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Slovo starosty

Nazdar,�sestry�a bratři,�čtenáři,
jako�každý�rok�mám�tu�čest�a příležitost�zde�shrnout�rok�již�uplynulý.�V roce�
2019�se�událo�v�naší�jednotě�opravdu�mnoho�a pojďme�se�tedy�podívat,�co�
vše�se�povedlo.�Začátkem�roku,�kdy�jsme�již�měli�jistotu,�že�prostory�restau-
race�Koruna�nezůstanou�prázdné,�rozhodli�jsme�se�zainvestovat�do�vytápě-
ní�prostor�a vyměnili�jsme�tři�již�staré�kotle�za�nové�kondenzační.�Co�se�týče�
provozu� restaurace,� jsem�moc� rád,�že�se�nám�povedlo�najít�nájemce,�kte-
rý�restauraci�chce�znovu�oživit�a dělá�pro� to�mnohé.�V průběhu� léta�byla�
již�otevřená�zahrádka�a poté�se�nájemce,�firma�Koruna�113�s.r.o.,�přesunula�
do�vnitřních�prostor,�kde�započala�práce�tak,�aby�co�nejdříve�mohla�otevřít.�
Koncem�roku�jsme�se�ještě�rozhodli�provést�investici�do�sociálního�zaříze-
ní�restaurace�tak,�aby�odpovídalo�dnešním�standardům.�Doufám,�že�v roce�
2020�budete�mít�možnost�si�zajít�nejen�na�zahrádku,�ale�i do�nově�zrekon-
struované�restaurace.

Co�se�týče�budovy�nové�sokolovny,�chcete-li�Slováckého�divadla,�tak�zde�
probíhaly� jednání� s městem,� které�má� neustále� zájem� budovu� odkoupit.�
V dnešní�ekonomické�situaci�se�mi�to�jeví�jako�ne�příliš�dobý�nápad.�Spíše�
zcela�nerozumný.�Budova�nám�generuje�nějaký�zisk,�je�zajištěná�po�strán-
ce�údržby�a její�prodej�by�nám�přinesl�sic�okamžitý�zisk,�ale�neřešil�by�další�
provoz�naší�jednoty.�Musíme�hledět�daleko�do�budoucna�a hledat�varianty�
na�desetiletí�a nejen�na�nejbližších�pár�let.�Vznikla�pracovní�skupina,�kde�
se�dva�členové�našeho�výboru�snaží�ve�spolupráci�s městem�hledat�nějakou�
společnou�cestu�a řeč.

V minulosti�jsem�se�rozhodli�také�prodat�naši�chatu�na�Smraďavce.�Roky�
je�nevyužívaná�a údržba�chaty�a pozemku�nás�také�něco�stojí.�Chata�se�nabí-
zela�v realitní�kanceláři,�byli�osloveni�sousedé,�zda-li�by�neměli�zájem,�a byl�
jsem�i na�několika�prohlídkách�chaty�se�zájemci.�Bohužel�nabídky�za�prodej�
buď�nebyly�adekvátní,�anebo�chata�s pozemkem�nevyhovovala�požadavkům�
zájemců.�Proto� jsme�se�rozhodli�chatu�dále�nabízet�přes�realitní�kancelář�
a uvidíme,�co�přinese�čas.

Záměrně� jsem� si� nechával� provoz� samotné� sokolovny� na� konec.� Zde�
se� tento� rok�událo�mnohé�a  z mého�pohledu� se� tento� rok� zapíše� jako� je-
den�z milníků�jednoty.�Ale�pěkně�popořadě.�Jednou�z větších�investic�byla�
oprava�plotu�podél�řeky�Moravy,�kdy�se�nám�podařilo�zamezit�náhodným�

vstupům�na�náš�pozemek�a neoprávněného�využívání�hřiště,�ohniště�a ji-
ného�majetku�jednoty,�ke�kterému�začínalo�docházet�stále�častěji.�V průbě-
hu�druhého�pololetí�2019�bylo�jednotě�nabídnuto�financování�požadovaného�
projektu�na�MŠMT�(Rekonstrukce�střechy�sokolovny).�Otázku,�zda�tuto�šan-
ci�využít�anebo�dopracovat�projekt�a zažádat�příští�rok�znova�bylo�nutno�vy-
řešit�velmi�rychle.�Část�výboru�byla�pro�dopracování�projektu�tak,�jak�bylo�
domluveno�po�jeho�odmítnutí�začátkem�roku,�věřili,�že�když�již�dvakrát�byl�
náš�projekt�navrhnut�k dofinancování�v pozdějším�termínu�a dopracování,�
by�se�dal�financovat�v řádném�termínu,�a to�v průběhu�prázdnin.�V průbě-
hu�tří�dnů�se�výbor�jednoty�rozhodl�financovat�tento�projekt�již�v roce�2019�
a projekt�tedy�nedopracovat.�Z tohoto�důvodu�jsme�byli�nuceni�najít�náhrad-
ní�prostory�pro�pravidelné�cvičení�a zrušit�nasmlouvané�pronájmy�tělocvič-
ny.�Dotace�pokryla�více�než�60�%�požadovaných�nákladů.�V průběhu�prací�
se�výbor�jednoty�rozhodl�provést�vícepráce,�které�jednota�již�hradila�z vlast-
ních�finančních�rezerv.�Bylo�nutné�zabezpečit�strop�proti�pádu�štuků�a sád-
rových�říms�po�obvodu�tělocvičny,�kdy�při�rekonstrukci�bylo�zjištěno,�že�tyto�
prvky�nejsou�nijak�kotveny,�pouze�lepeny.�Firma�ani�statik�tak�nebyli�schop-
ni�se�za�bezpečnost�zaručit,�a tak�bylo�nutné�nainstalovat�bezpečnostní�síť�
pod�strop.�Dále�se�výbor�rozhodl�vyspravit�podlahy�v šatnách,�vyměnit�zde�
PVC�podklad,�vybavit�šatny�novými�skříňkami,�v tělocvičně�zřídit�dvě�ve-
stavěné�skříně�na�cvičební�pomůcky,� vyspravit� sloupy,�které�byly� již�pod�
obložením�vydrolené�a vyměnit�celé�obložení� tělocvičny.�Dílo�se�povedlo,�
stálo�to�mnoho�úsilí�i finančních�prostředků,�ale�naši�jednotu�to�posunulo�
výrazně�vpřed.�Investice�ještě�nejsou�u konce,�je�třeba�mnohé�ještě�opravit.�
Hned�mě�napadá�vstupní�vestibul,�venkovní�hřiště�anebo�zázemí�pro�lout-
kové�divadlo�a cvičitele.�Koncem�roku�jsme�po�propočítání�nákladů�provo-
zu�sokolovny�museli�přistoupit�k nepopulárnímu�kroku,�a to�zvýšení�člen-
ských�příspěvků.�Osobně�si�myslím,�že�každý�člen�vnímá,�že�přispívá�na�
prostor�kolem�sebe�a pomáhá�nám�tvořit�komunitu,�která�nemá�konkuren-
ci.�Spojujeme�generace�nejen�sportem,�ale�určitým�přesahem,�který�v jiných�
organizacích�není�příliš�běžný.�Vychováváme�mládež,�nabízíme�aktivity�pro�
dospělé�a i pro�často�opomíjené�seniory.�Jezdím�často�do�Prahy�na�školení�
a výbor�ČOS,�bavím�se�s ostatními�činovníky,�cvičiteli�a můžu�říct,�že�naše�
jednota�je�jedna�z těch�nejvíce�progresivních�nejen�v naší�župě,�ale�i v re-
publice.�Díky�našim�aktivitám�a cvičitelům�jsme�známí�na�mnoha�místech.�
Děkují�Vám�všem,�že�jste�toho�součástí�a pomáháte�nám�toto�vše�tvořit.

Nazdar!
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Činovníci
Starosta� � � � � br.�Jaroslav�Ševčík
Místostarosta� � � � � br.�Jiří�Žák
Jednatelka,�vzdělavatelka� � � ses.�Barbora�Ilčíková
Hospodářka�� � � � � ses.�Pavlína�Vaškůjová

Výbor T. J. 
ses.�Andrea�Březinová�� � � ses.�Iva�Mráčková�
ses.�Veronika�Hurábová� � � ses.�Jitka�Oherová
ses.�Marie�Kellerová� � � � br.�Jaromír�Richter
ses.�Zuzana�Kohoutová� � � ses.�Sylvie�Ševčíková
ses.�Jana�Miklová� � � � br.�Martin�Šimůnek
br.�Aleš�Mráček� � � �

Kontrolní komise   
br.�Miroslav�Březina,�ses.�Marie�Gronesová,�ses.�Dagmar�Čechmánková

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

Zástupci v orgánech župy
Starosta�župy� � � � � br.�Jaroslav�Ševčík

Cvičitelé   
br.�Miroslav�Březina,�ses.�Marie�Gronesová,�ses.�Dagmar�Čechmánková

Statistiky

Z toho�ženy� � � 222
Z toho�muži� � � 407
Mládež�� � � 353
Dospělí�� � � 279

Počet�žen�do�5�let� � 44
Počet�mužů�do�5�let� � 52
Celkem    96

Počet�žen�6-14�let� � 132
Počet�mužů�6-14�let�� � 88
Celkem    220

Počet�žen�15-18�let�� � 26
Počet�mužů�15-18�let� � 11
Celkem    37

Počet�žen�19-64�let� � 136
Počet�mužů�19-64�let� � 61
Celkem    197

Počet�žen�nad�65�let� � 69
Počet�mužů�nad�65�let� � 10
Celkem    79

Nejčastější jméno
Marie� � � 20� � Jiří� � � 16
Anna,�Kateřina�� 16� � Jakub� � � 15
Jana,�Barbora� � 15� � Ondřej,�Petr� � 11
Tereza� � � 11� �
Kristýna,�Lucie�� 10� �

(aktuální�k 31.�12.�2019)

Celkový počet členů: 629

8 9



Cvičitelé
Mladší žáci a předškoláci 
Martin�Šimůnek,�Jan�Řehořek,�Lucie�Mega,
Andrea�Březinová,�Pavlína�Březinová

Starší žáci a dorci 
Martin�Šimůnek,�Jan�Řehořek,�Lucie�Mega,�
Andrea�Březinová,�Pavlína�Březinová

Žáci (výběr SG) 
Martin�Šimůnek�

Muži I.
Jaromír�Richter�

Volejbal
Andrea�Březinová,�Zdenek�Ebner�

Žákyně I. a předškolačky
Milena�Semmlerová,�Dagmar�Čechmánková,�Lucie�Mega

Žákyně II.
Sylvie�Ševčíková,�Hana�Smetanová,�Lucie�Mega,�
Tereza�Vojtíková,�Kristina�Brajdić

St. žákyně a dorostenky
Pavlína�Vaškůjová,�Barbora�Ilčíková,�
Jaroslav�Ševčík,�Sylvie�Ševčíková,�Tereza�Vojtíková

Gymnastika
Pavlína�Vaškůjová,�Barbora�Ilčíková,�Jaroslav�Ševčík

Ženy I., II.
Milena�Semmlerová�

Stolní tenis
Vlasta�Frýzová�

TeamGym
Marijana�Brajdić,�Kristina�Brajdić,�
Barbora�Jagošová,�Tereza�Kohoutová,�
Pavlína�Vaškůjová,�Jaroslav�Ševčík�

