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Slovo starosty
Nazdar sestry a bratři, čtenáři,

uplynulý rok se stal historicky významným, a to z důvodů, které nám asi 
nejsou moc milé. Začátkem roku se u nás začal šířit koronavirus COVID-19. 
Tento vir způsobil ve společnosti mnoho změn, mnoho omezení a celkově 
tak nějak vše obrátil naruby.
 On ten rok byl celý jakoby ohraničen dvěma velmi smutnými událost-
mi. V lednu nás navždy opustila sestra Helena Chytková, naše cvičitelka, 
bývalá náčelnice jednoty i župy, turistka, učitelka a mnoho dalšího, a v lis-
topadu jsme se rozloučili se sestrou Marií Kellerovou, principálkou lout-
kového divadla, vedoucí rodičů a dětí, chemikářkou a věčně pozitivně na-
laděnou osobou. Tyto ztráty byly pro jednotu velmi bolestné a do jejího 
fungování těžce zasáhnou. 

Jak to během roku vypadalo se cvičením – v lednu jsme začali cvičit 
pod novou střechou, abychom začátkem března, díky vládním nařízením, 
přerušili činnost. Mnoho cvičení jsme si na jaro neužili, ale povedlo se zre-
konstruovat přístřešek na kola tak, že i část pro kočárky je nyní pořádně 
krytá. Práce v restauraci Koruna probíhaly také a začátkem roku se nám 
povedlo zrekonstruovat sociální zázemí restaurace. Cvičení se pomaličku 
začalo zase během dubna rozbíhat a my se dohodli, že ušlý čas vykompen-
zujeme cvičením v červenci. Po prázdninách byly státní restrikce na ústu-
pu a začalo - nejen - cvičení naplno. 

Zrekonstruovala se podlaha v posilovně, avšak nikdo netušil, že za-
čátkem října bude naše republika opět čelit další vlně viru a uzavřou se 
všechna sportoviště. Začátkem prosince se opět sokolovna nadecha a za-
čalo se cvičit. Sice v rouškách, ale o to s větším odhodláním. Po čtrnácti 
dnech přišlo další uzavření a to nám vydrželo až do konce roku. Členská 
základna nám poklesla z našich již stabilních šesti set členů na čtyři sta.

Práce ale neustaly. Na chatě spadl strom a my jej museli odstranit, v re-
stauraci Koruna se ukázaly odpady již za hranou své životnosti, tak byly 
vyměněny. S velkým očekáváním v prosinci, při uvolnění restrikcí, byl 
vnitřní prostor restaurace otevřen a po pár dnech opět uzavřen díky viru.

Ani loutkoherci nepřerušili svou činnost úplně – pohádky alespoň natá-
čeli a na zveřejnovali na YouTube. V době omezení někteří cvičitelé cvičili 

online se svými svěřenci, chodilo se mnohem více do přírody. Cvičitelé vy-
mysleli Korientační běh (vtipné spojení Korona a orientačního běhu), kde 
vlastně vůbec nemusíte běhat a účastnit se může každý.
 Ukázalo se, že je třeba hledat nové cesty pro cvičitele, cvičence a i pro 
diváky loutkového divadla. Tyto úkoly nebyly vůbec snadné a cesty, jak 
změnit běh naší sokolovny v době koronavirové, hledáme dodnes. Ukazuje 
se, jak je důležité být lidsky spolu, i když každý zvlášť zavřený doma. V ná-
sledujícím roce 2021 se teprve projeví, jak členové vnímají své členství. 
Zda je to jen kroužek, kde si každý zaplatí svou hodinu, a nebo jestli členo-
vé vnímají naši jednotu jako “svou” a nebudou se bát přispět chutí, prací či 
finančně i v roce nadcházejícím.
 Já pevně doufám, že se povede následující rok zastabilizovat, že koro-
navir bude na ústupu a cvičení se vrátí do sokolovny. Každopádně to pro 
nás všechny bude velká výzva, které se sokolským odhodláním budeme 
čelit. 

Nazdar,

starosta J. Š.
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Slovo náčelníka
Nazdar cvičitelé a činovníci, sestry a bratři,

protože se vzhledem k anti-covidovým opatřením nemůžeme potkat osob-
ně, chci vám aspoň takto elektronicky poděkovat za práci a čas, které jste 
v roce 2020 věnovali Sokolu. 

Máme za sebou dvě náročné etapy – podzim 2019, kdy jsme se muse-
li stěhovat kvůli opravě střechy, a nyní rok 2020 plný výjimek, omezení 
a komplikací pro naši činnost. Během roku 2020 nás navíc opustily dvě zá-
sadní opory našeho cvičitelského sboru, sestry Helena Chytková a Marie 
Kellerová. A co víc, komplikace a omezení v souvislosti s pandemií korona-
viru nás nejspíš budou čekat i na začátku roku 2021. Procházíme nejspíš do-
sud nejtěžší etapou novodobé historie Sokola po jeho obnovení v 90. letech.

O to víc je třeba poděkovat za to, že jste po celou dobu sledovali situaci, 
a jakmile to bylo možné, snažili jste se v naší činnosti pokračovat. V rozsa-
hu, jak to bylo možné, a takovou formou, jak to bylo možné. Jsem rád, že pro-
běhly on-line hodiny a že jsme využili na maximum klidnějšího období od 
května do září. Jsem rád, že mnoho oddílů cvičilo i v prosinci, i když to pro 
jejich cvičitele znamenalo náročné plánování a organizování. Jsme hrdí za 
každého, kdo přispěl svým dílem!

Některé věci se změnily a další se nejspíš ještě změní. Období koronavi-
rové krize je dlouhé a je pravděpodobné, že některé změny se promítnou na-
trvalo do dalšího chodu světa.

Přesto Sokol i v budoucnu na změny zareaguje a budeme pokračovat, 
i když se možná naše činnost posune. Sokol jsme my všichni, je součástí 
každého z nás! Je to naše chuť nezištně pomáhat, zlepšovat se, hledat ces-
ty a být nejlepší. Být nejlepší ne proto, aby ostatní byli horší, ale být nej-
lepší, abychom zlepšili svět kolem sebe a dali dobrý příklad ostatním. Mít 
radost, že jsme nejlepší, nebo mít radost, že jsme na sobě pracovali a přes-
to se někdo jiný dostal ještě dál. Rozhlížet se a v každém okamžiku hledat 
inspiraci kolem sebe, srovnávat a vybrat směr, který je nejužitečnější svě-
tu kolem nás. Rozsvítit třeba jen jedinou svíčku, nasytit třeba jen jednoho 
strádajícího.

To je program, který Sokolu vtiskl Dr. Miroslav Tyrš už v počátcích a který 
Sokolu umožnil překonat za 158 let své existence i mnohem horší etapy, než 
je ta současná. Je to program, který se dá provozovat v sokolovnách mezi 
desítkami cvičenců, ale i v přírodě nebo v každodenním životě. V naší jed-
notě nebo kdekoli jinde, kam vás život zavede.

Věřím, že jakmile to situace dovolí, vrátíme se k běžné činnosti a najde-
me cestu, jak rozvíjet činnost dál. Každý tím nejlepším způsobem tak, aby 
rozvinul své silné stránky a nabídl je světu.

Do té doby se mějte hezky a vykročme pevným krokem vstříc roku 2021!

Hodně zdraví a: Nazdar!

