uherském�Hradišti?
Tadeáš:�No,�že�je�to�dobré�a že�je�to�kousek�od�mého�domova,�takže�ne-

musím�jezdit�někam�daleko,�třeba�do�Zlína�na�nějaké�kroužky.
A co�bys�chtěl�jako�Skupáč�dokázat?
Tadeáš:�Haha,�Skupáč.�Nevím,�asi�„rondát�double�backo“.
Díky.

Další,� od�koho� jsem�vyzvídal,� je�Martin.�Tatínek�malého�Ondry,�který�
taktéž�navštěvuje�naše�tréninky:

Čau,�Martine.�Víš,�kdo�jsou�to�Skupáči?
Martin:�Ty�brďo,�tak�asi�nebudu�lhát,�slyším�to�poprvé.
To�se�nedivím,�je�to�takové�sokolské�označení�pro�nás�parkouristy.
Martin:�Tak�to�jsem�nevěděl,�vím,�že�je�tady�taková�skupinka�lidí,�ale�že�
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si�tak�říkáte,�to�jsem�nevěděl.
No,� to� vymyslel� vlastně� starosta� Sokola,� má� to� znamenat� skupinu�

parkouristů.
Martin:�Jo,�bratr�Ševčík�si�vás�tak�pojmenoval.�Paráda.�Jo,�znám�ho.
Takže�jaký�je�tvůj�názor�na�skupáče?
Martin:�Tak�osobně�si�myslím,�že�je�to�parta�fajn�kluků,�kteří�se�snaží�

dělat�jak�něco�pro�sebe,�protože�je�to�baví,�ale�hlavně�pomoct�i těm�mla-
dým�klukům,�ukázat�jim�nějaký�směr�a trošku�je�naučit,�aby�to�jejich�cviče-
ní�bylo�trošku�organizované�a nebylo�to�bezhlavé�a aby�ti�kluci�věděli,�jak�
se�mají�pohybovat.�Takže�celkově�se�mi�ta�parta�těch�skupáčů�velice�líbí�
a fandím�jim.

Aha.�A co�bys�chtěl,�aby�třeba�tvůj�syn�dokázal�v parkouru?
Martin:�Haha.�Tak�to� je�skvělá�otázka.�Co�bych�chtěl?�Tak�minimálně�

aby�byl�tak�dobrý,�jako�jsou�skupáči.
Dobře,�Tak�to�by�bylo�všechno.�Díky,�Martine.

Další�v pořadí�byly�gymnastky.�Jako�první�z nich�je�Bára,�která�mi�po-
skytla�možnost�k vytvoření�tohoto�článku�do�sokolské�kroniky:

Takže�první�otázka.�Víš,�kdo�jsou�to�skupáči?
Bára:�Samozřejmě.
A jaký�je�teda�tvůj�názor�na�skupáče?
Bára:�Že�jsou�to�kluci�ušatí�skákaví.
Nic�víc?�To�je�všechno,�co�si�myslíš�o skupáčích?
Bára:�Né,�su�ráda,�že�sem�do�sokola�chodí�a že� tady�skáčou�s našima�

mladýma�ženskýma.
Takže� si� myslíš,� že� by� mohli� skákat� skupáči� s  gymnastkama� nějak�

dohromady?
Bára:�No�to�by�bylo�každopádně�pěkné.�I se�staršíma�i s mladšíma.
Jo.�A co�bys�chtěla,�abychom�my,�jako�skupáči,�dokázali?
Bára:�Abyste�chodili�pořád�do�sokola�a trošku�ho�propagovali�na�veřej-

nosti�a propagovali�taky�sebe�a dosáhli�maxima,�co�se�dá�udělat.
Tak�díky.

Další�dotazovaná�gymnastka�byla�Lucka:
Takže.�Víš,�kdo�jsou�to�skupáči?
Lucka:�Samozřejmě,�že�vím.�Skupina�parkouristů,�co�jiného�přece?
Ano,�samozřejmě.�A jaký�je�tvůj�názor�na�skupáče?
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Lucka:�No,�že�jsou�takoví�spolehlivě�nespolehliví.
Aha.�To�je�všechno?
Lucka:�Ano.
Nic�víc�si�o skupáčích�nemyslíš?
Lucka:�No,�tak,�to�se�nehodí�do�rozhovoru.
A co�bys�chtěla,�aby�sokolští�skupáči�dokázali?
Lucka:�Tak�hlavně�aby�se�nezabili,�aby�nebyl�sokol�poskvrněn�krví.
Dobře,�tak�to�je�všechno.�Díky.