Bodystyling
Zuzana�Kohoutová�

Zdravotní TV
Sylvie�Ševčíková�

Rodiče a děti
Milena�Semmlerová,�Marie�Kellerová,�
Vlasta�Frýzová,�Sylvie�Ševčíková,�Andrea�Krhovská

Linedance
Zora�Tomečková

Parkour
Lukáš�Otoupalík,�František�Zerzáň

Basketbal
Petr�Březina
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Kalendář akcí za rok 2019
Leden
19.�1.� � Celostátní�přebor�TeamGym�Junior
20.�1.� � O Budulínkovi�–�pohádka
26.�1.� � Talentové�zkoušky�pro�gymnastickou�přípravku

Únor
3.�2.� � Kašpárek�princeznou�–�pohádka
9.�2.� � Sokolský�přátelský�večer
10.�2.� � Dětské�sokolské�šibřinky
17.�2.� � O čem�král�doma�nevěděl�–�pohádka

Březen
3.�3.� � V čarovné�zemi�břichopásků�–�pohádka
8.�3.�� � Plavání�žactva
17.�3.�� � Policajt�Pivoňka�má�smůlu�–�pohádka
23.�3.�� � Vynášení�Moreny
29.�2.� � Plavání�žactva
31.�3.�� � Kašpárek�a loupežník�–�pohádka

Duben
5.�4.� � Plavání�žactva�
13.-14.�4.� Víkendové�všestrannostní�soustředění
14.�4.�� � Čarodějnice�Špindimůra�–�pohádka
23.�4.�� � Legiovlak�se�Sokolem
25.�4.� � Daruj�krev�se�Sokolem,�Závody�SG�–�přebor�žákyň�I a II
26.�4.� � Plavání�žactva
27.�4.� � Matulíkův�pochod
28.�4.�� � Kašpárek�a hastrman�–�pohádka
29.�4.� � Závody�SG�–�přebor�žákyň�III�a IV
30.�4.�� � Pietní�akt�–�osvobození�města

Květen
11.�5.� � Župní�přebor�SV�–�gymnastika,�plavání�–�Zlín
12.�5.� � Župní�přebor�SV�–�atletika�–�UH,�Zakletí�duchové�–�pohádka

25.�5.� � Župní�přebor�SV�–�předškolní�děti
26.�5.�� � Meandry�Moravy�pro�děti�a rodiče,�Černá�labuť�–�pohádka

Červen
8.-9.�6.� � Všestrannost�ČOS�v Praze
9.�6.� � Kašpárkovo�čarování�–�pohádka
28.�6.� � Zakončení�cvičení

Červenec
1.�7.� � Hrajeme�si�s IoT
8.-12.�7.�� Gymnastický�příměstský�tábor

Srpen
10.�8.� � Brigáda�na�sokolské�chatě
11.-24.�8.� LEDET�–�letní�dětský�tábor�–�Putování�časem

Září
2.�9.�� � začátek�prací�na�rekonstrukci�střechy�sokolovny�
od�2.�9.� � Tréninky�na�Slovácký�běh
21.�9.�� � Den�sportu�v Napajedlech

Říjen
7.�10.� � Památný�den�sokolstva
13.�10.� � Slovácký�BĚH�–�62.�ročník
� � Kašpárek�a dušička�z vodníkova�hrníčka�–�pohádka
28.�10.� � Oslavy�vzniku�Československé�republiky

Listopad
10.�11.� � Divotvorný�květ�–�pohádka
17.�11.� � TeamGym�Olomouc�–�malá�oblast
29.�11.� � Večer�bez�mužů

Prosinec
1.�12.� � Kašpárek�u čarodějnice�Zlobaby�–�pohádka
8.�12.� � TeamGym�Junior�Olomouc�–�velká�oblast
9.�12.�� � Malý�TeamGym�Olomouc�–�velká�oblast
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Přebor sokolů v TeamGymu: 
přemety, elegance i slzičky štěstí
21. ledna 2019 Slovácký deník

Přes�dvě�stovky�závodníků�z celé�republiky�soutěžily�o titul�přeborníka�
České�obce�sokolské�v týmové�gymnastické�soutěži�TeamGym�Junior.�Jde�
o gymnastický�trojboj�skládající�se�z přeskoku,�akrobacie�a pódiové�skladby.

Jednalo�se�o vyvrcholení�dlouhodobé�soutěže�gymnastických�týmů,�do�
které�se�v tomto�ročníku�zapojilo�odhadem�až�dva�tisíce�nadšenců,�kteří�svůj�
volný�čas�věnují�gymnastice.�V Tyršově�domě�na�pražské�Malé�Straně�se�
soutěžilo�ve�třech�kategoriích�–�do�11�let,�do�16�let�a nad�16�let.�Podle�organi-
zátorů�se�sešli�závodníci�a závodnice�v rozmezí�od�7�do�30�let.

V  nejmladší� kategorii� zvítězil� tým� ze� Sokola� Praha-Vyšehrad� před�
Řeporyjemi� a  Židenicemi,� v  kategorii� do� 16� let� gymnastky� a  gymnasti�
z Uherského�Hradiště�před�Řeporyjemi�a Olšany�u Prostějova,�v kategorii�
nad�16�let�tým�z Napajedel�před�pražskými�sokoly�z Královských�Vinohrad�
a Vyšehradu.

Otevření gymnastické přípravky
26. ledna 2019 ses. Marijana Brajdić

V hodinách�všestrannosti�se�ve�velkém�využívá�gymnastiky,�někdy�nazý-
vané�královnou�sportu,�protože�vyžaduje�od�sportovce�mnoho�různých�schop-
ností�a vlastností,�které�jsou�využívány�ve�všech�jiných�sportovních�disciplí-
nách.�S gymnastikou�je�potřeba�začít�již�v raném�dětství,�uslyšíme�říkat�nejen�
trenéry�všech�úrovní,�ale�i odbornou�veřejnost�sledující�olympijské�hry.�Stejná�
motivace�vedla�i mě�k otevření�gymnastické�přípravky.�Takzvané�talentovky�
proběhly�26.�1.�2019.�Po�rozvěšení�plakátů�po�školách�a školkách�a četných�te-
lefonátech�jsem�nevěděla,�kolik�dětí�nám�přijde.�Přišlo�jich�akorát.�Deset�gym-
nastických�nadšenkyň�ve�věku�od�4�do�7�let.�

Od�následujícího�týdne�jsme�už�začali�poctivě�cvičit.�Jednou�týdně�hodinu�
a půl�jsme�jako�trenérky�poprvé�pracující�s tak�mladým�materiálem�vymýš-
lely�způsoby,�jak�nejefektivněji�a nejzábavněji�naučit�základy�tohoto�nároč-
ného�sportu.�Malé�nadšené�gymnastky�se�snažily,�co�to�šlo,�a dopracovaly�to�
k zvládnutí�dostatku�prvků�na�to,�aby-
chom�v listopadu�poprvé�závodili�v sou-
těži�TeamGym.
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Přátelský sokolský večer
9. února 2019

Šibřinky
10. února 2019
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Mladí sokolové oslavili zlaté medaile pizzou
7. března 2019 Slovácký deník

Nečekané,�ale�o to�cennější�
zlaté�medaile�vybojovali�v ce-
lostátním�přeboru�České�obce�
sokolské�gymnasté�TeamGym�
junior� z  T.� J.� Sokol� Uherské�
Hradiště.�Do�Prahy�přitom�od-
jížděli�s přáním�obhájit�loňské�
bronzové� umístění,� aby� pak�
svou� skvělou� formu� přetavili�
ve�všech�disciplínách�trojboje.��

Hradišťská� výprava� cvi-
čenců� vyrazila� do� dějiště� zá-
vodů�celostátního�kola�v před-
večer� akce� pod� dohledem�
trenérky� Pavlíny� Vaškůjové,�
která� měla� zlomenou� nohu�
a  pohybovat� se� mohla� pou-
ze� o  berlích.� „Děti� byly� hod-
né,� hned� po� příjezdu� zalehly�
a ráno�vzorně�seděly�už�u naší�
tradiční� předsoutěžní� snída-
ně,�což�jsou�vafle�s čokoládou,“�
popisuje� trenérka.� První� sou-
těžní�disciplínou�byla�akrobacie�na�koberci,�kde�se�Hradišťákům�dařilo.�

Za�následující�pódiovou�skladbu�pak�získali�nejvyšší�počet�bodů�a zbývala�
už�jen�trampolínka.�„I když�některé�provedené�prvky�nebyly�úplně�bez�sráž-
ky,“�komentuje�poslední�disciplínu�Pavlína�Vaškůjová,�„naštěstí�nikdo�nespa-
dl�a s větší�či�menší�lehkostí�se�vše�podařilo.“

Zlato�šli�členové�TeamGymu�z hradišťského�Sokola�oslavit�do�skákacího�
parku.�„Dali�jsme�si�pizzu�a dětské�šampaňské,“�popisují�cvičenci�zaslouže-
ný�večírek�po�sobotních�závodech.�Domů�se�úspěšní�reprezentanti�T.�J.�Sokol�
Uherské�Hradiště�vrátili�v neděli�odpoledne.

Vynášení Moreny
23. března 2019 ses. Sylvie Ševčíková

Jako� každý� rok� jsme� se� šli� roz-
loučit� s  paní� zimou� a  přivítat� jaro.�
23.� 3.� 2019� jsme� se� sešli� ve� 14� hod�
u sokolovny�a vydali�se�k jezu�v čele�
s Morenou.� Po� cestě� se� k  nám�při-
dávali�další�sokolové�a Pája�se�svý-
mi�žákyněmi,�které�každoročně�vy-
bíhají� později,� nás� doběhly� skoro�
u  jezu.� Letos� nás� doprovázelo� slu-
níčko,�takže�i účast�byla�mimořádná.�
Sešlo� se� nás� 71� cvičenců,� převážně�
z řad�rodičů�s dětmi.�Za�zpěvu�jsme�
se� s  Morenou� rozloučili� a  přivíta-
li�Létečko.�U Osla�sice�ještě�měli�za-
vřeno,�ale�po�cestě�jsme�se�stavili�na�
Masáru�a u Komína,�kde�jsme�se�ob-
čerstvili.�Bylo�to�krásné�odpoledne.
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Víkendové všestrannostní soustředění
13. a 14. dubna 2019 ses. Marijana Brajdić

O víkendu�13.�a 14.�4.�jsme�uspořádali�soustředění�jako�přípravu�na�zá-
vody�všestrannosti.�Zúčastnilo�se�ho�14�závodnic�kategorie�II�a III.�V plánu�
bylo�trénovat�všechny�disciplíny.�

Nejprve�gymnastický�čtyřboj�a šplh.�Poté�lehkou�atletiku�na�atletickém�
stadionu,�což�nám�bohužel�překazila�nepřízeň�počasí.�Na�závěr�dne�jsme�
chtěli�využít�Aquaparku�v Uherském�Hradišti�a natrénovat�náročné�plavá-
ní.�To�nám�ale�znemožnila�řada�čekajících�plavců,�která�stála�i před�aqua-
parkem.�Náhradní�program�si�naše�závodnice�velmi�pochvalovaly,�zamířili�
jsme�do�nedalekého�Kauflandu,�kde�jsme�si�koupili�malou�svačinku�a proš-
mejdili�i vedlejší�Pepco�a především�nově�otevřené�Pet-centrum.�Trenérky�
byly� překvapené,� jak� jsou� jejich� svěřenkyně� znalé� chovatelky� různých�
druhů�domácích�mazlíčků.�

� Původní�plán�natrénovat�všechny�disciplíny�nám�sice�nevyšel,�ale�
spoustu�zábavy�a zážitků�jenom�přispělo�k větší�nedočkavosti�závodnic,�
aby�mohly�předvést,�co�se�za�celý�rok�naučily.