Martin
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Činovníci, náčelnictvo, sbory a oddíly
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

Zástupci v orgánech župy
Starosta župy     br. Jaroslav Ševčík
Cvičitelé      br. Miroslav Březina
      ses. Marie Gronesová
      ses. Dagmar Čechmánková 

Náčelnictvo
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

Statistiky

Z toho ženy   341
Z toho muži   144

Mládež    250
Dospělí    235

Počet žen do 5 let  40
Počet mužů do 5 let  39
Celkem    79

Počet žen 6–14 let  101
Počet mužů 6–14 let   56
Celkem    157

Počet žen 15–18 let   15
Počet mužů 15–18 let  4
Celkem    19

Počet žen 19–64 let  119
Počet mužů 19–64 let  35
Celkem    154

Počet žen nad 65 let  66
Počet mužů nad 65 let  10
Celkem    76

Nejčastější jména
Kateřina   16
Marie, Jana   13
Anna, Tereza   11
Jiří    10
Barbora, Eva, Lucie, Petr 8
Jakub    7

(aktuální k 31. 12. 2020)

Celkový počet členů: 485
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Cvičitelé
Mladší žáci a předškoláci 
Starší žáci a dorci
Žáci (výběr SG) 
Martin Šimůnek, Andrea Březinová, Pavlína Březinová,
Lucie Mega, Jan Řehořek

Muži I.
Jaromír Richter 

Volejbal
Andrea Březinová, Zdenek Ebner 

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

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

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

Ženy I., II.
Milena Semmlerová 

Zdravotní TV
Sylvie Ševčíková

Stolní tenis
Vlasta Frýzová 

TeamGym
MTG 0 – Barbora Jagošová, Karolína Bartošová
MTG II – Pavlína Vaškůjová, Lucie Mega
TG Junior II.A – Pavlína Vaškůjová, Jaroslav Ševčík
TG Junior II.B – Marijana Brajdić, Kristina Brajdić, Barbora Ilčíková
TG Senior – Pavlína Vaškůjová, Jaroslav Ševčík 

Bodystyling
Zuzana Kohoutová 

Rodiče a děti
Milena Semmlerová, Kateřina Březinová, Andrea Krhovská,
Vlasta Frýzová, Sylvie Ševčíková

Linedance
Zora Tomečková

Parkour
Lukáš Otoupalík

Basketbal
Petr Březina

Cvičitelské hrátky
Jaroslav Ševčík
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Kalendář akcí za rok 2020
Leden
25.–26. ledna  TeamGym Praha
25.–26. ledna  Gymnastické soustředění

Únor
9. února  Střechu máme! Den otev. dveří po rekonstrukci střechy
15. února   Loutkové pro dospěláky – Don Juan
15. února   Přátelský sokolský večer
16. února   Šibřinky

Březen – květen  akce zrušeny z důvodu covid–19

Červen
12. června   Noc sokoloven
26. června   Zahájení prázdnin

Červenec
7.–10. července  Příměstský tábor Pohádková gymnastika
13.–20. července  Příměstský gymnasticko–parkourový tábor
20.–24. července  Příměstský gymnastický tábor
20.–24. července Letní IT soustředění ve spolupráci s Obchodní akademií 

Srpen
16.–29. srpna  LEDET (Letní dětský tábor)
29. srpna – 4. září Zájezd Tatry

Září
12. září    Den otevřených památek – provázení po areálu Sokola 
23.–30. září   Spolu v pohybu

Říjen
7. října    Pietní akt k Památnému dni sokolstva
27. října   Pietní akt – vznik Československé republiky

Listopad – prosinec akce zrušeny z důvodu covid–19

Čekání na lepší zítřky 
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„Helena po revoluci pomáhala znovuobnovit Sokol. Bez ní by nikdy nebyl 
takový, jaký je dnes. Dokázala spojovat mladší generaci s tou starší a i díky 
ní máme v Sokole mnoho mladých cvičitelů,“ říká Jaroslav Ševčík, starosta 
T. J. Sokol Uherské Hradiště.

Upřímná osobnost a milý úsměv vždy otvíraly dveře a mnohdy pomoh-
ly v nesnázích. Nenapodobitelný úsměv například zajistil nocleh v přeplně-
ném hotelu, buchty k obědu od pana vlekaře nebo odzbrojil zuřivého vlčáka.

Helena byla ale také osoba přísná a disciplinovaná, měla ráda přes-
nost a řád. Na zájezdech bývala ideovou vedoucí, na parkovištích svoláva-
la rozcvičky a vyhlašovala hesla dne. K nejoblíbenějším patřilo: „Na počasí 
nezáleží!“

„Nepamatuji si, že by si někdy posteskla, že ji tam a onde něco bolí, její 
kondice a výdrž byla obdivuhodná,“ vzpomíná dlouholetá kolegyně cvičitel-
ka Anna Petlanová.

Za svou činnost a přínos Sokolu obdržela v roce 2015 Zlatou medaili České obce 
sokolské a v roce  2014  Zvláštní cenu města veteránům a dlouholetým funkcioná-
řům uherskohradišťského sportu.

Helena Chytková
1935–2020

Vynikající učitelka, dlouholetá sokolská 
cvičitelka a náčelnice, neuvěřitelně vitál-
ní sportovkyně a turistka, kterou jste kromě 
cvičebních hodin v Sokole mohli až do vyso-
kého věku potkat i na lyžích, na vodě nebo na 
vysokohorské túře. Mládež vedla k cílevědo-
mosti, vytrvalosti a ukázněnosti a její bývalí 
táborníci na ni dodnes vzpomínají s láskou.

Helena Chytková byla členkou Sokola od roku 1945, působila jako cviči-
telka žákyň i rodičů s dětmi, organizovala sokolská cvičení, tábory, turistic-
ké zájezdy i výlety, hrála loutkové divadlo, v němž řadu let propůjčovala svůj 
hlas postavě Kašpárka.

Po obnovení Sokola v 90. letech působila v pozici náčelnice hradišťské 
jednoty a později i celé župy.
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Marie Kellerová
1935–2020
 

Žena s  velkým srdcem, vždy příjemná, lid-
ská, energická a inspirativní.

Marie vystudovala pedagogické gymnázium 
v  Kroměříži a  chemii a  biologii na univerzitě 
v Brně, provdala se a vychovala tři dcery. Práci 
s dětmi věnovala celý život. Jako učitelka do-
kázala ve svých  hodinách nadchnout několik 
generací žáků pro chemii, jako členka Sokola, 
kam vstoupila v roce 1945, hluboce ctila sokol-
ské ideály a snažila se k nim vychovávat mla-
dé lidi i v době totality. V 60. letech postavila na 
nohy loutkové divadlo v Uherském Hradišti a byla jeho principálkou až do 
konce života. Od 70. let skvěle vedla cvičení rodičů s dětmi, jezdila jako ve-
doucí na tábory a od 90. let s dětmi pravidelně nacvičovala sletové skladby.

Pro loutkové divadlo neúnavně sbírala, psala a upravovala pohádky do 
moderního a dětem srozumitelného jazyka, vyráběla loutky i kulisy a předá-
vala lásku k loutkovému divadlu dalším generacím. Její vymyšlená a ručně 
zhotovená žabí kapela oživila nejednu loutkovou pohádku, rozzářila nejen 
oči dětské, ale i ty dospělých. Na loutková představení, nacvičená pod vede-
ním sestry Kellerové, chodily generace hradišťských i přespolních dětí, kte-
ré tak získávaly vztah k tradiční české pohádce.

Kdykoli se Marie Kellerová objevila v ulicích Uherského Hradiště, hlási-
la se k ní spousta lidí všech generací. Někoho učila, někoho cvičila, jiný ji 
znal z loutkového divadla. I když za svou činnost obdržela řadu ocenění od 
města Uherského Hradiště, od České obce sokolské nebo nejvyšší ocenění 
divadelních ochotníků, největší odměnou pro ni vždy byla práce pro dobrou 
věc a radost z výsledku.

„Za každých okolností byla otevřená našim nápadům a  připomínkám, 
ptala se na naše názory, dokonce s nadšením dovolila, abychom si vytvořili 
skupinku, která s její pomocí nacvičila loutkovou hru pro dospělé. Výrazně 
ovlivnila celý můj život a stala se takovým mým vzorem. Nikdy na ni neza-
pomenu.“ Aneta Holomčíková, oddíl mladých loutkářů Sokola UH

„I přes vysoký věk patřila sestra Kellerová k aktivním cvičitelům Sokola 
i  po stránce dalšího vzdělávání. Každý rok navštěvovala obvykle jeden 
nebo více doškolovacích seminářů zaměřených na kategorii rodičů s dět-
mi a zastupovala také naši župu na srazech župních vedoucích. Byla známá 
i v celé ČOS, takže se občas stávalo, že jsem u příležitosti cest do Prahy dostá-
val od sester a bratří z různých koutů ČR úkol ´pozdravovat naši Marušku´.“ 
Martin Šimůnek, náčelník T. J. Sokol UH

V jednom rozhovoru sama krásně shrnula to, co vystihuje její práci: 
„Pracuju s láskou a nezištně. Mám ráda děti, pro které to dělám, a pro ně 
jsem ochotna obětovat vše, co mohu. Jsem přesvědčena, že naše činnost 
v  Sokole má pro ně nesmírný význam.“
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Všechno šlo skvěle a žákyně předvedly výborné výsledky. Po zakončení 
závodu se čekalo na vyhlášení výsledků.