Poslední�gymnastkou�byla�Marijánka:
Víš,�kdo�jsou�to�skupáči?
Marijánka:�Samozřejmě,�že�vím,�jak�bych�to�nevěděla?
A kdo�jsou�teda�skupáči?
Marijánka:�To�jsou�takoví�kluci,�kteří�tady�začali�před�nedávnem�být�ak-

tivní�a dělají�něco,�co�bychom�my�nikdy�nedělaly.
A jaký�je�tvůj�názor�na�skupáče?
Marijánka:�Já�jsem�ráda,�že�vy�děláte�právě�to,�na�co�bychom�se�my�ne-

odvážily�a na�druhou�stranu�vidím�taky�výhrady�ve�vašem�cvičení,�ale�tak�
je�to�vaše�věc.�A jsem�ráda,�že�mi�za�chvíli�pošleš�videa,�která�půjdou�na�
Instagram�a bude�to�fajn.

Ha�ha,�pošlu…�(doposud�jsem�ještě�neposlal)
Marijánka:�(výsměch)
Ale�ještě�na�tebe�mám�jednu�otázku.�Co�bys�chtěla,�abychom�my�tady�

hradišťští,�sokolští�skupáči�dokázali?
Marijánka:�Já�bych�chtěla,�abyste�dokázali�naverbovat�další�děti,�které�

budou�dělat�stejné�kousky�jako�vy,�a budete�se�soustředit�na�to,�aby�to�po-
kračovalo�a parkuristická�tradice�tady�zůstala.

Díky,�to�by�bylo�všechno.

Tak�to�by�bylo�vše�od�gymnystek�a teď�nastává�ten�dlouho�očekávaný�
okamžik.�To,�co�nás�všechny�nejvíce�zajímá.�Zlatý�hřeb�celého�tohoto�člán-
ku.�A tím�je�poslední�rozhovor.�S kým?�Ano�správně.�Se�samotným�„zakla-
datelem“�skupiny�parkouristů,�kterým�není�nikdo�jiný�než�bratr�Ševčík:

Tak�mám�tady�Jaroslava�Ševčíka,�samotného�zakladatele…
Gymnastky�v pozadí:�„zakladatele“�(výsměch)
…toho,�kdo�vymyslel�ten�název�„skupáči“.�Ano.�Takže�předpokládám,�že�

víš,�kdo�jsou�skupáči.
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Bratr�Ševčík:�Ano,�to�jste�vy.
A co�bys�chtěl,�abychom�jako�skupáči�dokázali�tady�v sokole?
Bratr�Ševčík:�Vy�byste�měli�dokázat�hlavně�to,�že�sem�patříte,�že�to�máte�

v srdíčku.�Musíte�dokázat,�že�jste�zodpovědní,�že�jste�platnými�členy�soko-
la�a že�s námi�chcete�být�i nadále.

Tak� to� bylo� srdceryvné.� A  jaký� je� tvůj� názor� na� nás� skupáče� tady�
v sokole?

Bratr�Ševčík:�Já�když�jdu�po�balkoně�a dívám�se�na�to�cvičení,�tak�radě-
ji�odvrátím�hlavu.�Dělá�mi�to�opravdu�zle.�Zas�na�druhou�stranu,�výsledky�
máte,� je�to�neuvěřitelné�a dokud�se�vám�někdo�nezabije,�musím�si�říkat:�
„Má�to�na�starosti�Lukáš,�takový�zodpovědný�skupáč“.�Takže,�jediné,�v co�
musím�věřit…�naučilo�mě�to�hodně,�hodně�věřit�i tomu,�co�nikdy�nevidím.

Dobře,�tak�to�by�bylo�všechno.�Díky�za�rozhovor.

Z mého�článku�by�to�tedy�bylo�vše.�Jistě�si�už�všichni�dokážete�udělat�
nějaký�názor�na�skupáče.�Děkuji�vám,�že�jste�to�dočetli�až�do�konce�a hlav-
ně�děkuji�všem,�kteří�mi�poskytli�své�názory�pro�vytvoření�tohoto�rozhovo-
ru.�Tak�nazdar�bratři�a sestry.

Bratr�Lukáš�Otoupalík�–�vedoucí�skupáč

Loutkové divadlo
V  loutkovém� odboru� nadále� pracují� 3� soubory.� Z  toho� jeden� složený�

z dospělých�a dva�z dětí,�které�vyrostly�na� jejich�pohádkách�a chtěly�si�
také�vyzkoušet,� jaké�to�je�vodit�loutky�pomocí�nití,�či�propůjčit�svůj�hlas�
Kašpárkovi,�princezně,�králi,�čertu,�vodníkovi,�víle�či�čarodějnici.�Ale�ne-
jen�to.�Je�potřeba�namalovat�kulisy,�ušít�kostýmy�a dotvořit�celkový�obraz�
scény�chaloupky,�hradní�síně,�lesa,�jeskyně�či�pekla.�Odměnou�za�to�jsou�
rozzářené�oči�malých�diváků,�kteří�napovídají�Kašpárkovi,� jak�zachránit�
princeznu�a zvítězit�nad�zlem.�Či�princi,�jak�přemoci�draka,�nebo�Jeníčkovi�
a  Mařence,� jak� utéci� zlé� Ježibabě.� Zároveň� si� hravou� formou� obohacu-
jí� slovní� zásobu,� zlepšují� vyjadřování,� učí� se� zodpovědnosti� k  ostatním�
a sklízí�obdiv�u svých�spolužáků,�kamarádů�a v největší�míře�rodičů�a pra-
rodičů.�I když�hrajeme�pro�veřejnost�2x�za�měsíc�vždy�v neděli�od�tří�hodin�
a také�ve�všední�dny�pro�školy,�školky�a v rámci�akcí,�jako�jsou�závody�pro�
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předškoláky�či�Dny�otevřených�dveří�a památek,�tak�se�nám�pokaždé�zapl-
ní�hlediště�do�posledního�místa�a místečka.

V roce�2018�oddíl�dospělých�odehrál�pohádky:�Princ�Červánek,�Kouzelné�
bačkůrky,�Kouzelná�studánka,�Rusalka�ze�studny�hradu�Buchlova,�Pohádka�
panáčka�Malíčka�a Vánoční�pohádka.

Oddíl�starších,�který�navštěvují�děti�od�1.�třídy�až�po�vysokoškoláky,�za-
hrál:�Jeníkův�Štědrý�den,�Čarodějnice�ze�Soví�Samoty,�O ptačím�králi,�Za�
dračí�korunu,�Zakletý�zámek,�Paleček,�Zmoudření�kozy�Drcany�a v lednu�
tohoto�roku�již�Kašpárkovo�vítězství�aneb�dědek�Klabzuba�a jeho�bába.

Jako�poslední�oddíl�mladších,�kteří� již� také�opouštějí�základní�školu,�
ale�vracejí�se�jako�středoškoláci,�odehráli�pohádky:�Čarovný�závoj,�Tři�prin-
cové�na�útěku,�Perníková�chaloupka,�Kašpárek�a hastrman,�Čarovné�dudy�
a Krakonoš.

Díky�grantům�se�nám�daří�získávat�peníze�na�nové�loutky,�které�pro�nás�
vyřezává�pan�Slavík�z Ostravy.�V roce�2018�přibyly�k babičce�a dědečkovi�
Jeníček,�Mařenka�a Honza.�Nyní�v lednu�2019�měl�při�hře�Kašpárkovo�ví-
tězství�aneb�dědek�Klapzuba�a jeho�bába�premiéru�nový�Kašpárek,�který�
nás�provází�snad�každou�pohádkou.�A na�scénu�se�těší�i nový�čert,�který�
nemusí�být�vždy�zlý,�ale�i hodný�či�trochu�popletený.

A co�říkají�děti,�které�zde�nacvičují�nové�a nové�pohádky?�Třeba�Karolína�
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Hlavačková�nám�napsala,�že�se�jí�nejvíc�líbí�postava�prince,�protože�může�
být�hodný�nebo�zakletý�a polepšit�se.�Ráda�ho�mluví�a nevadí�ji�mluvit�muž-
skou�roli,�protože�je�to�hezká�a často�odvážná�a udatná�postava.�Magdaléně�
Hlavačkové�se�nejvíc�líbí�Kašpárek,�protože�je�hezký�a vesele�cinká�rolnič-
kami.�Ráda�ho�vodí�a někdy�i mluví.�Je�to�její�nejoblíbenější�loutka.

Všechny�soubory�vede�principálka�Marie�Kellerová.
Dospělý� soubor:� Sylvie� Ševčíková,� Milena� Semmlerová,� Marta� Ryšková,�
Jana�Miklová,�Marie�Maňásková,�Jarmila�Martová,�Dagmar�Čechmánková,�
Jiří�Fojta,�Helenu�Chytkovou�nahradila�Anička�Francová,�Vlastu�Frýzovou�
vystřídala�Aranka�Šupková.

Starší� dětský� soubor:� Andrea� Březinová,� Pavlína� Březinová,� Magdaléna�
Marie�Hlavačková,�Karolína�Ema�Hlavačková,�Ester�Pochylá,�Sára�Pochylá,�
Vojtěch�Kočica,�Tobiáš�Seitl.

Nejmladší�dětský�soubor:�Marie�Jurgová,�Bohunka�Grebeňová,�Štěpánka�
Grebeňová,� Vojtěch� Grebeň,� Aneta� Holomčíková,� Martin� Janulík,� Lukáš�
Man,�Matouš�Man,�Tadeáš�Erban,�Kateřina�Čoupková,�Karolína�Stojková,�
Zuzana�Bobčíková,�Beata�Chovancová,�Táňa�Horehleďová.

Andrea�Březinová
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