Legiovlak v Uherském Hradišti
23.-28. dubna 2019 Českoslovenká obec legionářská

Matulíkův pochod
27. dubna 2019 ses. Sylvie Ševčíková

Letos�jsme�se�rozhodli,�že�po�dlouhé�době�opět�navštívíme�Nový�Hrádek�
U Znojma,�kde�se�nám�už�v minulosti�líbilo.�Připravili�jsme�tři�trasy�–�8 km,�
13,5�km�a  16,5�km.�Vyšplhali� jsme�se�nahoru�a odměnou�nám�byl�krásný�
výhled� na�meandry� Dyje.� Průvodce� nám� ukázal,� kde� Dyje�meandruje� do�
Rakouska�a pak�se�vrací�zpět.�Dozvěděli� jsme�se�o historii�hrádku�a další�
průvodce�nás�seznámil�s rostlinami�a živočichy,�co�zde�žijí.�Po�sestupu�dolů�
a občerstvení�se�nás�47�účastníků�naložilo�do�autobusu�a zdravě�unaveni�
jsme�odjeli�domů.�Myslím,�že�všichni�byli�spokojeni�až�na�nerudného�řidiče.

Legiovlak� je� ambiciózní� pro-
jekt� Československé� obce� legio-
nářské,�který�si�předsevzal�vytvořit�
věrnou� repliku� legionářského� vla-
ku� z  období� let� 1918–1920,� kdy� na�
Transsibiřské� magistrále� v  Rusku�
probíhaly� válečné� operace� čs.� le-
gií.�Vlak�křižuje�od�května�2015�ce-
lou� Českou� republiku� a  jeho� ces-
ta�skončí�až�v roce�2020.�Legiovlak�
se�skládá�ze�14�zrekonstruovaných�
vagonů,� které� představují� vojen-
ský�ešalon.�Těmito�vlaky�se�deseti-
tisíce�čs.� legionářů�přepravily�v  le-
tech� 1918–1920� napříč� Ruskem� po�
Transsibiřské�magistrále� a průjezd�
si�často�musely�vynutit�bojem�s bol-
ševiky.� Legiovlak� se� skládá� z  vozů�
polní� pošty,� těplušky,� zdravotního,�
filmového,�velitelského,�štábního,�obrněného,�prodejního,�krejčovského,�ko-
vářského�(zrekonstruován�na�Slovensku),�ubytovacího�a dvou�plošinových�
vozů.�Ve�všech�vozech�bude�na�návštěvníky�čekat�věrná�rekonstrukce�vyba-
vení,�legionáři�v dobových�stejnokrojích,�ale�také�originální�exponáty�a ně-
kolik�stovek�fotografií�na�panelech�mapujících�historii�čs.�legií.�
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Gymnastický přebor UH žákyně – výsledky
29. dubna 2019

Kategorie II
1.�místo:�Terezie�Zvardoňová
2.�místo:�Elena�Hrouzková
3.�místo:�Mariana�Crhonková��
�� ��Adéla�Leštinská

Kategorie III
šplh�i sportovní�gymnastiku�
obsadily�stejné�závodnice
1.�místo:�Magdalena�Brajdić
2.�místo:�Jolana�Zapletalová
3.�místo:�Sára�Ohnoutková

Naše výsledky na župním přeboru 
všestrannosti ve Zlíně a Uh. Hradišti
11.-12. května 2019
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žákyně II

Hrouzková�Elena�–�1.�místo�sportovní�gymnastika
Jelénková�Tereza�–�3.�místo�sportovní�gymnastika

 
žákyně III

Magdalena�Brajdić�–�celkově�1.�místo
Sára�Ohnoutková�–�celkově�3.�místo

Jolana�Zapletalová�–�2.�místo�sportovní�gymnastika
 

žákyně IV

Karolína�Bartošová�–�celkově�1.�místo
Anita�Basovníková�–�celkově�2.�místo

Natálie�Páčová�–�3.�místo�plavání�a sportovní�gymnastika

dorostenky

Barbora�Jagošová�–�celkově�1.�místo
Lucie�Mega�–�celkově�2.�místo

Kristina�Brajdić�–�1.�místo�plavání,�3.�místo�sportovní�gymnastika
 

žáci III

Lukáš�Man�–�3.�místo�šplh
Tadeáš�Červinka�–�2.�místo�plavání,�3.-4.�místo�atletika�

žáci IV

Adam�Kraus�–�celkově�1.�místo
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Závody předškoláků
25. května 2019 ses. Andrea Březinová

Dne�25.�5.��proběhl�u nás�opět�župní�přebor�sportovní�všestrannosti�před-
školních�dětí.�Přijeli�k nám�děti�z Uherského�Brodu,�Bánova�a Napajedel.�
Byli�rozdělení�do�družstev.�Jedna�část�zůstala��v tělocvičně�a čekal�je�trojboj�
v gymnastice�–�přeskok�přes�bednu,�lavička�a akrobacie�na�koberci.�Druhá�
polovina�závodila�na�hřišti�v běhu,�hodu�a skoku�z místa.�Po�splnění�všech�
disciplín�se�šli�podívat�na�loutkovou�pohádku�a pak�už�je�čekaly�medaile,�di-
plomy�a ceny.

Meandry Moravy pro děti a rodiče
26. května 2019 

Celorepublikový přebor všestrannosti v Praze
7. června 2019 ses. Magdalena Brajdić

Tak�a je�to�za�námi.�V pátek�7.�6.�jsme�se�sešli�na�nádraží�v UH.�Se�Zlíňáky�
jsme� se� potkali� v  Otrokovicích.� Po� příjezdu� do� Prahy� jsme� se� vydali� na�
Tyršák.�Jelikož�jsme�byli�velká�výprava�–�17�lidí,�chtěli�nás�rozdělit�do�více�
pokojů.�To�se�nám�nelíbilo,�tak�holky�z Hradiště�udělaly�letiště�a všichni�jsme�
se�do�pokoje�vlezli.�Následovala�večerní�procházka�a návštěva�McDonaldu.�
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Potom�se�šlo�spát.�Budíček�byl�o něco�dřív,�než�bychom�chtěli,�ale�všechno�
jsme�stihli.�Holky�začaly�závod�gymnastiky,�kluci�atletiky.�Potom�přestávka�
na�oběd�a výměna�disciplín.�Po�závodě�jsme�si�dali�řízky.�Následovala�dal-
ší�večerní�procházka�Prahou�s návštěvou�McDonaldu,�vyfocení�na�Karlově�
mostě.�A pak�už�rychle�spát.�Poslední�den�ráno�jsme�se�už�chystali�do�pla-
vek.�Závod�měl�menší�zpoždění,�ale�jinak�probíhal�v klidu.�Naobědvali�jsme�
se�a šli�se�projít.�Dali�jsme�si�zmrzlinu�a za�stavili�se�v obchodě�„Candy�store“.�
Po�cestě�na�Tyršák�jsme�se�zastavili�na�krásném�trávníku�a tam�si,�jak�je�to�
u nás�zvykem,�zaskákali�pár�salt.�Potom�už�rychle�na�vyhlášení.

Teď�přichází�ta�„nejzábavnější“�část.�První�vlak�ve�tři�nám�ujel,�tak�jsme�
museli�jet�vlakem�v pět.�Po�krátkém�rozchodu�jsme�zjistili,�že�má�vlak�zpož-
dění�5�minut.�Po�příchodu�na�nástupiště�se�zpoždění�zvýšilo,�tak�jsme�si�po-
sedali�a začali�se�bavit�různými�hrami.�Nejvíc�nás�bavila�hra�„na�blbečky“�
neboli�„�hu“.�Jak�čas�plynul�zpoždění�se�zvýšilo�na�130�minut.�Když�jsme�ko-
nečně�nastoupili,�poslali�nás�do�zlínského�expresu.�Vlak�byl�přeplněný,�tak�
jsme�si�posedali�do�uličky.�Při�delších�zastávkách�jsme�si�zase�zahráli�naše�
hu�a přitom�nějaká�paní�prohodila�„Vy�už�jedete�dlouho,�že?“�Když�jsme�doje-
li�do�Otrokovic,�rozloučili�jsme�se�Zlíňáky�a dalším�vlakem�jeli�do�UH.�Dojeli�
jsme�ve�23�hod�úplně�vyčerpaní,�ale�dokázali�si�říct,�že�jsme�si�Prahu�moc�
užili.�Děkujeme�za�moc�super�víkend�a těšíme�se�na�příště.

Výsledky našich cvičenek z celorepublikového přeboru

Magdalena�Brajdić
5.-6.�místo�v gymnastice
(na�prostných�byla�1.)

Lucie�Mega
5.�místo�v gymnastice

Karolína�Bartošová
7.�místo�v atletice

Barbora�Jagošová
7.�místo�v atletice

Sára�Ohnoutková
15.�místo�v plavání

Anita�Basovníková
15.�místo�v gymnastice

Adam�Kraus
1.�místo�v gymnastice
2.�místo�v plávání

Cvičení žákyň a dorostenek
červen 2019 ses. Magdalena Brajdić

V rámci�všestrannostního�cvičení� jsme�si�dneska�zkusili�spoustu�zají-
mavých�činností.
Zahráli�jsme�si�plno�táborových�her.�
Byli�jsme�se�proběhnout�kolem�Moravy.�
Jeli�jsme�na�kole.�
A dokonce�jsme�si�byli�zaplavat!��
Moc�nás�to�bavilo�a určitě�je�to�pěkné�zpřesnění�našeho�cvičení!�

Zakončení cvičebního roku
28. června 2019 

V pátek�28.�6.�proběhlo�zakončení�cvičebního�roku,�které,�kromě�tradič-
ních�her�na�hřišti�a projížďky�na�lodičce,�nabídlo�i gymnastické�vystoupení�
jak�dívek,�tak�i chlapců.�Třešničkou�na�dortu�bylo�opékání�špékáčků�u naše-
ho�ohniště.�Věříme,�že�všichni�zúčastnění�si�zakončení�užili�stejně�jako�my�
a už�se�těší�na�další�cvičení!