A bylo po závodě a nás čekala ještě celá noc plná zábavy. Odpočali jsme si 
po náročném závodě, připravili se a vyrazili do kina. Sportovní výkony nás 
ale unavily a po návratu z naší vycházky zakončeneḿ nákupem v námi ob-
líbeném nákupním řetězci Fivuza jsme se vrátili na hostel. Proběhla skvělá 
fotografická soutěž, která spočívala v napodobování fotek našich trenérů 
žákyněmi a naopak a potom jsme sousednímu týmu z Napajedel uspořádali 
ukulele koncert s písní Není nutno, která se v našich hlavách držela od za-
čátku této akce. Na oplátku nám pak tento tým zatancoval a vše bylo vyrov-
náno. Celý večer jsme zakončili výkladem našich dojmů a zážitků z celého 
závodu, protože mnoho žákyň jelo poprvé. Už v tu noc jsme věděli, že na ten-
to závod budeme ještě dlouho v dobrém vzpomínat. Následující ráno jsme 
se sbalili a rozloučili, jak s hostelem, tak s celou Prahou. Cesta zpátky byla 
také výborná a celá výprava se tímto víkendem velmi sblížila. Jako každý 
jiný čas strávený v tomto složení jsme si velmi užili a nabudilo nás to k ještě 
větší snaze na další roky strávené v Sokole.

Přebor ČOS v TeamGymu v Praze
25.–26. ledna Natálie Páčová

Všechno to začalo nasednutím našeho TeamGym Junior do vlaku směr 
Praha. Jelikož v tomto týmu byla spousta všestranných žákyň nejen se 
sportovním zaměřením, dohodly se, že si s sebou vezmou ukulele. Ve vlaku 
byla tedy zábava a celá cesta uběhla mnohem rychleji. Dorazili jsme do cílo-
vé stanice a vydali se do nádražní haly. Tam, jak už bylo zvykem z předcho-
zích let, jsme předvedly před veřejností svou pódiovou formaci a veřejnost 
velmi zaujaly. Poté následovala cesta směr Tyršův dům a náš oblíbený hos-
tel Sokol. Vybalili jsme si a ustlali v naší místnosti, nachystali se a vyrazili 
na večeři. Všichni jsme si v místním McDonaldu pochutnali a vydali se po 
cestě na světoznámou a nám nedalekou památku, Karlův most. Po návratu 
nastala zábava v podobě natáčení vtipných tanečních videí a v duchu dobré 
nálady, natěšení na závodní den jsme šli všichni spát. Druhý den brzy ráno 
nastaly přípravy na samotný závod. Začaly jsme se načesávat a vydaly se na 
zkoušku prostoru a nářadí podle rozpisu. Poté jsme se oblékly do závodního 
dresu a byly připraveny na zahájení samotného závodu.
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Gymnastické soustředění 
25.–26. ledna Marijana Brajdić

V gymnastice máme rády soustředění, soustředění nám nabízí mnohem 
víc času a možností dotáhnout prvky, které trénujeme, k dokonalosti. Jedno 
takové se po delší cvičební odmlce uskutečnilo 25.–26. 1. Vyšlo to na stejný 
víkend jako přebor ČOS TeamGymu, kde závodil náš starší tým. Fandit jsme 
mohli jenom na dálku, ale díky sociálním sítím dostatečně intenzivně. 

Dopoledne jsme se věnovali skokům na trampolíně a holkám bylo poprvé 
představeno salto toporně. Po obědě jsme se pak zaměřili na akrobacii a ronda-
ty. V neděli ráno jsme po budíčku pracovali na přemetech přes přeskokové 
nářadí a poté znovu na akrobatických prvcích. Poradit nám přišla i trenérka 
z T. J. Sokol Žlutava (Napajedla), se kterou jsme domluvili další společné sou-
středění, které proběhlo 8. února. Přijelo k nám šest žlutavských gymnastek 
se svou trenérkou. Vyzkoušeli jsme si různá nářadí, průpravy a posilovačky. 
Nezapomněli jsme popřát Magdalence k jejím 14. narozeninám, ani si zastoj-
kovat. Obě soustředění si gymnastky i trenérky moc chválily. Užily jsme si 
spoustu zábavy – ale samozřejmě až po odmakaných trénincích. I pro holky 
bylo skvělé se seznámit s gymnastkami z jiné jednoty a podívat se, jak se tam 
cvičí, a pro trenérky bylo také velmi užitečné vzájemně si poradit.

Střechu máme! 
Den otevřených dveří po rekonstrukci střechy

9. února

Aneb Prohlídka částečně zrekonstruovaných prostor sokolovny. Konečně 
jsme se dočkali nové střechy, zrekonstruované tělocvičny a štukového stropu. 

Program byl bohatý – technické dotazy zodpovídali zástupci stavební fir-
my, návštěvníky rozptylovali parkouristi a gymnastky, představení pro děti 
sokolského loutkového divadla, konala se také vernisáž výstavy fotografií 
z dlouhodobého projektu Sokola a žáků výtvarného oboru oddílu Fotografie 
a nová média Základní umělecké školy v Uherském Hradišti, pod vedením 
pana učitele MgA. Marka Malůška, a na závěr si mladí loutkoherci připravili 
představení loutkového divadla pro dospělé – Don Juan.
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Loutkové divadlo pro dospěláky – Don Juan
15. února         Štěpánka a Vojta Grebeňovi

Už dlouhou dobu jsme si s kama-
rády říkali, že bychom si chtěli za-
hrát hru pro dospělé, jenže jsme ne-
věděli, jak na to. Obrátili jsme se na 
paní Kellerovou a ta nám jako vždy 
pomohla. 

Hru Dona Juana jsme už před ně-
kolika lety viděli na přehlídce sokol-
ských loutkových divadel a moc se 
nám líbila, proto jsme se do toho s vel-
kým odhodláním pustili. Z divadélka jsme si půjčili loutky a začali jsme na-
cvičovat doma. Museli jsme vyrobit i nějaké rekvizity. Nejzajímavější byla 
rekvizita přesýpacích hodin a lebky, na kterých jsme se opravdu vyřádili 
a konečný efekt byl nad očekávání dobrý.

Hrát Dona Juana ve čtyřech lidech bylo celkem složité. Bylo nutné mluvit 
i  dvě postavy rozdílným hlasem a při tom vodit a přechytávat loutky ostatním. 

Na svoji premiéru jsme se moc těšili. Naskytla se příležitost vystoupit 
9. února na dni otevřených dveří. Byli jsme zvědaví, kolik přijde diváků, a jaké 
ohlasy bude mít hra pro dospělé. 

Hra Don Juan se nám nakonec povedla. Dospělí byli nadšení a my jsme 
hru zopakovali na Sokolském přátelském večeru.

„3 v 1“
9. února                Andrea Březinová

Protože dveře sokolovny zůstaly na podzim roku 2019 veřejnosti zavře-
ny z důvodu rekonstrukce střechy, chtěli jsme všem ukázat, že to stálo za to 
a uspořádali jsme 9. února Den otevřených dveří. V rámci této akce mohli zá-
jemci navštívit nejen místa, která už znají a běžně navštěvují, ale podívat se 
i na půdu či Korunu. Naše loutkové divadlo navštěvuje pravidelně spousta di-
váků, a proto si pro tento slavnostní den přichystalo hned tři akce. 

Jako první zahrála skupinka starších pohádku Honza doktorem, která je 
určena dětem každého věku, ale i dospělí se při ní pobaví. Kašpárek s Honzou 
jdou do pekla vyléčit knížete pekel, aby získali velkou odměnu a mohli rozdě-
lit zlaťáky mezi chudé lidi. Chce je předejít lakomý krejčík a ještě lakomější 
Fajšl, kteří chtějí peníze jen pro sebe. Kašpárek však svými chytrými nápady, 
které v apatice nekoupí, ale musí je mít v hlavě, vyzraje nad čerty i samotným 
knížetem pekla.

Po vtipné pohádce byla zahájena výstava Loutkového divadla a žáků 
Základní umělecké školy výtvarného oboru Fotografie a nová média pod ve-
dením MgA. Marka Malůška, kteří na svých fotkách zachytili zákoutí a zátiší 
loutkového divadla, portréty loutek a loutky mezi lidmi. Fotografie budou na-
dále zdobit chodbu do loutkového divadla.

Malí diváci postupně odcházeli a přicházeli ti starší na lidovou hru Don 
Juan, kterou pro ně nazkoušela skupinka mladších herců. Rozplétá se tady 
vražda místodržitele dona Pedra. Kašpárek je zde sluhou Dona Juana, kterého 
kamenná socha nabádá k nápravě a pokání, jinak může myslet na svou smrt. 
Ten se však nechce napravit a čerti ho odnesou do pekla. O dobrý konec ne-
přijdeme. Kašpárek se ožení s Krčmářkou.
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Dílnička před PSV a šibřinkami
1. února   Marijana Brajdić

Nová tělocvična potřebovala novou výzdobu! Proto se 1. února sešla sku-
pina dobrovolníků a pustila se do výroby. Z této výzdoby jsme se těšili jak na 
Přátelském sokolském večeru, tak i na dětských šibrinkách. Další novinkou 
byl fotokoutek!

Přátelský sokolský večer
15. února

Šibřinky
16. února
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Korona prázdniny
       
od března  Marijana Brajdić

Nečekané a nikým vítané prázdniny způsobené koronavirovou pandemií 
začaly 10. března 2020. Scházet se v tělocvičně jsme sice nemohli, ale ihned 
jsme začali hledat způsoby, jak cvičit v omezených podmínkách.

Oddíl rodičů s dětmi dostal nahrané říkánky, které děti dobře znají, aby si 
je doma mohly trénovat. TeamGymové oddělení obdrželo videa na posilování 
a cvičení vhodné do obýváku.

Po sociálních sítích kolovaly různé výzvy, tak jsme se některých taky 
zúčastnili. První větší výzvou, kterou jsme vytvořili, bylo  #bringsocool-
-up, založené na známé písničce Flower od interpreta jménem Moby, kte-
rá je známá jako výzva s  kliky nebo dřepy, kdy na určitá slova cvičenec 
drží danou polohu a pak opět povolí, my jsme si vytvořili variantu se stří-
dáním podporu a vzporu ležmo. Výzva to nebyla jednoduchá, ale našlo se 
dost odvážlivců, kteří s námi sdíleli své pokusy o zvládnutí tohoto cvičení. 
 Naše loutkové divadlo se také zapojilo na sociálních sítích a pro pobavení 
v nejisté době nachystalo tematická videa o kašpárkovi, která jsou k zhléd-
nutí na našem YouTube kanálu. Postupně se některé naše TeamGymové sku-
piny pustily do online tréninků. Náš mladší tým TGJ II tak dokonce začal 
trénovat i svou novou pódiovou skladbu! K online tréninkům se pak přidalo 
i oddělení žáků.

Ve chvíli, kdy bylo umožněno scházení se ve dvou, jsme spustili indivi-
duální tréninky. Využily jich především naše gymnasticky založené oddíly. 
S  uvolňováním opatření přišla i chvíle, kdy jsme se mohli scházet alespoň 
ve skupinách do desíti. Rozdělili jsme si tak děti do skupinek, abychom spl-
nili vládní opatření, a cvičili jsme na venkovním hřišti, především na airtrac-
ku. Začal se scházet i oddíl bodystylingu, který využíval možností společné 
turistiky. 

Po dlouhé době jsme se konečně dočkali i cvičení v tělocvičně! Za dodržení 
veškerých hygienických podmínek jsme nadšeně vstoupili do naší nově zre-
konstruované tělocvičny, kterou jsme si ani nestihli pořádně osahat. V červ-
nu tak už byly zpátky ve svém cvičebním režimu všechny naše oddíly, zvykli 
jsme si na všudypřítomný pach dezinfekce a užívali si možností pravidelné-
ho cvičení. Netušili jsme ale, že celý scénář se zopakuje ještě jednou na pod-
zim, přinutí nás zkoušet nové technologie a pomocí nich i nadále cvičit.

Korona roušky
V těchto nečekaných časech, kdy se nepotkáváme v tělocvičně si i nadá-

le pomáháme. Krásným příkladem pomoci je šití roušek, Kristina Brajdić má 
tak ze svého pokoje „rouškárnu“ a nejpovedenější rouškou je ta, která vznikla 
na objednávku od našeho pana starosty – sokolská rouška!

Další roušky pro Sokol zajistila a nechala na zakázku vyrobit Andrea 
Březinová.
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Bodystyling
       Zuzana Kohoutová

Rok 2020 byl netradiční ve všech ohledech 
a projevil se také v našem cvičení. V předcho-
zím roce jsme byli nuceni kvůli opravě střechy 
přesunout cvičení našeho oddílu do jiných tě-
locvičen, o to víc jsme se všichni těšili na za-
hájení cvičení v sokolovně s novou střechou. 
Zvláště pak, když jsme věděly, že na nás čekají 
i nově zakoupené podložky BOSU a s nimi ur-
čitě i další výzvy. Naše čiré nadšení bylo však 
záhy zmařeno – 11. března se zavřely tělocvič-
ny napříč republikou a my byly odkázány na 
individuální procházky a pohybové aktivity. 
Ještěže existují sociální sítě a mohly jsme vi-
dět, jaké pohybové alternativy kdo doma vy-
myslel a prováděl. Sdílely jsme si různá videa, od jógy přes tabatu, dokonce 
jsem natočila vlastní krátké video pro motivaci a pobavení. 

V  průběhu května se opatření začala po-
stupně rozvolňovat a my jsme se konečně moh-
ly – byť v  omezeném počtu – začít scházet 
a  společně podniknat procházky po okolí. Ani 
o  prázdninách jsme ve sportovních aktivitách 
nepolevovaly, vrcholem nezdařené sezóny byl 
„1. ročník soustředění“, který se konal na kon-
ci srpna v  Jeseníkách. Každodenní túry (stez-
ka Bílou Opavou, dobytí Pradědu hned dva dny 
po sobě a různé rozhledny v kraji) jsme střídaly 
s kulturními zážitky. Ani trvalý déšť neovlivnil 
náš krásný dojem z Karlovy Studánky, navštívi-
li jsme Bruntál i jeho muzeum a zámek. Večer 
jsme pak relaxovaly různými způsoby, příjem-
ný zážitek v sauně jsme vykompenzovaly koupelí v ledové Moravici. Také už 
víme, že Jitka Oherová umí nejlépe vařit a že už navždy budeme objednávat 
víno u pana Sedláře ze Sadů.

Rozjezd cvičení v září byl rychlý a krátký. Tělocvičny byly opět zavřeny 
a my se tak uchýlily zpět na lesní cesty a stezky k pěším pochodům.

Doufáme, že v příštím roce budeme mít více štěstí, pořádně dofoukneme 
své BOSU podložky a začneme zase jako před lety od začátku.
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Jsme vidět!
Andrea Březinová

Je nás vidět a snažíme se být viděni. Nejen na závodech, soutěžích, ale 
i při představeních a různých kulturních akcích. Pro tyto účely jsme již něko-
likrát oslovili paní Gabrielu Ondrůškovou z firmy Nejvýšivka, která nám vždy 
ochotně vyšla vstříc a vyšila nápis či logo Sokola. Na začátku roku na Den ote-
vřených dveří to byla trička pro všechny skupiny loutkového divadla. Později 
mikiny pro nové cvičitele. Vzhledem k vývoji situace nám na naše přání po-
hotově vyšila loga Sokola i na roušky. A to hned ve dvou variantách. V bílé 
a červené, protože o ně byl velký zájem mezi cvičiteli i veřejností.

Video s názvem Starosta na pikniku
       Marijana Brajdić

Díky vládním opatřením jsme všichni byli nuceni zůstávat doma, potká-
vat se pouze online, a tak mohlo vznikat mnoho různých nápadů, jak si krátit 
dlouhou chvíli. Na sociálních sítích kolovaly různé výzvy, k jedné takové nás 
vyzval T. J. Sokol Napajedla. Jednalo se o video, kde si lidé přehazují toalet-
ní papír a mezitím s ním cvičí. My jsme s tímto konceptem vymysleli příběh, 
kdy se bratr starosta při šachové hře dostal do nesnází a potřeboval nutně to-
aletní papír, který nám ale byl ukraden. Naštěstí máme velkou základnu ši-
kovných gymnastek a gymnastů, kteří mu pomohli včas sehnat žádané zboží. 
Naše zpracování této výzvy bylo na sociálních sítích velmi kladně oceněno, 
takže cíl zacvičit si a pobavit byl splněn!
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Noc sokoloven
12. června Barbora Ilčíková

Letos jsme se poprvé výrazněji účastnili celorepublikové akce pořádané 
ČOS – Noci sokoloven. O co vlastně jde? Cílem je seznámit veřejnost s tím, 
jaké architektonické poklady skrývají budovy v centrech měst a obcí, okolo 
kterých lidé každý den chodí, ale kam kromě místních sokolů a dalších spor-
tovců málokdo vkročí.