28 29



Hrajeme si s IoT
1. července 2019
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Gymnastický příměstský tábor
8.-12. července 2019 ses. Marijana Brajdić

Už�druhým�rokem�jsem�pořádala�gymnastický�příměstský�tábor.�To�je�
název�pro�pět�dnů�plných�gymnastiky,� sportu,� zábavy�a her.� Letos� jsme�
měli�16�gymnastek�ve�věku�7–14�let.�

První�den�byl�zastřešen�přídavným�jménem�„seznamovací.“�Děti�se�se-
znamovali�mezi�sebou,�některé�i s trenérkami,�sžívali�jsme�se�se�svými�
skupinkami�a programem�tábora.�Dopoledne�jsme�měli�čtyřhodinový�tré-
nink�zahájený�na�venkovním�hřišti,�odkud�se�pak�vybíhalo�na�různé�stra-
ny.�První�den�jsme�začali�kilometrovým�během,�další�dny�jsme�to�prodlu-
žovali�či�zkracovali�podle�nálady.�Příjemný�ranní�vánek�nás�vždy�probral�
a kvalitní�gymnastická�rozcvička�pak�pořádně�protáhla.�Trénink�byl�sva-
činkou�rozdělený�na�dvě�části.�Svačinka�byla�oblíbenější�částí�dne.�Tou�
nejméně�oblíbenou�bylo�půlhodinové�posilování�před�obědem,�které�bylo�

velmi�pestré.�Po�obědě�následoval�program�především�venku.�První�den�
jsme� hráli� různé� seznamovací� hry� na� utužení� kolektivu.� Pro� trenérky�
byla�nejnáročnější�částí�výroba�triček,�která�nás�svou�komplikovaností�
velmi�překvapila.�Pro�náš�nejmladší�gymnastky�to�byl�jednoznačně�nej-
náročnější�dopolední�trénink,�protože�nám�spontánně�na�chvilku�usnuly�
zakryté�žíněnkou.�

Po� zaslouženém� odpočinku� nám� ráno� všechny� vesele� nastoupily�
k  rannímu�rozběhání,�protože� tušily,� že� je�bude�čekat�něco�zábavného.�
Přišlo�saltové�úterý,�které�se�neslo�v duchu� „krúcení“�na�všechny�stra-
ny.�Točili�jsme�se�dopředu�i dozadu�na�trampolíně,�z vyvýšených�ploch,�
z bosu�i na�airtracku,�kde�jsme�měli�první�velké�táborové�úspěchy!�Sára�
Ohnoutková� a  Barbora� Hrušková� nám� poprvé� krásně� skočily� vysoká�
a sbalená�salta�z  rondátů.�Odpoledne� jsme�na�chvilku�byli�modelkami.�
Vyfotili�jsme�se�v táborových�tričkách�a odměnili�se�zdravou�ale�chutnou�
svačinkou.
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Přišla�středa�a my�se� jen�divili,� jak�rychle�nám�to�ubíhá.�Středa�měla�
jednoduché�motto�–�stojka.�Základní�gymnastický�prvek�trénovali�všech-
ny�od�nejmladších�po�nejstarší�nejprve�na�zemi�a poté� jsme�se�zaměřili�
na�přeskok.�Tady�starším�holkám�trénujícím�přemet�dělala�problém�prv-
ní�letová�fáze,�kvůli�nedostatku�nářadí�jsme�museli�trochu�zaimprovizovat�
a vytvořit�barikádu,�která�sice�vypadala�zvláštně,�ale�svůj�účel�splnila,�hol-
ky�skákaly�lépe!�Odpoledne�jsme�využili�edukační�hru�pony�express,�kte-
rou�známe�z táboru�LEDET.�Holky�si�tak�zopakovali,�co�je�to�tělocvičná�jed-
nota,�župa,�z čeho�pochází�slovo�gymnastika�nebo�kolik�máme�sledujících�
na�Instagramu,�jejich�tipy�v řádech�tisíců�nás�velmi�překvapily.

Po�třech�náročných�trénincích�přišel�odpočinkový�čtvrtek.�Trénink�byl�
velmi�různorodý,�zkusili�jsme�si�vše�od�opičí�dráhy�po�prvky�na�hrazdě,�kla-
dině,�kruzích,�koni�našíř,�ale�největší�úspěch�sklidilo�bosu� jako�průprava�
na�araby.�Počasí�bylo�slunečné�a příjemné,�ale�koupalištím�teplota�nesta-
čila�a  jako�náhradní�program� jsme�si�zahráli�hru�s akrojógou,�vyzkouše-
li�slackliny,�udělali�si�výlet�do�nedalekého�parku,�kde�jsme�potkali�zvířecí�
kamarádku�Adinu.�Na�workoutovém�hřišti� jsme�poznali�holkami�přejme-
novaného�Aladina�a zopakovali�si�názvosloví�prvkem�–�zřit�vzad�prohnutě�
visem�v podkolení.�V tělocvičně�jsme�pak�měli�vlastní�diskotéku�s hrami� o  cenné� fidorky.� Před� spa-

ním�naše�nejmladší� trenérka�
Magdalenka�přečetla�holkám�
pár� sokolských� pohádek� na�
dobrou�noc.

V pátek�ráno�jsme�po�sní-
dani� rychle� uklidili,� proběhli�
se�v mírném�dešti�a na�trénin-
ku�se�zaměřily�na�teamgymo-
vá� nářadí,� tedy� trampolínku�
a akrobacii.�Na�konci�pětiden-
ního�maratonu�byla� k  shléd-
nutí�krásná�salta�vpřed�i vzad,�
arabi�a mnoho�dalšího.

Po� obědě� jsme� si� rychle�
rozdali� diplomy,� zhodnotili�
své�dojmy�a už�se�začali�těšit�
na�příští�gymnastickou�akci!
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LEDET
11.-24. srpna 2019 ses. Kristina Brajdić

Už� tradičně� pořádáme� poslední� dva� týdny� v  srpnu� letní� dětský� tábor�
LEDET.�Na�táboře�se�naučíte�nejen�mnoha�dovednostem,�ale�potkáte�i spous-
tu�nových�kamarádů!�Každý�den�hrajeme�různé�hry�a tak�je�o zábavu�posta-
ráno.�Minulý�rok�byl�tábor�v duchu�putování�časem.�Každý�den�jsme�se�tak�
ocitli�v jiném�období.�Cestovali�jsme�tak�přes�antiku,�pravěk,�60.�léta,�divoký�
západ,�středověk,�starověkou�Asii�až�do�1.�republiky!�Každý�den�nám�vedoucí�
připravili�zajímavé�scénky�na�dané�období�a díky�tomu�jsme�se�opravdu�cíti-
li�jako�v jiné�době.�Celý�tábor�nás�vždy�doprovází�celotáborová�hra,�tzv.�celo-
táborovka.�Celkem�soutěží�mezi�sebou�šest�oddílů,�skládajících�se�z dětí�od�
8�do�15�let.�Děti�od�13�let�si�také�můžou�vyzkoušet�své�zálesácké�schopnosti�
v praxi�na�Survivalu.�

Jedno�ráno�se�dva�týmy�starších�dětí�odeberou�do�lesa,�kde�si�musí�sami�
rozdělat�oheň,�uvařit�si�a připravit�noclech.�Týmy�navzájem�soupeří�přes�
noc�až�do�dalšího�dne�o vlajky,�které�se�snaží�pro�svůj�tým�ukořistit.�Každý�
večer� pak� tancujeme�a  bavíme� se�u  diskotéky�nebo� opékáme� špekáčky�
a zpíváme�u ohně.�Tábor�zpravidla�zakončujeme�slavnostním�ohněm�a po-
slední�večer�se�udělují�butony�a předává�táborová�vlajka�táborníku�roku.
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Rekonstrukce střechy, tělocvičny a šaten
od 2. září do 5. prosince 2019
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Závodní sezóna Malého TeamGymu
od září 2019 ses. Marijana Brajdić

Na�závody�v Malém�TeamGymu� jsme�se�poctivě�začali�připravovat�už�
v polovině�září.�Závodil�za�nás�už�vyzávoděný�tým�kategorie�I,�který�minulý�
rok�získal�zlaté�medaile,�a úplně�nový�tým�nejmladší�kategorie�0.

Závody�se�konaly�v Čajkaréně�v Olomouci.�První�Malá�oblast�se�uskuteč-
nila�17.�11.�a další�Velká�oblast�pak�8.�12.

Tréninky�jsme�mívali�v pátek�na�Gymnáziu�v Uherském�Hradišti�a v sobo-
tu�na�ZŠ�Unesco.�Naše�„nulky“�jsou�první�tak�mladou�závodní�skupinou�v naší�
jednotě.�Tuto�skupinu�pěti�až�osmiletých�dětí�připravovala�Marijana�Brajdić�

a  pomáhaly� jí� Barbora� Jagošová�
a Magdalena� Brajdić.� Za� tři�měsíce�
jsme�zvládli�poskládat�na�akrobacii�
řady� hvězd,� na� trampolínce� skrčky�
a štiky,�přes�kozu�pak�holky�skákaly�
skrčky�a roznožky.�Své�první�závody�
si� začínající� gymnastky� velmi� uži-
ly�a získaly�cenné�zkušenosti,�které�
jim� pomůžou� k  ještě� povedenějším�
výkonům�v příští�sezóně.�Velký�zá-
žitek� pro�holky� byla� i  jízda� vlakem�
a zhlédnutí�starších�gymnastek�zá-
vodících�s prvky,�které�ještě�ani�ne-
uměly� pojmenovat.� Kvůli� velkému�
věkovému�rozpětí�se�nám�tento�tým�
rozdělí� na� týmy� dva.� Nejen� trenér-
ky,�ale�především�samotné�gymnast-
ky,�se�těší�na�gymnastické�pokroky�
v novém�roce.

Starší� tým� připravovaly� sestry�
Marijana� a  Kristina� Brajdić.� V  pát-
ky�měly� holky� kondiční� hodinu� na�
Gymnáziu� a  v  sobotu� trénink� na�
nářadí� na� ZŠ� Unesco.� Od� prvního�
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tréninku�jsme�pilně�trénovali�nové�prvky.�Na�trampolíně�začaly�holky�skákat�
salta�skrčmo,�na�přeskoku�jsme�začali�trénovat�rondaty�a na�akrobacii�jsme�
pilovali�přemety�vpřed.�První�závody�byly�úspěšné,�holkám�uteklo�první�mís-
to�o pouhé�půl�desetiny!�Před�dalšími�závody�se�nám�bohužel�dvě�holky�zra-
nily�a náš�tým�to�hodně�oslabilo.�Závodnice�bojovaly,�jak�to�šlo,�a na�velké�ob-
lasti�si�vybojovaly�krásné�páté�místo.�Jako�odměnu�za�všechnu�snahu�jsme�
se�stavili�v obchodním�centru�Šantovka,�prvně�na�jídlo�a pak�se�podívat�po�
vánočních�slevách.�Po�závodech�jim�trenérky�za�krásné�výkony�přislíbily,�že�
v příštím�roce�zkusí�o něco�náročnější�soutěž�TeamGym�Junior,�takže�holky�
se�budou�muset�poprvé�poprat�se�starší�věkovou�kategorií�a nácvikem�pódio-
vé�skladby,�ale�jak�trenérky,�tak�i gymnastky�se�na�tuto�výzvu�těší.