Výsledkem našich kreativních schůzek s Ivou Mráčkovou byl ná-
sledující program, který ale v den konání akce trochu upravilo počasí. 
Naším záměrem bylo zaujmout osazenstvo zahrádky restaura-
ce Koruna. Počítali jsme s tím, že účastníci našeho programu již po-
žili jedno a více piv, proto jsme pro ně přichystali koordinační akti-
vity, které měli vyzkoušet jejich schopnosti koordinovat vlastní tělo. 
Dále čekalo hosty promítání příběhu hradišťských sokoloven, pre-
zentace ukazující vývoj cvičebních prostor a stavbu sokolov-
ny v Uh. Hradišti. Dál se mohli návštěvníci fotit s krojovanou so-
kolskou rodinou nebo s živými sokoly, kteří posedávali mezi hosty. 
To hlavní bylo noční provázení zájemců areálem po speciální trase a gym-
nastické a parkourové vystoupení v tělocvičně. Jak již bylo zmíněno, náš pro-
gram upravilo počasí, ale i tak jsme pod rouškou tmy provedli několik zájem-
ců po sokolovně a představili tak naši činnost veřejnosti.
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Zahájení prázdnin
26. června Barbora Ilčíková

Na tuto akci jsme se těšili, protože jsme se mohli po dlouhé odmlce setkat 
a posedět u ohně. Letos program začal o něco dřív, už ve tři hodiny. Malí spor-
tovci se svými rodiči se pomalu ale jistě scházeli na hřišti, kde pro ně byly 
přichystány nejrůznější dovednostní aktivity, za odměnu si mohli vykreslit 
vláček plný dětí. V tělocvičně potom bylo pro všechny připravené vystoupení 
malého TeamGym 0 a TeamGym Junior III. Obě vystoupení se líbila a pochva-
ly se dostávaly gymnastkám ještě během odpoledne.

Pro ty menší také zahrálo loutkové divadlo svou pohádku, jako obvykle 
bylo hlediště úplně plné dětských diváků, kdy ani na rodiče nezbylo místo 
v loutkovém sále, a ti proto museli čekat venku a chodbě.

Poté se mohli i rodiče rozptýlit ještě jedním gymnastickým vystoupením, 
tentokrát TeamGym Junior II předvedl své přemety, fliky a salta.

A všichni se těšili na špekáčkovou večeři. Jenže to nebylo tak snadné, jak 
se zpočátku zdálo. Náš starosta totiž rozhodl, že nejsme žádné máčky, ale zá-
lesáci, a základ ohně připravil bez papíru. Tak museli nedočkaví a hladoví ro-
diče s dětmi počkat, než fireman Pan Jan s místostarostou Jiřím rozdělají po-
mocí papírových kapesníčků oheň pro přípravu večere.

Pan Jan pro návštěvníky (a taky jistě pro své vlastní potěšení) připravil 
finskou svíci, kterou později také pozdvihl na přírodní gril, vhodný pro opéká-
ní pečiva a hermelínu. 

Děkujeme za krásnou účast a prázdniny tímto můžeme považovat za za-
hájené. Cvičení a létu zdar!
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Příměstské tábory
červenec Marijana  Brajdić

Začátkem léta pořádala naše jednota tři příměstské tábory pod vedením 
Marijany Brajdić. Každý byl zaměřený trochu jinak.

 
První příměstský tábor s názvem Pohádková gymnastika proběhl v době 

Slováckého léta od 7.–10. 7. 2020. Devatenáct dětí ve věku 4–11 let bylo roz-
děleno do tří týmu k vedoucím Barči Jagošové, Káji Bartošové a Magdalence 
Brajdić.

Každý den nás provázel jeden pohádkový příběh z odlišného prostředí, 
který krásně oživil dopolední gymnastický trénink.

V úterý jsme se věnovali Sněhurce, pohádce od bratří Grimmů. Důležitou 
náplní odpoledního programu bylo vytváření táborových triček. Stihli jsme 
i oslavit Lindiny narozeniny a zazpívat si pár pohádkových písniček za do-
provodu Majdiného ukulele.

Ve středu jsme měli program inspirovaný staročínskou pohádkou Mulan. 
Děti velmi zaujala především kvůli vyrábění dráčků a střílení z luku.

Ve čtvrtek jsme zůstali v klasickém českém prostředí a pracovali 
s Erbenovou verzí Zlatovlásky. Putování s Jiříkem a pomáhání zvířátkům 
se všem velmi líbilo.

Pátek byl náš poslední den, kdy jsme se přenesli do francouzského pro-
středí s pohádkou Kráska a zvíře. Kromě cvičení se stihlo i focení a odpo-
ledne jsme strávili v Aquaparku v Uherském Hradišti, kde jsme si na závěr 
rozdali medaile za úspěšné zvládnutí přímestského tábora!

Druhý gymnasticko–parkourový příměstský tábor probíhal mezi dny 
13.–20. 7. 2020. 22 dětí se celých 5 dní věnovalo náročným sportům– gym-
nastice a parkouru. Měli jsme 11 holek – gymnastek a 11 kluků cvičících 
parkour.

V pondělí a úterý se trenérky Marijana a Magdalena Brajdić věnovaly svým 
holkám a trénovaly základy gymnastiky, stejně tak kluci parkouristi pod ru-
kami Lukáše Otoupalíka a Davida Chrástka pracovali na základních přesko-
cích. Každý trénink byl obohacen o zábavné rozhýbání a pořádné posilování. 
Za odměnu děti překonávaly opičí dráhu a odpoledne si zahrály táborové hry. 
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 Ve středu jsme to trochu otočili a kluci si vyzkoušeli, co obnáší gym-
nastika, holky chvíli překonávaly různé překážky a to je moc bavilo. 
 Výlet do Brna byl na programu dne ve čtvrtek. Všechny získané schop-
nosti naši táborníci otestovali hned ve dvou nových areálech. Navštívili 
jsme JumpPark a In Motion Academy. Výlet byl náročný, ale užili jsme si ho! 
 V pátek jsme si zacvičili ještě naposledy v tělocvičně a už jsme se mu-
seli loučit. Každý za úspěšné zvládnutí příměstského tábora získal svou 
medaili!

Od 20. do 24. 7. 2020 byl 
uspořádán poslední příměst-
ský tábor určený jen pro jeden 
závodní tým gymnastek od cviči-
telek Marijany a Kristiny Brajdić. 
 Program jsme měly velmi 
bohatý, kromě nabitých tréninků 
jsme se okoupaly v  Aquaparku, 
vyrobily si vaky a jely na výlet do 

Brna. Tam byl trénink v Dětském centru T. J. Sokol Brno 1, po výborném obědě 
jsme vyšplhaly na Špilberk, kde jsme si vychutnaly zmrzlinu a krásný výhled. 
Příměstský tábor jsme si všichni moc užily, vylepšily už zvládnuté prvky 
a makaly na nových cvicích a pódiovce a ani gymnastky neminula odměna 
v podobě zlaté medaile!
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Letní IT soustředění ve spolupráci 
s Obchodní akademií
20.–24. července Martin Šimůnek

Ve spolupráci Obchodní akade-
mie Uherské Hradiště a T. J. Sokol 
Uherské Hradiště letos proběhla 
dvě letní IT soustředění: „Hrajeme 
si s IoT“ od 13. do 16. července 2020 
a „Programování pro ZŠ“ od 20. do 24. 
července 2020. Účastníky byli žáci 
základních škol okresu Uherské Hra-
diště, kteří se chtěli dozvědět něco 
víc o možnostech, které jim dnes na-
bízí informační technologie.

Během prvního soustředění „Hrajeme si s IoT“ se účastníci seznámili 
s vývojovou deskou Wemos D1 mini (ESP8266) a naučili se k ní připojit jed-
noduchá čidla (přes sběrnici I2C), displej a diody. Vyzkoušeli si tak, jak lze 
z počítače jednoduše ovládat hardwarová zařízení, což je základní stavební 
kámen Internetu věcí (IoT) a Průmyslu 4.0.

Na druhém soustředění „Programování pro ZŠ“ si účastníci vyzkoušeli 
programování jednoduchých 2D her ve frameworku Greenfoot – to zname-
ná klasické programování.
 