Úklid okolo sokolské chaty
září 2019 br. Aleš Mráček

Sedm�statečných�volejbalistů�a jeden�obětavý�přítel�Sokola�strávili�dneš-
ní�parnou�sobotu�úklidem�a údržbou�pozemku�sokolské�chaty.��Jsou�to�borci!
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Den sportu v Napajedlích
21. září 2019 ses. Marijana Brajdić

Výprava�deseti�gymnastek�ve�věku�5–13�se�vydala�21.�9.�na�Den�sportu�
do�Napajedel.�Kolem�dvanácté�jsme�se�sešli�na�autobusovém�nádraží.�Po�
krátké�jízdě�jsme�dojeli�na�správnou�zastávku�a namířili�si�to�rovnou�k ne-
daleké�sokolovně.�

Po�registraci�na�závod�jsme�si�šli�vyzkoušet�pár�stanovišť,�prvně�jsme�
se�setkali�s parkourem.�Holky�si�velmi�užily�být�chvilku�parkouristkami,�
ale�poté� jsme�našli� ještě�mnohem�oblíbenější�stanoviště�s gymnastikou.�
Zopakovali�jsme�si�prvky,�které�trénujeme�a pak�už�byl�čas�závodu.�Závodilo�
se�v běhu�na� různou�vzdálenost�podle�věku.�Terezce�Bučkové�a Natálce�
Mejzlíkové�se�podařilo�získat�bronzovou�medaili!�Mezi�běhy�jsme�ještě�vy-
zkoušeli� zdravotní� tělocvik,� jógu� a  ještě� trochu�gymnastiky.�Gymnastky�
z Napajedel�měly� vystoupení� a požádaly�Magdalenku�Brajdić� a Terezku�
Zvardňovou�o pár�skoků.�Holky�nabídku�nadšeně�přivítaly.�Po�posledním�
běhu�jsme�už�rychle�vyrazili�na�1,5�km�vzdálené�vlakové�nádraží.

Výlet�se�velmi�povedl�a holky�se�na�cestě�zpátky�ptaly,�jestli�pojedeme�
zase,�tak�se�snad�těšíme�na�příští�rok!

Památný den sokolstva
7. října 2019 ses. Barbora Ilčíková

Tento� rok� jsme� Památný� den� sokolstva� slavili� poprvé� jako� významný�
den�české�republiky.�Proto�jsme�se�rozhodli�si�jej�připomenout�výrazněji�než�
roky�minulé.

Nejprve� zde� uvedu� několik� historických� faktů,� které� se� k  tomuto� dni�
váží.�Na�podzim�1941�nastoupil�do�funkce�zastupujícího�říšského�protekto-
ra�Čech�a Moravy�„třetí�muž“�Hitlerovy�říše,�Reinhard�Heydrich.�Jeho�úko-
lem�byla�mimo�jiné�i  likvidace�místního�odboje.�Heydrich�věděl,�že�Sokol�
je�jeho�důležitou�složkou,�i když�byla�jeho�činnost�již�od�dubna�1941�na�pří-
kaz�K.�H.�Franka�pozastavena.�V noci�ze�7.�na�8.�října�1941�vypukla��tzv.�Akce�
Sokol.�Heydrich�přikázal�zatknout�asi�1500�významných�sokolských�činov-
níků�a deportovat�je�do�koncentračních�táborů,�kde�byli�vyslýcháni�a muče-
ni�a většina�z nich�přišla�o život.�Téměř�93�procent�vedoucích�činovníků�se�
na�svá�místa�po�válce�nevrátilo.
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Bylo�více�možností,�jak�si�tyto�události�připomenout,�v některých�městech�
jezdily�autobusy�či�tramvaje�se�sokolskými�vlajkami,�někde�se�konal�večer�
světel,�mnozí�stejně�jako�my,�položili�Kameny�zmizelých�(o tom�později).

Rozhodli�jsme�se�tedy�pro�větší�pietu�než�roky�předešlé.�Spočívala�v in-
stalaci�pamětního�objektu�a 6�panelů�na�Mariánském�náměstí�a organizací�
samotného�pietního�aktu.�K panelům�se�vázaly�i pracovní�listy,�které�byly�
rozeslány�do�škol�učitelům�dějepisu,�jejichž�obsah�vytvořila�Iva�Mráčková,�
grafický�zpravovali�B.�Ilčíková�a J.�Červenka.

A  co� vůbec� symbolizuje� tato�
konstrukce� se� zavěšeným� trá-
mem�na�řetězech?�Zrezivělý�kvádr�
na�boku�pokrytý�pletivem,�v němž�
jsou�zasazeny�svíčky�v počtu�pad-
lých� hradišťských� sokolů,� připo-
míná�tak�vězení.�Trám,�na�kterém�
jsou� v  nerezové� desce� vygravíro-
vaná� jména,� pochází� ze� střechy�
naší� sokolovny,� jež� se� v  součas-
né� době� rekonstruuje.� Na� trámu�
je�také�zobrazeno�logo�Sokola�a za�
ním�úkryt�dokument�s informace-
mi�pro�příští�generace.�Celou�tuto�
konstrukci� mají� na� svědomí� Jan�
Červenka� (konstrukce,�stojany�na�
panely,�panely),�B.�Ičíková�(panely,�
konstrukce,� organizace� aktu),� Iva�
Mráčková� (panely,� pracovní� listy,�
organizace�aktu),�Jaroslav�Ševčík�
ml.�(konstrukce,�organizace�aktu),�
Jaroslav�Ševčík�st.�(konstrukce).
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V den�konání�aktu�jsme�byli�všichni�trochu�nervózní�a plní�očekávání,�
zda�se�vše�podaří,� jak�má.�Před�objektem�stála�čestná�stráž,�průvodní�slo-
vo�pronesli�starosta�Sokola�a vzdělavatelka,�pár�slov�přidala�k uherskohra-
dišťskému�Sokolu�PhDr.�Blanka�Rašticová,�mladí�sokoli�představili�samotný�
Památný�den�a zapálili�svíčky,�sokolské�ženy�i s veřejností�zazpívali�písnič-
ku�Hoj,�vzhůru,�pestrý�Sokole.

Jen�samotný�kámen�zmizelých�věnovaný�Josefu�Horákovi�nebylo�mož-
né�položit�na�své�místo�před�sokolovnu,�protože�v současné�době�se�tam�na-
chází�lešení,�učiníme�tak,�jakmile�to�bude�možné.�Padlé�hrdiny�jsme�uctili�
minutou�ticha�a básní�Vám�padlí�čest.

Děkujeme�všem�za�hojnou�účast�a památce�padlých�Zdar!

Jump park v Brně
5. října 2019 ses. Magdalena Brajdić

Dvanáct�gymnastek�si�přálo�navštívit�Jump�park�v Brně.�5.�10.�2019�jsme�
vyjeli.�Po�dojezdu�do�Brna�jsme�se�posilnili�ve�Vaňkovce.�Místo�rozběhání�
jsme�se�rychlejší�chůzí�prošli�až�do�Jump�parku�podle�Google�map�to�činilo�
necelé�3�kilometry.�Trampolíny�nám�daly�možnost�vyzkoušet�si�lehčí�i těžší�
prvky.�Překonávali�jsme�se,�zkoušeli�jsme�i to,�na�co�bychom�doma�nenašli�
odvahu,�a samozřejmě�jsme�si�zablbnuli�na�překážkách�a v molitanech.�Po�
hodině�skákání,�která�utekla�jako�voda,�jsme�spokojené�a znavené�utíkaly�na�
vlak�domů.�Výlet�byl�fajn�a určitě�ho�někdy�zopakujeme.

Běžím, běžíš, běžíme!!!
13. října 2019 ses. Andrea Březinová

Masarykovo�náměstí�i další�ulice�města�opět�patřily�v neděli�13.�října�již�
62.� ročníku�Slováckého�běhu�a nám.�Za�nádherného�počasí� jsme�vyběhli�
kolem�historického�centra�Uherského�Hradiště�na�nesoutěžní�Lidový�běh�
v délce�dvou�kilometrů.�Celkem�se�nás�sešlo�26�závodníků�a všichni�jsme�
doběhli�a tento�den�si�užili.
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Soustředění!
2.-3. listopadu 2019 ses. Magdalena Brajdić

Nová TeamGym 
trička!
říjen 2019 
ses. Barbora Ilčíková

Na� podzim� se� trenérky�
TeamGymu� rozhodly� pořídit�
nová� společná� trička.� Po� kon-
zultacích�byla�vybrána�následu-
jící�varianta,�ve�které�se�teď�cvi-
čenky�pravidelně�představují.

Vyjelo�se�v sobotní�poledne�autobusem.�Na�nic�se�nečekalo�a šlo�se�cvičit.�
Holky�zkoušely�nové�prvky�na�tumblu,�trénovaly�řady�na�akrobacii,�pódio-
vou�skladbu�a samozřejmě�si�i zaposilovaly.

Po�několikahodinovém�tréninku�byl�rozchod�na�večeři�ve�Zlatém�jablku�
a hned�poté�zpět�do�tělocvičny.�Po�úspěšně�provedené�pódiovce�si�všichni�
lehli�do�spacáků,�přečetla�se�pohádka�a spát.�

Holky�samy�od�sebe�vstaly�kolem�půl�osmé.�Po�snídani�následoval�do-
polední�trénink.�Ten�byl�pohodovější�než�včerejší,�ale� jelo�se�na�100�%.�Po�
zkoušení�všeho�možného�na�akrobacii�se�posledních�dvacet�minut�cviči-
lo�na�trampolínce�s dopadem�do�pěnové�duchny.�Jak�jste�viděli�na�stories,�
zkoušely�se�i dvojné�salta!�

Jít�na�oběd�do�pizzerie�byl�velmi�dobrý�nápad.�Všichni�byli� spokojení�
a  velmi� znavení.� Zastávka� aut.� nádraží� Uherské� Hradiště� ukončila� tohle�
krásné�soustředění.
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Večírek bez mužů
29. listopadu 2019 ses. Sylvie Ševčíková

Koncem�roku�pořádáme�pro�ženy,�převážně�seniorky,�večírek�bez�mužů.�
Tentokrát�to�vyšlo�na�29.�11.�2019.�Sešlo�se�nás�27�a přišla�i naše�bývalá�cvi-
čitelka�Anička�Petlánová,�která�nás�jako�vždy�pobavila�svými�historkami�se�
sokola.�Přinesla�jsem�i materiály�o sokolském�dění�let�minulých,�a tak�jsme�
všechny�vzpomínaly.�Každá�z nás�něčím�přispěla�i k jídlu,�rozdaly�jsme�si�
dárečky�a nálada�byla�výborná.�Tak�příští�rok�zas!

TeamGym Olomouc
7. prosince 2019 ses. Sára Skryjová

Dne�7.�12.�2019�se�konaly�závody�TeamGymu�v Olomouci.�Brzo�ráno�jsme�
měly�sraz�na�vlakovém�nádraží�v Uh.�Hradišti.�Poté,�co�jsme�nastoupily�do�
vlaku,�nám�na�poslední�chvíli�onemocněla�kamarádka�z TeamGymu.�Byly�
jsme�hodně�překvapené,�když�nám�napsala,�že�nepřijde.�Ve�vlaku�jsme�si�
ještě�doplétaly� copánky�a  soustředily� se�na�závody.�Když� jsme�přijely�do�
Olomouce,�šly�jsme�do�SH�Čajkarény,�rozcvičily�se�a projely�pódiovku.