 Lektory kurzů byli žáci obo-
ru Informační technologie na 
Obchodní akademii Uherské 
Hradiště (www.oauh.cz). Ad-
ministrativu a technické za-
jištění měl na starosti Martin 
Šimůnek, který také s lektory 
spolupracoval na tvorbě obsa-
hu kurzů. Kurzy byly vytvoře-
ny tak, aby získané dovednosti 
mohli žáci dále rozvíjet i doma.

Použité nástroje jsou zdarma a sadu zaří-
zení pro IoT si účastníci odnesli domů, aby 
s ní mohli doma experimentovat.

Jednalo se už o druhý ročník letních 
soustředění. Navazovali jsme na úspěšné 
loňské soustředění „Hrajeme si s IoT“.
 
 Těšíme se na příští léto!

Tým organizátorů
 

Zájezd Tatry
 29. srpna – 4. září     Milena Semmlerová

Jednalo se o zájezd na Liptov (cestovka Donamo), původně to byl so-
kolský zájezd, ale sokolové se vytratili a z 20 účastníků jsme zbyly jen 4, 
ostatní jsou však naši dlouholetí přátelé, turisté, kteří s námi každoročně 
jezdí. Vlivem „korony“ a změny termínu to dopadlo, jak dopadlo. Ale i tak 
– dobře. Prochodili jsme okolí Liptova a našlapali kolem 80 km v nároč-
ném terénu.

Nový oddíl TG
od září 2021                Barča Kusáková

MTG – malý TeamGym. Jsme skupinka holek, které trénují na závody 
(ve všestrannosti). Trénuje nás Pája Vaškůjová a Lucka Mega. Nacvičujeme 
přeskoky na trampolínce nebo cvičíme na airtracku. Samozřejmě se na 
trénincích protahujeme, posilujeme a snažíme se zlepšit! Naše první závo-
dy se měly uskutečnit 17. 11. 2020. Ale kvůli tomu všemu, co se děje, se ne-
uskutečnily. Všichni doufáme, že brzy budeme mít tréninky, soutěže a zá-
vody jako dřív.
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LEDET – téma fantasy
16.–29. srpna

Spolu v pohybu
23.–30. září      Barbora Ilčíková

„Tradiční týden akcí v sokolských jednotách, které veřejnosti ve všech 
částech republiky představují celou šíři sportovních, pohybových, kultur-
ních i společenských aktivit Sokola. Každoročně v tomto týdnu sokolové 
uspořádají až 200 akcí a do sokoloven se přijde podívat a vyzkoušet sokol-
ské aktivity přes deset tisíc návštěvníků.  

Sokol spolu v pohybu je projekt ČOS, který se snaží propojovat lidi všech 
věkových kategorií pomocí pohybových aktivit napříč celou republikou, ať 
už jste jednota v krajském městě nebo na malé obci. 

Minulý rok jsme v rámci týdne v pohybu testovali zdatnost, pro letošní 
rok máme připravené téma tradičních českých her. Za tímto účelem zpraco-
váváme publikaci, která se bude hrám podrobně věnovat.“

https://www.sokol.eu/projekt/sokol–spolu–v–pohybu

U nás v jednotě jsme připravili spoustu zajímavého programu, který ale 
bohužel díky covidu a opět horšímu počasí nemohl proběhnout v plné šíři. 
V plánu bylo následující: veřejné cvičení, sokolské kvízování pro veřejnost, 
rozloučení s létem, parkour speed run, gymnastika pro dospěláky a fit testy 
pro všechny generace. Takže se budeme těšit na další snad klidnější roky.
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Pietní akt k Památnému dni sokolstva
7. října, Památný den sokolstva 8. října

Památný den sokolstva 
je poctou všem členům 
a členkám Sokola, kteří bě-
hem téměř 160 let existen-
ce našeho spolku obětovali 
své životy v boji za svobodu, 
demokracii a samostatnost. 
Od roku 2019 je zařazen do 
kalendáře významných dnů 
České republiky.

Pietní akt ke vzniku Československého státu
27. října, vznik Čs. státu 28. října Barbora Ilčíková

Každý rok se sokoli účastní pietního aktu pořá-
daného městem k uctění obětí 1. světové války na 
Komenského náměstí v Uh. Hradišti. Letos se díky 
opatřením spojených s covidem-19 oficiální akt ne-
konal, ale my jsme samozřejmě přišli památku pad-
lých uctít i navzdory těmto okolnostem.

Čest jejich památce.

Cvičení za anticovid opatření
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Co ještě se v jednotě událo
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Sokolský pařát
Jaroslav Ševčík 

Sokolský pařát je projekt Sokola Libeň, který jsme již něko-
likátým rokem převzali a lehce upravili podle našich představ. 
Sokol by měl být všestranný, proto je cílem pařátu prověřit nejen naše spor-
tovní, ale i kulturní výkony. Celý pařát je o 7 disciplínách, do kterých patří: 
uplavat 14 km, překonat vlastními silami 300 km, uběhnout maraton, ales-
poň 180x se otužit, vyskákat na horu Říp – 455 m, 1000x se přitáhnout, pře-
číst 4 knihy, zúčastnit se 8 různých kulturních akcí.

Záleží na poctivosti účastníků, kontrola výkonů je nemožná. Tento rok 
se zúčastnilo více jednot – Zlín, Libeň, Olomouc Nové Sady a také veřejnost. 
Souhrnně to bylo 16 účastníků a jako jediná dokončila pařát Lucie A. Mega.

Korienťák
Lucie Alexandra Mega

V době celosvětové pandemie je třeba navštěvovat přírodu, a tak T. J. Sokol 
Uherské Hradiště, po inspiraci Sokolem Libeň, připravil Hradišťský ko-
rienťák. Cílem bylo, aby si lidé ověřili, jak znají okolí Uherského Hradiště. 
Nezáleželo na čase, ani na způsobu dopravy k  jednotlivým stanovištím 
a účastnit se mohli jak jednotlivci, tak týmy či rodiny. Na každém stanovišti 
se nacházel QR kód, který po načtení ukázal fotku následujícího stanoviš-
tě, podle které měl člověk poznat místo na fotce, a na tomto místě najít dal-
ší QR kód. Do konce listopadu korienťák dokončilo 9 týmů nebo jednotlivců.

Brigády
Tento rok se udělala zase spousta práce vedoucí k zušlechťování našeho 

areálu a jiného majetku. 

Napřed se vyklízelo, uklízelo, naklízelo, poté stavělo nové ohniště, trá-
my se samy nařezaly a odnosily k ohništi, vstupní dveře odbarvily a znovu 
nabarvily, pořezaly se stromy u chaty na Smraďavce a a zmizela bouda za 
ohništěm. K této akci její organizátor Jiří Žák řekl: „Kamarád vzal po práci 
menší auto a pomohl nám vše naložit a odvézt do Kovosteelu, jelo se 2x, od-
padu byla asi tuna.“
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VĚŘTE NEVĚŘTE

Nová půda
našla uplatnění: 
Cvičení rodičů

bez dětí

Když děti na 
Mikuláše zlobí

Smraďavka
Andrea Březinová

Po prudkém větru, kte-
rý se prohnal naším kra-
jem, spadl v blízkosti sokol-
ské chaty strom. Proto jsme 
v  neděli ráno vyrazili vy-
baveni nářadím a pracov-
ním elánem na Smraďavku. 
Padlý strom jsme pořeza-
li, z  cesty odstranili, kolem 
chaty pohrabali větve a ty 
drobné popálili.

Nervy na kýblu
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Ne, opravdu nebolí ;–)

To je dost, že se
v 15 letech

naučila chodit

Konečně pořádné 
dotace na cvičitele

Čaj o páté
a rodinná pohoda

Když nepřijdou 
dotace na gril

Ještěže nemusím 
sahat na zem

Adam si užívá 
svůj týden slávy

Focení? Asi to 
tak moc nebolí...

Uklízíme nebo má 
parkour cvičení?
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Sokolské příspěvky ve zpravodaji města
Iva Mráčková

Již od roku 2018 pravidelně přispívá tisková mluvčí jednoty Iva Mráčková 
zajímavými články o Sokole a dění v něm do Zpravodaje města Uh. Hradiště. 
Letos si mohli naši spoluobčané přečíst o naší jednotě následující:

„Ze cvičebních hodin se vracíme nabité pozitivní energií,“ shodují se sokolky
Sokolové se rozloučili s dlouholetou cvičitelkou a náčelnicí
Sokolové se po Vánocích vrátí pod novou střechu
Sokolové v karanténě cvičí a hrají divadlo
Sokolové opět cvičí „naživo“ a chystají řadu letních akcí
Sokolské kroniky vyprávějí
Cvičitelka, vzdělavatelka, jednatelka a nadšenec
Sokolský areál v červenci ožil pohádkovou gymnastikou i parkourem
Sokolové letos plánují více letních aktivit 
30 let po Sametové revoluci je hradišťský Sokol plný mladých lidí 
V rámci pietního aktu si sokolové připomenou osudy odbojáře A. Pachla
Vzpomínka na Marii Kellerovou

Ze všech článků, které můžete dohledat na stránkách Sokola i města, vy-
bírám tento.