Měly� jsme�docela�hodně�času�než�nám�začaly�závody.�Po�zahájení�zá-
vodů�se�každý�tým�přesunul�na�různé�nářadí.�Snažily�jsme�se�ze�všech�sil�
předvést�nejlepší� výkon,� protože� jsme� si�moc�přály�postoupit.� Pomalu� se�
blížil�konec�závodů�a nastalo�vyhlašování.�Napjatě�jsme�čekaly�až�vyhlásí�
5. místo,�protože�od�5.�místa�se�postupovalo�do�Prahy.�Potom�vyhlásili�2.�mís-
to,�na�kterém�se�umístily�Olšany.�Nechtěly�jsme�věřit�vlastním�uším,�když�
jsme�slyšely,�že�zlato�si�odvážíme�domů�právě�my.�Byly�jsme�všechny�moc�
šťastné,�pak�následovalo�předání�pohárů�a závěrečné�focení.�Potom�už�ná-
sledovala�cesta�vlakem�domů�a zasloužený�odpočinek.�Moc�se�těšíme�na�le-
den�a závody�v Praze.�Držte�nám�všichni�pěsti!!!
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Mikuláš
prosinec 2019 
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Brigáda – přesun 
několika lehkých 
střešních trámů do 
boudy u ohniště
17. prosince 2019 
ses. Barbora Ilčíková

V sobotu� 17.� 12.� se�Pan�Jan� roz-
hodl� uspořádat� brigádu� na� přenos�
střešních�trámů,�které�byly�složeny�
na�horním�hřišti,�do�boudy�za�ohni-
štěm.�To�aby�se�trámy�přes�zimu�ne-
promáčely.� Počasí� nám� mělo� přát,�
ale�nepřálo,�i tak�se�však�dalo�praco-
vat.�PJ�připravil�všem�osmi�brigád-
níkům�občerstvení�ve�formě�punče,�
který� nás� zahříval� celé� odpoledne.�
I přes�nasazení�všech�sil,�nás�však�
spousta�práce�ještě�čeká.

Naše gymnastky 
v reportáži České 
televize

Gymnastky� z  naší� jednoty� se�
také�objevily�v reportáži�Sokolského�
zpravodaje�z 21.� 12.�2019,�který�pra-
videlně�vysílá�Česká�televize�na�ka-
nálu�SPORT.�Zazářily�v reportáži�ze�
soutěže�TeamGym�Junior�Olomouc�
velká� oblast,� kde� získaly� první�
místo.
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Ocenění sokolských loutkohereček
Časopis Sokol prosinec 2019, str. 26

Na� letošní� 9.� celostátní� přehlídce� sokolských� loutkových� divadel�
v Přerově�obdržely�Zlaté�odznaky�Josefa�Kajetána� tři� zasloužilé� sokolské�
loutkoherečky,�které�jsou�zároveň�lektorkami�a organizátorkami�loutkové-
ho�divadla�ve�svých�jednotách�–�Libuše�Kašparová,�Marie�Kellerová�a Marie�
Věžníková.�Zlatý�odznak�Josefa�Kajetána�Tyla�(ZO�JKT)� je�především�mo-
rální�ocenění,�které�udělují�od�roku�2001� jednou�ročně�občanská�sdružení�
divadelních�amatérů�s celostátní�i regionální�působností,�tímto�vyzname-
náním�vyzdvihují�především�mimořádné�zásluhy�jednotlivců�o amatérské�
divadlo.�Udělení�Zlatého�odznaku�J.�K.�Tyla�je�považováno�za�nejvyšší�oce-
nění�ochotníků�v zemi,�udělované�samotnými�divadelními�amatéry.

Sestra�Marie�Kellerová�se�stala�členkou�Sokola�v roce�1945.�Od�dětství�se�
věnovala�loutkovému�oboru�jako�členka�Sokola�i jako�absolventka�Vysoké�
školy�pedagogické�a učitelka�základní�školy,�kde�se�svými�žáky�hrála�lout-
kové�divadlo�a účastnila�se�soutěží.�Několik�let�vyučovala�také�na�Literárně-
dramatickém�oboru�ZUŠ�v Uherském�Hradišti.�Na�počátku�60.�let�se�zaslou-
žila�o obnovu�tradice�loutkového�divadla�v Uherském�Hradišti�a sama�pak�
začala�loutkové�divadlo�organizovat.�Vědomě�tím�navázala�na�činnost�pů-
vodního� sokolského� loutkového� souboru,� hrajícího� v  Uherském� Hradišti�

s přestávkami�od�roku�1903.�V novém�souboru�zastávala�všechny�potřebné�
funkce�–�vodění�loutek,�recitaci,�jako�inspicientka,�scénografka�a režisérka,�
při�úpravě�her,�výrobě�loutek�i kulis,�zvukové�a světelné�technice.�V rozho-
dujícím�období�soubor�vedla.�V roce�1996�se��spoluzasloužila�o vybudování�
nové�loutkové�scény�a po�povodni�v roce�1997,�po�živelní�zkáze�zázemí�lout-
kového�divadla,�napomohla�další�obnově.�V Uherském�Hradišti�hrály�díky�
iniciativě�Marie�Kellerové�od� roku�2008�dva�soubory�mladších�a  starších�
loutkářů.

Rozhodčí TeamGym
ses. Tereza Vojtíková

Letos�v dubnu�jsem�se�spolu�s dalšími�cvičiteli�z naší�jednoty�účastnila�
školení�rozhodčí�TeamGymu.�Své�nově�získané�zkušenosti� jsem�uplatnila�
v listopadu,�kdy�se�konaly�závody�v Olomouci.�Zpočátku�jsem�byla�dost�ner-
vózní,�protože�mi�všechno�přišlo�cizí�a komplikované.�Nakonec�tam�však�
nás,� nových� rozhodčí,� bylo� víc,� a  neměla� jsem� tedy� problém� zapadnout.�
Samotné�rozhodování�bylo�nakonec�mnohem�snazší,�než�jsem�očekávala,�
a proto�se�těším�i na�další�závody,�kde�budu�moct�získat�nové�zkušenosti.

Sokolské plavání
ses. Veronika Hurábová

Šestkrát�do�půlroku�se�koná�„hodina�plavání“,�která�je�určena�pro�cvičen-
ce,�kteří�chtějí�zdokonalit�své�plavecké�dovednosti,�obzvláště�pak�pro�ty�je-
dince,�kteří�se�chtějí�zúčastnit�závodů�všestrannosti.�

Převážně� je�hodina�zaměřena�na� správný�způsob�dýchání,�neplaveme�
tedy�s hlavou�nad�vodou.�Nejde�jen�o to,�že�takový�styl�nevypadá�dobře,�hlav-
ně�tím�škodí�krční�páteři,�potažmo�celé�páteři,�zvláště�pokud�tak�plaveme�
pokaždé,�a v neposlední�řadě�se�zaměřujeme�na�správné�provedení�pohybu�
u vybraného�stylu�plavání�(prsa,�kraul).��Je�brán�zřetel�na�správný�záběr�pa-
žemi�a správný�kop�dolními�končetinami.�Na�konci�hodiny�je�též�brán�zře-
tel�na�startovní�skok�a obrátky,�které�zvláště�u závodního�plavání�má�přivést�
sportovce�k medailovým�pozicím�na�závodech�všestrannosti.�
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I když�se�v hodině�plavání�věnujeme�zdokonalování�dovedností,�rychlej-
ším�časům�a správné�poloze�těla,�která�nezatěžuje�náš�aparát,�neznamená�
to,�že�za�těch�pár�hodin,�které�máme,�naučíme�cvičence�správně�plavat,�to�
musejí�chtít�sami�a sami�musí�také�nadále�chodit�plavat.�Je�mnoho�důvodů,�
proč�chodit�plavat,�ale�to�je�na�delší�vyprávění

Databáze – Sokolské památky
ses. Barbora Ilčíková, ses. Iva Mráčková

V nedávné�minulosti�byla�spuštěna�nová�databáze�mapující�sokolské�
památky� –� www.sokolskepamatky.eu.� Naše� jednota�má� v  této� databázi�
evidované� tři� významné� objekty� –� sokolovnu,� kámen� zmizelých� Josefa�
Horáka�a pamětní�desku�padlých�sokolů�za�2.�světové�války.�Navštivte�tyto�
stránky�a objevujte�sokolské�zajímavosti�po�celé�republice.

Stolpersteine,�česky�též�kameny�zmizelých,�doslova�„kameny,�o které�
je�třeba�klopýtnout“�(zavadit�pohledem),�jsou�dlažební�kostky�s mosazným�
povrchem,�vsazené�do�chodníku�před�domy�obětí�holokaustu�a nacistické-
ho�režimu.
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Josef Horák – stavitel a sokol
Narodil� se� 11.� února� 1877�

v Semonicích�u Dvora�Králové�
nad�Labem.�V roce�1895�s vy-
znamenáním� ukončil� studi-
um�stavitelství�na�průmyslové�
škole�v Brně�a přestěhoval�se�
do�Uherského�Hradiště,�kde�se�
věnoval�stavitelství,�velmi�ak-
tivní� činnosti� v Sokole� a  zpí-
val�v souboru�Svatopluk.

Do�roku�1913�zastával�bratr�
Horák� v  Sokole� funkce� cviči-
tele,�účetního,�místonáčelníka�
a  delegáta� pro� ženský� odbor.�
V  letech� 1906-09� byl� župním�
náčelníkem�a od�r.�1930�až�do�
počátku� 2.� světové� války� sta-
rostou.� Věnoval� se� také� lout-
kovému� divadlu� a  založil�
loutkářský� odbor� hradišťské�
sokolské�jednoty.

V  Uherském� Hradišti� měl�
Josef� Horák� stavební� firmu,�
takže�připravil�a následně�provedl�přestavbu�hotelu�Koruna�na�sokolovnu.�
V roce�1928�projektoval�a uskutečnil�i výstavbu�nové�sokolovny�(dnes�budo-
va�Slováckého�divadla).

Dalšími�památkami�na�stavitelskou�činnost�Josefa�Horáka�v Uherském�
Hradišti�je�budova�ZŠ�UNESCO�nebo�Českobratrský�dům.

Začátkem�roku�1944�byl�bratr�Horák�společně�s dalšími�členy�předsed-
nictva�župy�Komenského�zatčen�gestapem.�Ačkoli�byl�později�ze�zdravot-
ních�důvodů�z vazby�propuštěn,�krátce�poté�na�následky�podmínek�ve�věz-
nění�12.�ledna�1945�zemřel.

Na�jeho�památku�byl�u příležitosti�Památného�dne�sokolstva�2019�polo-
žen�u vchodu�do�staré�sokolovny�v Uherském�Hradišti�KÁMEN�ZMIZELÝCH.

Sokolské šperky
Náušnice znak Sokol – stříbrné
Sokolské�logo�provedené�jako�pár�stříbrných�náušnic.�Hmotnost�páru�1,55�g,�
ryzost�925/1000.�Průměr�náušnic�12�mm.�Náušnice�jsou�dodávány�v dárko-
vé�krabičce.
Náušnice znak Sokol – zlaté
Sokolské�logo�provedené�jako�pár�zlatých�náušnic.�Hmotnost�páru�1,96�g,�ry-
zost�585/1000.�Průměr�náušnic�12�mm.�Náušnice�jsou�dodávány�v dárkové�
krabičce.�Materiál:�zlato
Sada přívěsek a náušnice znak Sokol – stříbrné
Sokolské� logo� provedené� jako� pár� stříbrných� náušnic� a  přívěsek� na� krk.�
Celková�hmotnost�3�g,�ryzost�925/1000.�Průměr�náušnic�12�mm,�průměr�pří-
věsku�14�mm.�Sada�je�dodávána�v dárkové�krabičce�bez�řetízku�na�přívěsek.
Sada přívěsek a náušnice znak Sokol – zlaté
Sokolské�logo�provedené�jako�pár�zlatých�náušnic�a přívěsek�na�krk.�Celková�
hmotnost�3,72�g,�ryzost�585/1000.�Průměr�náušnic�12�mm,�průměr�přívěsku�
14�mm.�Sada�je�dodávána�v dárkové�krabičce�bez�řetízku�na�přívěsek.