V rámci pietního aktu si sokolové připomenou osudy odbojáře Antonína
Pachla

  Každoročně si Česká obec sokolská 8. 10. u příležitosti Památného dne 
sokolstva připomíná tisíce bratrů a sester, kteří byli zavražděni v době 
2. světové války. Symbolem této piety se stal 8. říjen 1941, kdy nechal 
Reinhard Heydrich těsně po svém nástupu do funkce zatknout asi 1500 
sokolských činovníků v rámci tzv. Akce Sokol, aby tím přispěl k likvidaci 
československého odboje. Od loňského roku se tento den řadí i mezi vý-
znamné dny České republiky.

K uctění Památného dne sokolstva se připojí také T. J. Sokol Uherské 
Hradiště a uspořádá 7. října v 18.00 pietní akt na prostranství naproti 

historické budovy gymnázia, kde je od konce září umístěna umělecká in-
stalace se jmény místních sokolských obětí německé okupace a výstava 
věnovaná sokolskému odboji.

„Místo není zvoleno náhodně,“ vysvětluje vzdělavatelka hradišťské so-
kolské jednoty Barbora Ilčíková. „Při letošním pietním aktu bychom si 
chtěli zejména připomenout bratra Antonína Pachla, od jehož narození le-
tos uplynulo 110 let. Byl aktivním hradišťským sokolem i skautem a matu-
roval na zdejším gymnáziu v roce 1929,“ dodává Barbora Ilčíková.

  Antonín Pachl působil za války jako učitel na základní škole ve Zlíně-
Zálešné a byl rovněž zástupcem velitele místní pobočky odbojové organi-
zace Obrana národa. Gestapo si jej v prosinci 1939 našlo přímo ve škole. „Já 
jsem vždycky říkal, že uteču. Poněvadž je škola na volném prostranství a já 
mám dobré nohy, tož jsem se do toho pustil. Kdyby ne zimníku, který jsem 
po cestě shodil, byl bych se snad dostal z dosahu. Oni po mně stříleli dva 
a pak tři. Tož, naštěstí to odnesla jen levá paže. Odvedli mě do auta za na-
dávek: „Ty český pse, ty české prase“ a podobných výplodů německé jem-
nosti a kultury.“ Tato vzpomínka Antonína Pachla se dochovala v archívu 
T. J. Sokol Uherské Hradiště. Konce války se bratr Pachl nedožil, v srpnu 
1944 zemřel ve věznici na Mírově. V prosinci 1945 mu byl in memoriam 
udělen Československý válečný kříž.

Jména místních sokolských obětí německé okupace připomíná i pa-
mětní deska ve foyer Slováckého divadla a dva tzv. kameny zmizelých. 
První, se jménem Václava Najbrta, najdeme před historickým vchodem do 
budovy obchodní akademie, druhý, který připomíná Josefa Horáka, se na-
chází před budovou staré sokolovny. „Kamenem zmizelých bychom chtě-
li občanům města trvale připomenout také Antonína Pachla,“ vysvětluje 
Barbora Ilčíková. Hradišťský Sokol se tak připojí k projektu Sokolské ka-
meny zmizelých, jehož cílem je připomínat veřejnosti jména těch, kteří 
neváhali položit životy za svobodu naší země.
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Kalendář akcí
             

26. 1. O Černé princezně  Březen – Kašpárek a  Koronavirus
9. 2. Den otevřených dveří:  na Facebooku (4 díly)
 – Honza doktorem  26. 6.  Zahájení – Voják a strašidla
 – Don Juan   28. 7. Velehrad – Voják a strašidla
 – výstava foto. žáků ZUŠ 26. 8. Strání – Voják a strašidla
16. 2. SPV – Don Juan  29. 8. Modrá – Popelka
23. 2. Kouzelné bačkůrky  Prosinec – Zimní pohádka na YouTube

Rok 2020
Andrea Březinová

Konečně je tady leden a stavební práce dokončeny. Všichni se už těšíme 
na první zkoušku, pohádku a hlavně na diváky. Jenže – začátek roku si ni-
kdo takhle nepředstavoval – v neděli 19. 1. nás opustila ve věku 85 let naše 
dlouholetá sokolská cvičitelka a náčelnice Helena Chytková, která byla 
dlouhé roky členkou loutkového divadla a propůjčila svůj hlas především 
Kašpárkovi. Zůstane navždy zapsána v našich srdcích.

Čas šel dál a jako první pohádku zahrála skupinka nejmladších, tu O Černé 
princezně. Na akci Den otevřených dveří, jak je již zmíněno v článku „3 v 1“, 
všichni loutkoherci obdrželi nové černé tričko s nápisem Loutkové divadlo 
Sokol Uherské Hradiště a skupinka starších zahrála pohádku Honza dokto-
rem a nejmladší hru Don Juan pro starší diváky. V průběhu byla zahájena 
výstava fotek žáků Základní umělecké školy, kteří v předcházejícím roce fo-
tili nejen loutky, ale i zákulisí a samotné představení. 

Převážně hrajeme pro dětské publikum, ale vzhledem k tomu, že hra Don 
Juan starší zaujala, zahráli jsme ji i na Sokolském přátelském večeru. 

LOUTKOVÉ DIVADLO
Z  důvodu omezení jsme od března nemohli hrát, ale chtěli jsme dát 

vědět dětem, že na ně myslíme a zkusit jim zábavnou formou vysvětlit, 
jak by se měli v  této době chovat. Proto sestra Kellerová napsala příběh 
o boji Kašpárka se zlou čarodějnicí Koronou a virem, kterou sestry Sylvie 
Ševčíková a Milena Semmlerová nazkoušely, natočily a v několika dílech 
zveřejnily na Facebooku a YouTube.

V  květnu se situace zlepšila a skupina dospělých nazkoušela pohád-
ku Voják a strašidla, kterou zahráli 28. 6. na zahájení prázdnin pro sokol-
skou veřejnost a za měsíc na to pro prarodiče s vnoučaty na Velehradě ve 
Slovanském sále a ve Strání na Zámečku v rámci Řezbářského sympozia.

Loutková rodina je obsáhlá. Jsou zde 
loutky mladé, ale i staré sto let. Jsou 
zde domácí i zahraniční. Všechny bo-
hužel časem stárnou a opotřebováva-
jí se. Každá divadelní scéna je jinak vel-
ká a tedy potřebuje loutky jinak vysoké. 
Ale my již několik let spolupracujeme 
s panem Jaroslavem Slavíkem, řezbářem 
z Ostravy, který nám dovezl v prvním po-
loletí loutky Mikuláše, vodníka a prince. 
Také se osobně přesvědčil, že jeho loutky 
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jsou pohyblivé, pro herce dobře ovladatelné a jsou s nimi spokojeni nejen 
herci, ale hlavně malí i velcí diváci. Díky dotacím se nám podařilo i v dru-
hém pololetí doplnit královskou rodinu o pana krále a paní královnu a do 
Mikulášovy družiny andílka.

Na konci prázdnin skupina starších již s novým princem zahrála pohád-
ku Popelka na 17. ročníku Dne medu a medoviny, pro veřejnost ze širokého 
okolí.

Budova byla opět uzavřena pro veškerá cvičení a zkoušení,  ale aspoň byl 
čas na úklid jeviště, zákulisí a místností, kde jsou uskladněné nejen loutky, 
ale i kulisy a velké množství rekvizit do všech her, které zde na této scéně 
od roku 1996 hrajeme.

Naše soubory
Pod vedením sestry Marie Kellerové hraje skupina dospělých ve složení 

Sylvie Ševčíková, Milena Semmlerová, Marta Ryšková, Jana Miklová, Marie 
Maňásková, Jarmila Martová, Dagmar Čechmánková, Jiří Fojta, Anička 
Francová, Zora Tomečková a Aranka Šupková.