Nový vizuální styl Sokola
Sokol�představil�nový�vizuální�styl,�jehož�autorem�je�studio�Dynamo�de-

sign.�Samotné�logo,�vycházející�z historického�symbolu�propletených�pís-
men,�dostalo�jen�kosmetický�facelift�—�hlavní�změna�se�týká�sjednocení�vi-
zuální�komunikace.�Ta�má�za�cíl�změnit�vnímání�Sokola�širokou�veřejností�
a dát�všem�členům�další�důvod�k hrdosti�na�svou�příslušnost�k Sokolu.
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Vizuální� prezentace� Sokola� za�
stavem�členské� základny� a pestrou�
škálou�moderních� aktivit� velmi� za-
ostávala,� působila� zastarale� a  čas-
to� amatérsky.� Proto� na� objednáv-
ku� České� obce� sokolské� v  Dynamu�
vznikl� nový� corporate� design,� kte-
rý�vychází�ze�strategie�SOKOL�2030,�
kterou�společně�s komunikačním�tý-
mem�ČOS�zpracovala�agentura�Raul.�
Tým� Dynama� pod� vedením� senior�
designéra�Jana�Šlégra�převedl�znač-
ku� Sokol� do� moderního� vizuálního�
stylu,�který�respektuje�tradici,�ale�zá-
roveň�hledí�do�budoucnosti.

Jan� Šlégr,� Dynamo� design:�
„Z  vlastní� zkušenosti� vím,� že� Sokol�
ani� zdaleka� není� takový� skanzen,�
jak� je� neustále� prezentován.� Proto�
pro�mě�modernizace� image� značky�
Sokol�byla�velkou�výzvou�a zároveň�
inspirativním�zadáním.�Sokol,�s jeho�
pestrostí� a  bohatostí� aktivit,� se� ne-
obejde� bez� otevřeného� vizuálního�
systému,� který� by� efektivně� pokryl�
celou�škálu�interní�i externí�komuni-
kace,�od�znělky�Sokolského�zpravo-
daje�v České�televizi�až�po�poslední�
nášivku�na�tričku.

Základním�motivem�se�stal�prin-
cip�duality,�který�se�zrcadlí�ve�všech�
sokolských� aktivitách� historických�
i  současných,� ať� jde� o  zdravý� roz-
voj�těla�i ducha�nebo�“sílu�lví�a vzlet�
sokolí”.� Nová� identita� proto� pracu-
je�s dominantní�dvojicí�barev,�červe-
nou�a bílou.

Skupáči na cestách
br. Lukáš Otoupalík

Psal�se�červenec�2019.�Po�dlouhém�plánování�konečně�nastal�termín�na-
šeho�výletu�po�Evropě.�Všech�pět�skupáčů�z parkourového�teamu�„Spring�
Up“�a dvě�odvážné�slečny,�takže�v sedmi�lidech�a dvěma�auty�jsme�se�vy-
dali�projet�za�sedmnáct�dní�necelých�šest�a půl�tisíce�kilometrů�dlouhou�
trasu�vedoucí�přes�šest�evropských�zemí.�A to�přes�Rakousko,�Švýcarsko,�
Francii,�Belgii,�Nizozemsko�a Německo.�Tím�se�svým�vyprávěním�dostá-
vám�nejprve�do�Rakouska.�Měli� jsme�tudy�pouze�projíždět,�ovšem�neby-
li� bychom� to�my,�kdybychom�si�hned�za�Vídní�nezajeli.� Jistě�neopome-
nu�zmínit�fakt,�že�jsem�tuhle�zajížďku�neměl�na�svědomí�já,�ale�František,�
druhý�hlavní�řidič�naší�výpravy�(nicméně�k mým�přešlapům�se�v průběhu�
vyprávění�také�dostaneme).�A tak�jsme�museli�opustit�dálnici�a někde�se�
otočit.�Najednou�jsme�byli�v nějakém�menším�městě�plném�jednosměrek,�
takže�nám�otočení�chvíli� trvalo�a když� jsme�zase�konečně�měli�správný�
směr,�tak�jsem�jako�první�najel�na�dálnici�a kluci�v druhém�autě�za�námi�
najednou�nebyli.�Zdržel� je�semafor.�Domluvili� jsme�se,�že�budu�pokračo-
vat�dál�a oni�nás�dojedou.�Snažil�jsem�se�nejet�příliš�rychle,�aby�nás�doje-

li�co�nejdřív,�ale�ve�zpětných�
zrcátkách� jsem� je� opět� spat-
řil� snad� až� po� sto� kilomet-
rech.�A tak�jsme�konečně�po-
kračovali� bezstarostně� dál�
přes� Rakousko.� Chtěli� jsme�
dojet�co�nejdál�a přespat�po-
kud� možno� až� někde� ve�
Švýcarsku,�ale� to�se�nepoda-
řilo.� Sjeli� jsme� z  dálnice,� za-
stavili�v nejbližší�obci�na�par-
kovišti� a  první� noc� jsme� tak�
přespali�v autech.

Ráno� jsem� se� probudil�
jako� první� a  šel� se� proběh-
nout.�Mohl�jsem�si�tak�poprvé 
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za�denního�světla�prohlédnout�místo,�kde�jsme�přespávali.�Byli�jsme�v ně-
jakém�menším�městečku�v Alpách.�Když�vstali�ostatní,�vydali�jsme�se�dál�
na�cestu.�Teď�už�nás�čekalo�Švýcarsko,�kde�nás�na�hranicích�nemile�pře-
kvapili.�Tedy�nás�ne,�ale�posádku�druhého�vozu�ano.�Se�mnou�v autě�jely�
obě�holky�a možná�proto�jsem�projel�bez�problému.�Kousek�za�hranicemi�
jsem�zastavil,�abychom�počkali�na�zbytek�výpravy.�Čekali�jsme�už�docela�
dlouho�a oni�pořád�nikde.�Otočil�jsem�to�tedy�a jeli�jsme�zpátky�k hrani-
cím,�kde�jsme�zjistili,�že�Františkovo�auto�je�odstavené�bokem�a komplet-
ně�celé�vyskládané.�Zaparkoval� jsem�auto�a šel� jsem�zjistit,� o co�se� jed-
ná.�Nic�jsem�nezjistil,�protože�jsem�byl�okamžitě�vyhnán�panem�celníkem.�
Naštěstí�u Františka�žádné�drogy�nalezeny�nebyly,�a tak�jsme�brzy�moh-
li�pokračovat�dál�v cestě.�První�plánovanou�zastávkou�ve�Švýcarsku�byl�
Davos,�do�kterého�jsme�opět�přijeli�odděleně,�protože�jsem�nyní�zastavoval�
na�každém�druhém�odpočívadle�kvůli�fotkám.�Tak�krásná�krajina,�jako�ve�
švýcarských�Alpách,�je�málokde.�

V Davosu�jsme�se�pak�trochu�zdrželi�u jezera�a na�večer�pokračovali�dál.�
Jeli�jsme�zase�až�do�tmy�a pak�si�našli�místo�na�kempování�kdesi�u rybní-
ka.�Byl�k němu�zákaz�vstupu,�ale�od�místních�jsme�zjistili,�že�by�neměl�být�
problém�si�tam�na�noc�postavit�stany.�A tak�jsme�si�založili�tábořiště�a ně-
kteří�z nás�si�šli�ještě�zaplavat.�Za�chvíli�se�v dálce�objevila�dvě�světla�a po-
malu�se�k nám�přibližovala.�Hned�jsme�věděli,�o co�jde.�Byli�jsme�teď�rozdě-
lení�do�tří�skupinek.�Dva�byli�u stanů�a o ničem�ještě�nevěděli,�tři�byli�ještě�
ve�vodě�a dva�jsme�z vody�zrovna�vylezli.�Šli�jsme�tedy�do�tábora�uvědomit�
i ten�zbytek�a doufali�jsme,�že�když�tam�budeme�potichu�a bez�světel,�tak�
hlídka�narazí�jen�na�tři�cizince,�kteří�se�koupou�v rybníku�a nás�si�ani�ne-
všimne.�Pozorovali�jsme�ze�tmy,�jak�se�tam�domlouvají�a čekali�jsme,�jak�to�
dopadne.�No�žádná�sláva.�Naši�se�pak�vydali�směrem�pryč�od�nás�a hlídka�
naopak�k nám.�Nejhorší�bylo,�že�jsme�nevěděli,�co�jim�ti�tři�řekli�a co�teď�
máme�tvrdit�my.�A tak�dva�policajti�přišli�až�k nám�a začali�se�vyptávat.�

Samozřejmě�jsme�v zápětí�zjistili,�že�tvrdíme�přesný�opak�toho,�co�jim�řekli�
naši�kolegové.�Například�to,�že�patříme�k sobě.�Nakonec�se�to�ale�urovnalo�
a byli�jsme�jen�upozorněni,�že�po�sobě�máme�ráno�vše�uklidit�a opustit�tá-
bořiště,�jako�bychom�tam�vůbec�nebyli.�A tak,�když�jsme�zase�byli�všichni�
pohromadě,�jsme�se�domluvili,�že�při�další�takové�komplikaci�budeme�dr-
žet�při�sobě.�Další�den�jsme�měli�přesně�naplánovaný�tak,�že�budeme�mít�
ještě�poslední�zastávku�v Bielu�a potom�pryč�z předraženého�Švýcarska.�
Biel� je�město,�kde� jsme�chtěli�pouze�natočit�nějaké�video�na� jedné�stře-
še,� která� se�nám�zalíbila� z  jiného�videa�na� instagramu�a náhodou� jsme�
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tudy�měli�cestu.�Takže�skutečně�random�zastávka.�Splnili�jsme�úkol�a vy-
jeli�směr�Francie,�tedy�hlavní�a nejdelší�část�dovolené.�První�noc�jsme�tam�
strávili�v kempu,�který�mně�osobně�připadal�spíše�jako�tábořiště�nějakých�
kočovných�cikánů.�Nebylo�to�tam�nic�moc,�ale�zato�to�bylo�levné�a byli�tam�
příjemní�lidé.��Mířili�jsme�teď�na�jih�Francie�do�Cassis�u Marseille�a po�ces-
tě�jsme�si�dávali�příležitostné�zastávky�u různých�jezer�či�kaňonů.�Mimo�
to�jsme�projížděli�i částí�francouzských�Alp,�kde�probíhaly�ve�velkém�pří-
pravy�na�Tour�de�France,�takže�jsme�v horách�potkávali�stovky�cyklistů.�
Dávali� jsme�si�dost�na�čas,� takže� jsme� ještě�dvakrát�hledali�nocleh,�než�
jsme�dorazili�do�Cassis.�

Cassis� je� malebné� přístavní� městečko� typické� pro� jižní� Francii.�
Plánovali�jsme�tam�strávit�alespoň�tři�dny,�takže�to�chtělo�najít�nějaké�pěk-
né�klidné�parkoviště�mimo�město,�kde�bychom�se�mohli�zakempit�na�ně-
kolik�nocí.�A to�se�povedlo.�Zabrali�jsme�si�dvě�parkovací�místa�pod�stro-
mem�u národního�parku�a dokonce�to�bylo�kousek�od�města,�takže�jsme�
tam�mohli�nechat�auta�po�celou�dobu�pobytu�a všude�chodit�pěšky.�Stany�
jsme�vždycky�postavili�na�noc�a přes�den�všechno�uklidili�do�aut.�Bylo�to�
krásné�místo,�kde�bylo�naprosto�všechno,�co�jsme�potřebovali.�Noční�život�
ve�městě,�krásná�příroda�moře�a hlavně�příležitost�neplaceného�stanování.�
Když�jsme�si�dostatečně�užili�moře�i objevování�krás�města�Cassis�a jeho�
okolí,�čekala�nás�dlouhá�cesta�z jihu�Francie�na�sever.�A tím�se�dostáváme�
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k tomu�mému�přešlapu,�který�byl�naprosto�nesrovnatelný�s Františkovou�
menší�zajížďkou�za�Vídní.�Měl�jsem�před�ním�teď�snad�sto�kilometrů�ná-
skok�a navigace�mě�vedla�přes�Lyon�a nějak�mi�uniklo,�že�by�to�bylo�mno-
hem�rychlejší�a hlavně�jednodušší,�kdybych�před�ním�odbočil.�A tak�zača-
lo�asi�čtyřhodinové�bloudění�po�Lyonu,�protože�moje�skvělá�navigace�byla�
naprosto�zmatená�a hlásila�mi,�abych�odbočil�tam,�kde�se�odbočit�nedalo.�
Kluci�v druhém�autě�mezitím�náš�náskok�dohnali�a ještě�si�vytvořili�svůj.�
Když�už�jsem�byl�s nervama�v koncích,�tak�jsem�přenastavil�navigaci�zpát-
ky�na�Cassis,�vyjel�jsem�podle�ní�z Lyonu�stejnou�cestou,�kterou�jsme�do�
něj�přijeli,�vypnul�jsem�ji�a dál�jsem�pokračoval�jen�podle�průběžné�polohy�
v telefonu�a podle�ukazatelů.�Byl�jsem�skutečně�naštvaný.�Ale�co�to�zname-
nalo,�být�naštvaný�sám�na�sebe,�když�jsem�věděl,�že�jsou�na�mě�naštvané�
i holky,�které�to�musely�protrpět�celé�se�mnou?�Konečně�jsme�opět�získali�
správný�směr,�jenže�to�už�byla�pomalu�noc�a kluci�před�námi�měli�už�snad�
čtyři� sta� kilometrů�náskok.� Tak�mi�poslali� přesnou�polohu� odpočívadla,�
na�kterém�zastavili�na�noc�a já�jsem�pokračoval�dlouho�do�noci,�abych�je�
co�nejdřív�dojel.�Kvůli�únavě�jsem�musel�zastavit�už�dřív,�vyspat�se�a ráno�
co�nejdříve�vstát�a dojet�za�nimi�zbývajících�cca�dvě�stě�kilometrů.�Když�
jsem�dojel�na�jejich�odpočívadlo,�tak�ještě�všichni�spali,�tak�jsem�je�alespoň�
mohl�vzbudit�a překvapit�svou�přítomností.�

Jednodenní�zastávka�potom�byla�v Mont-Saint-
Michel,�což� je�přílivový�ostrov�v Normandii,�a dále�
jsme�pokračovali�do�Paříže,�kde�jsme�zůstali�tři�dny.�
Dva�dny�jsme�věnovali�chození�po�památkách�a je-
den�den�parkouru�v pařížském�předměstí�Évry,�ko-
lébce� samotného�parkouru.�Všechny� tři� noci� jsme�
strávili�na�dálničních�odpočívadlech�někde�poblíž.�
Samotná�Paříž�nás�ale�všechny�zklamala.�Doprava�
byla�hrozná�a všude�bylo�moc�lidí.�A tak�jsme�se�s ní�
ani�nemuseli�příliš�loučit�a jeli�jsme�do�naší�posled-
ní�stanice,�do�Amsterdamu.�Belgii� jsme�projeli�bez�
problémů�a tak�jsme�brzy�byli�v Nizozemsku.�Všude�
byl�jenom�dobytek.�Ale�to�je�jedno.�Bylo�tam�krásně�
a Amsterdam�byl�mnohem�lepší,�než�nějaká�Paříž.�
Sice�jsem�nikdy�a nikde�nezažil�tak�příšerně�drahé�
parkování,�ale�i tak�jsem�z toho�města�byl�nadšený,�
i když�je�tam�všechno�tak�trochu�zvrhlé.

Věřte nevěřte

TeamGym
senior�v�akci

Mami,�mami,�
to�jsme�potkali�u�vody!
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Sokolíci�
bez�sokolovny

SokoLOVE

Kousek�ženy,�
chlapa�trocha,�
pozor,�pozor
na�divocha!

Červená�magie

Mami,�mami,�
bylo�to�i�v�tělocvičně!!!
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Loutkové divadlo
ses. Andrea Březinová

Rok�2019�byl�pro�naše�divadélko�nejen�velmi�náročný,�ale� také�velmi�
úspěšný.�Na�letošní�9.�celostátní�přehlídce�sokolských�loutkových�divadel�
v Přerově,�po�odehrání�pohádky�Tajemství�starého�kahance�aneb�poklad�
skřítků,�obdržela�Zlatý�odznak�Josefa�Kajetána�Tyla�sestra�Marie�Kellerová.

Je�to�především�ocenění,�které�udělují�od�roku�2001� jednou�ročně�ob-
čanská�sdružení�divadelních�amatérů�s celostátní�i regionální�působnos-
tí�a tímto�vyznamenáním�vyzdvihují�především�mimořádné�zásluhy�jed-
notlivců�o amatérské�divadlo.�Udělení�je�považováno�za�nejvyšší�ocenění�
ochotníků�v zemi,�udělované�samotnými�divadelními�amatéry.�

Sestra�Marie�Kellerová�se�věnuje�loutkovému�oboru�již�od�dětství�jako�
členka�Sokola,�později�jako�učitelka�základní�školy�a také�v ZUŠ�v Uherském�
Hradišti.Nyní�pod�jejím�vedením�působí�v Sokole�jeden�soubor�dospělých�
a dvě�skupinky�mladších�loutkářů.�Hrají�pro�veřejnost�každou�druhou�ne-
děli�a ve�čtvrtek�dopoledne�pro�školy�a školky.�Dále�jsme�měli�možnost�hrát�
na� již�zmíněné�přehlídce�v Přerově,�v Kunovicích�a v Rybárnách.�V prv-
ním�pololetí�skupina�dospělých�odehrála�pohádky�Kašpárek�princeznou,�
Policajt�Pivoňka�má�smůlu,�Kašpárek�a hastrman�a Kašpárkovo�čarová-
ní.�Skupina�starších�dětí�odehrála�pohádky�Kašpárkovo�vítězství�aneb�dě-
dek�Klapzuba�a jeho�bába,�O čem�král�doma�nevěděl,�Kašpárek�a loupežník�
a Zakletí�duchové.�Nejmladší�skupina�nám�zahrála�O Budulínkovi,�V ča-
rovné�zemi�břichopásků,�Čarodějnice�Špindimůra�a Černá�labuť.�

Druhé�pololetí�bylo�pro�nás�komplikovanější,�protože�naše�scéna�byla�
pro�malé�diváky�nedostupná�z důvodu�opravy�střechy.�Naštěstí�nám�vy-
šla� vstříc�ZUŠ�Uherské�Hradiště� a poskytla�nám�prostory,� abychom�ne-
zklamali� naše� věrné� návštěvníky.� Přestože� jsme�museli� vždy� přepravit�
všechny�loutky,�kulisy,�paravány�a další�nepostradatelné�věci�tam�i zpět,�
podařilo�se�nám�zahrát�pohádky�Kašpárkova�dušička�z vodníkova�hrníč-
ka,�Divotvorný�květ,�Kašpárek�a strašák�Nebojsa,�Kašpárek�a čarodějnice�
Zlobaba�a Svatý�Mikuláš�jde�k nám.�Další�zprávou�je,�že�máme�novou�prin-
ceznu,�jako�dar�od�členek�loutkového�divadla�–�sester�Hlavačkových,�kte-
rou�uvidíme�v roce�2020.

Schůze�cvičitelů.
Promítáme�
vždy�a�všude.

Více�na
str.�47

Příprava�na�
prázdninový�režim
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Příspěvky některých našich členů, 
proč chodí do loutkového divadla
br. Lukáš Man

Do�loutkového�divadla�jsem�se�dostal�náhodou.�Původně�jsem�chtěl�jít�
do�dramatického�kroužku,�jenže�tam�jsem�se�nedostal�a potkal�jsem�paní�
Kellerovou,�která�mi�nabídla�chodit�do� loutkového�divadla.�Chodím�tam,�
protože�mě�to�baví�a přitom�se�tam�něčemu�novému�přiučím.�Na�loutko-
vém�divadle�se�mi�nejvíc�líbí�čtení�daných�postav��v pohádkách.�Rád�hra-
ju�pohádku�Sněhurka�a sedm�trpaslíků,�ale�jinak�rád�hraji�i jiné�pohádky.

ses. Štěpánka a br. Vojta Grebeňovi 

Od�roku�2012�se�scházíme�v sokolovně�v sále�loutkového�divadla�jako�
nejmladší�skupinka.�Za�posledních�7� let� se�naše� řady�velmi�prostřídaly.�
Nyní�hrajeme�ve�stálém�složení�a to�čtyři�holky�a pět�kluků.�Věkové�roz-
mezí�je�8-18�let.�Při�hraní�si�pomáháme,�starší�zaučují�mladší.�Je�výhoda,�
že�máme�možnost�výběru�z různorodých�hlasů.�Některý�hlas�se�hodí�na�
princeznu,�jiný�na�Kašpárka,�čarodějnici�nebo�starého�dědu.�Zvláště�kluci�
se�dohadují,�kterou�roli�budou�číst.�Na�novou�pohádku�se�vždy�moc�těšíme.�
Pomáháme�totiž�naší�skvělé�paní�režisérce�sestře�Marii�Kellerové�vybírat�
loutky,�kulisy�a sami�dotváříme�i nějaké�drobné�detaily.�Při�zkouškách�pa-
nuje�vždy�živá�diskuze�nad�dílem�a téměř�v každé�pohádce�využijeme�hru�
na�hudební�nástroje.�V souboru�máme�k dispozici�flétnistku,�klavíristku,�
dva�houslisty�a mnoho�hlasů�na�zpívání.�Někdy�si�pohádka�vyžaduje�úpra-
vu�loutek�nebo�kulis.�Každý�z nás�si�vyzkoušel�vyrobit�vlastní�loutku�a mi-
nimálně�několik�kulis.�Je�to�docela�těžké.�Už�se�těšíme�na�novou�pohádku,�
kterou�tentokrát�poprvé�připravujeme�pro�dospělé.�Je�to�Don�Juan�a pre-
miéra�bude�na�sokolském�večírku.
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Dopis�ježíškovi