Starší dětský soubor si začala vychovávat  již od roku 2003 na Základní 
umělecké škole, kde je učila nejen dramatické průpravě, ale i technice hla-
sové, pohybové, technice vodění loutek a celkové práci v souboru. Někteří 
členové již studují na vysoké škole, či dokonce pracují. Nyní hrají ve složení 
Andrea Březinová, Pavlínka Březinová, Magdaléna Marie Hlavačková, Karolína 
Ema Hlavačková, Ester Pochylá, Sára Pochylá, Vojtěch Kočica, Tobiáš Seitl.

A jako nejmladší dětský soubor, který začal hrát po roce 2012, působí 
Štěpánka Grebeňová, Vojta Grebeň, Bohunka Grebeňová, Aneta Holomčíková, 
Martin Janulík, Lukáš Man, Matouš Man, Tadeáš Erban, Kateřina Čoupková, 
Karolína Stojková a Táňa Horehleďová.

Tento rok byl určitě pro všechny těžký a náročný, ale pro nás to bude rok, 
kdy nás opustila naše principálka Marie Kellerová. Žena, která dokázala po-
stavit loutkové divadlo opět na nohy, zbudovat scénu, zajistit loutky, sesbí-
rat, upravit a napsat texty. Nadchnout lidi, kteří s ní byli ochotni zkoušet tý-
den co týden nové pohádky, neustále se vzdělávat a přijímat nové výzvy. Za 
svou činnost obdržela řadu ocenění od města Uherské Hradiště, České obce 
sokolské a na přehlídce sokolských loutkových divadel Zlatý odznak Josefa 
Kajetána Tyla. Byla ve svém věku 85 let neúnavná a stále myslící na děti, na 
diváky a ostatní. Budeme se snažit ji nezklamat a v její práci pokračovat.

 

Kašpárek a koronavirus        
https://www.youtube.com/channel/UC_EOemOzMrT5LaGao–p0Ycw

Milena Semmlerová 

Už v první kovidové vlně loutkové divadlo neodpočívalo. Natočili jsme 
krátké pohádky o setkání Kašpárka a pohádkových bytostí s Kovidem. Vždy 
to samozřejmě dobře dopadlo. Pohádky byly umístěny na stránky Sokola  na 
YouTube a Facebook.

Potom, během druhé vlny, jsme před Vánocemi natočili krátkou vánoč-
ní pohádku Kašpárek a sněhulák. Díky moderní technice se pohádka dosta-
la mezi děti alespoň prostřednictvím obrazovek. Ale stejně se nemůžeme 
dočkat, až se hlediště zase naplní a my budeme moci dětem zahrát naživo. 

Sylvie Ševčíková

Když na jaře vznikla situace, kdy jsme nemohli hrát ani pro školky a ško-
ly,  řekli jsme si, co kdybychom natočili pohádku, aby děti věděly, že loutko-
vé divadlo na ně nezapomnělo. První pohádku napsala Mařenka Kellerová 
o tom, jak koronavirus vznikl. Další už byla v režii Mileny Semmlerové. Ušila 
i roušky účinkujícím loutkám. Protože jsme se nemohli setkávat ve větším 
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počtu, tak jsme ve dvou mluvily i vodily. Byla to hezká práce a zábava. Před 
vánočními svátky jsme už mohli být všichni, tak jsme se pustili do Vánoční 
pohádky. Dělá nám radost, že můžeme dětem zprostředkovat aspoň tímto 
způsobem setkání s loutkami.

Velehrad a Strání
Andrea Březinová 

V  rámci projektu „Generační rodina“ proběhla akce „Babička s  dědou 
k  Bohu mě vedou“, která je určena pro prarodiče s  vnoučaty a konala se 
2. 7.  na Velehradě ve Slovanském sále v areálu Jezuitského kláštera. Jejím 

posláním je budování a podpora rodiny jakožto přirozeného místa psycho-
sociálního růstu člověka. A opravdu byla vidět radost nejen dětí, ale i ba-
biček a dědečků při pohledu na svá vnoučata, která byla vtáhnuta do děje 
a napovídala Kašpárkovi, jak vyzrát nad strašidly. A mezi jednotlivými děj-
stvími si zacvičily se sestrou Kellerovou, která jim po představení ochotně 
zodpověděla na všechny jejich zvědavé otázky. 

I ve Strání u Zámečku zahrálo Loutkové divadlo pohádku Voják a stra-
šidla. Probíhalo zde Řezbářské sympozium, které vyvrcholilo předáním 
nádherných soch pěti řezbářů. A my jsme si mohli odvézt nové pařezy do 
divadélka.

Představení Popelka
Marta Dynková 

Loutkové představení Popelka, v podání souboru Sokola Uherské Hradiště 
v areálu Skanzenu Modrá koncem srpna 2020, bylo moc pěkné a zaujalo jak 
především dětské obecenstvo, tak i dospělé diváky. Myslím, že pro velkou 
část dětského obecenstva to bylo první setkání s tímto druhem divadla a pro 
jejich doprovod nostalgie a příjemný návrat do dětských let, kdy byl tento 
druh zábavy oproti dnešní situaci častější. V dnešní době mají děti spous-
tu jiných možností vyžití, ale živý kontakt s „živými“ loutkami (v dětských 
očích a jejich fantazii byly opravdu hodně živoucí) byl pro ně velkým zážit-
kem a podívanou.

Těšíme se na další představení, ať už opět v  areálu Archeoskanzenu 
Modrá, nebo na domácí scéně Sokola Uherské Hradiště.
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Loutkové představení 
na Modré
     
Magdaléna  a Karolína Hlaváčkovy

Pohádku Popelka jsme hráli kon-
cem letních prázdnin 2020 v archeo-
skanzenu Modrá. I přes nepříznivou 
epidemiologickou situaci se zde se-
šlo mnoho diváků. Měli jsme tu výho-
du, že jsme mohli s auty najet přímo 
před jeviště a nemuseli kulisy nést ni-
kam daleko. Počasí bylo také příznivé, 
neboť svítilo slunce. Pohádka se všem 
moc líbila! Za odměnu jsme si mohli 
dát hranolky v místním bufetu.

Byl to nádherný den!

Heslo „Popelka“
Andrea Březinová 

Byli jsme pozváni do malé osady 
pod chřibskými kopci, kde dříve žilo 
jen několik rodin pastevců ovcí a koz. 
Později zde byla zřízena barvířská díl-
na, kde se barvilo plátno na modro. 
Kdokoliv do vsi přišel, nestačil se divit, všude se to modralo – světle i tma-
vě. Tak tradice barvířů přetrvala, z  osady byla ves a lidé ji říkali – jak ji-
nak než Modrá. Na důkaz toho je ve znaku beránek stojící na kamenném 
podstavci v modrém poli. Do centra historie a tradic archeoskanzenu, slo-
vanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy, jsme přijeli zahrát dne 
29. 8. loutkovou pohádku Popelka na již 17. ročník Dne medu a medoviny. 

Zdroj: Deník/Zdeněk Skalička

Už náš příjezd auty za brány opevnění vyvolal rozruch a než jsme stačili 
postavit scénu, tak lavičky na stráni se začaly plnit malými i velkými divá-
ky. Skupina mladých loutkoherců již hrála na různých místech, ale poprvé 
na otevřené scéně. Vzhledem k dobrému ozvučení, však byla slyšet v ce-
lém areálu. A i ti, co ochutnávali med, medovinu či medové pivo, slyšeli, jak 
se dvě sestry hašteří, která bude krásnější. Nakonec si princ vybral pilnou 
a krásnou Popelku. Po potlesku a následném složení kulis a loutek se mohli 
všichni herci po heslu „Popelka“ posilnit a různá jídla ochutnat. Také si vy-
zkoušet střelbu z luku a zapojit se do soutěže ve stloukání másla, kde druž-
stvo získalo zasloužené  4. místo. Poté jsme ještě navštívili evropský unikát 
– tunel ve sladké vodě – živou vodu, kde na nás z výšky shlížely velké ryby. 
Mohli jsme zde vidět jelce, lipany, mníky, pstruhy, kapry a další. Z hloub-
ky jsme vystoupili výš na naučnou stezku s pratury, kteří patřili po tisíce 
let k původním druhům v Evropě a nyní se po více než 800 letech vrátili na 
Moravu – do obce Modrá.

Tato pohádka pro veřejnost byla v tomto roce bohužel poslední. Situace 
nám již nedovolila hrát, ale už byla zahájena tradice a my jsme pozvaní na 
další ročník Dne medu a medoviny.
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