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Úvodní slovo starosty T.J. Sokol Vsetín
Milé sestry, vážení bratři, 
je to přibližně rok od doby, kdy jsem převzal vedení T.J. Sokol 

Vsetín po mém předchůdci a s tím spojené radosti a starosti, neb 
slovo starosta dle mého názoru vyjadřuje výstižně význam této funk-
ce. A vskutku starostí bylo požehnaně. Činnost naší jednoty spadá 
především do oblasti sportu a tělesné výchovy. Nemusím jistě připo-
mínat, jak neradostná je situace v oblasti financování sportu v ČR 
a musíme věřit, že se podaří vyřešit vskutku obtížný úkol, a to aby 
hlavní část veřejných prostředků určených na sport tekla skutečně 
tam, kam má. O to se budu snažit i v naší jednotě, tedy o to, aby 
vynaložené prostředky skutečně plnily 
svůj účel.

Sokol jako nejstarší tělovýchovná 
organizace u nás vždy podporoval kva-
litní a špičkové sportovní výsledky. Já 
ale jeho hlavní význam vidím v podpo-
ře sportu pro všechny* (*toto označení 
používá ČOS nově pro všestrannost) 
a především ve výchově k základní 
pohybové gramotnosti mládeže v jed-
notlivých oddílech. Sport pro všechny 
pak chápu nejen jako podporu mlá-
deže do 18 let, ale také jako podporu 
celoživotního aktivního života dospě-
lých. Pro tuto činnost se budeme spo-
lečně s výborem i nadále snažit zajis-
tit co nejlepší materiální i personální podmínky. V roce 2010 nás 
významným dílem podpořilo město Vsetín, které nám poskytlo na 
činnost a rozvoj dotaci v celkové hodnotě 137 tisíc korun a bez jehož 
pomoci by rozhodně nemohla být činnost v níže uvedeném rozsahu. 
V minulém roce bylo vyvíjeno sportovní a pohybové úsilí v oddí-
lu Všestrannosti ( Sportu pro všechny ), tanečním oddíle All Style 
Unit, v oddíle Sportovní gymnastiky, Odbíjené a Stolního tenisu. 
Rád bych zde vyzdvihl některé sportovní úspěchy v roce 2010. Patří 
k nim především úspěch tanečního oddílu, jehož dvě druhá místa na 
Mistrovství Evropy Worldstars v chorvatské Poreči nesporně svědčí 
o jeho kvalitě. Vzpomenout musím i zisk titulu Mistr ČR ve sportovní 
gymnastice v juniorské kategorii Jana Kačera a jeho odchod do SVS 
Brno. Musím také vyzdvihnout činnost oddílu stolního tenisu, který 
vlastními silami uspořádal 19 turnajů a přeborů. Bylo uspořádáno 
několik otevřených sportovních akcí pro veřejnost. Účastnili jsme 
se akcí konaných k významným dnům naší vlasti, ale také výletů 
a závodů uspořádaných jednotou i župou. Byla zprovozněna nová 

webová prezentace na doméně SOKOLVSETIN.CZ. která svým 
pojetím umožňuje pružnější fungování při propagaci naší jednoty. 
Musím také přiznat, že dosud nebyl vyřešen letitý spor o Sokolovnu, 
a to především s přihlédnutím k některým faktům, která dle mého 
zjištění neodpovídaly skutečnosti a která byla jako taková prezento-
vána v minulém zpravodaji. Proto jsme vstoupili v jednání přímo se 
zástupci Družstva Sokolovny na Vsetíně, ve kterých budeme i nadá-
le pokračovat. Věřím, že jako člověk nezaujatý historií tohoto sporu, 
zároveň však si jí vědom, budu moci společně s výborem a druhou 
stranou sporu najít konstruktivní řešení, vedoucí k oboustranné 

spokojenosti jeho účastníků, ale hlavně 
uživatelů Sokolovny – našich sportov-
ců.

Bylo také pokračováno ve snaze 
o údržbu budovy Besedního domu, kte-
rá však bez výpovědi nájemní smlou-
vy jde jen těžko realizovat, vzhledem 
k porušování smluvních vztahů nájem-
cem. Rozhodli jsme se vytrvat v soud-
ním sporu a udělat vše, abychom mohli 
být hrdi na to, že majetek s důvěrou 
Sokolu svěřený bude spravován pro 
užitek jeho členstva a věci, pro kterou 
byla naše jednota zřízena.

Výbor jednoty také realizoval přá-
ní valné hromady a požádal o změnu 

územního plánu pro využití pozemku, ležícího v blízkosti restaurace 
Pod Javorem ve Velkých Karlovicích.

 Členské příspěvky na rok 2011 byly stanoveny stejně jako v roce 
2010 pro mládež a seniory v hodnotě 100 Kč a  pro pracující za 
300 Kč. K těmto příspěvkům přibyla sletová známka v hodnotě 50 
Kč, určená k podpoře Všesokolského sletu v Praze, který se bude 
konat v roce 2012. Věřím, že tento příspěvek vezmete jako malou 
podporu jistě obrovského úsilí, které bude muset být vynaloženo ke 
zdaru takto velkolepé akce, sloužící k propagaci našeho hnutí a jeho 
ideí. Nakonec musím poděkovat jednotlivým členům výboru, který 
se pravidelně scházel k řešení naléhavých problémů a přípravě akcí 
spojených s činností, především však trenérům, cvičitelkám a cviči-
telům za jejich pravidelnou obětavou práci se svými svěřenci a bez 
jejichž práce často na úkor svého volného času si chod naší jednoty 
nedovedu představit.

Mgr. Radek Fojtík
starosta T. J. Sokol Vsetín 



 V čase konání Valné hromady je potřebné se ohlédnout za rokem 
2010 a zhodnotit, co jsme v našem Sokole všechno prožili.

 ■ První velká a podařená akce se konala 14. února. Šlo o Dětský 
karneval se sokolským názvem Šibřinky. Akce se konala v prostorách 
velké tělocvičny v Sokolovně a byla určena pro širokou veřejnost. Dětí 
se sešlo opravdu velmi mnoho, hrály se hry, soutěže a samozřejmě se 
tancovalo.

■ Na druhou akci 20. února s názvem Župní zimní den v přírodě nám 
nepřálo počasí. Od předešlého večera pršelo, proto rodiče svoje děti 
k odjezdu na nádraží nepřivedli. Když jsme v malém počtu přicházeli 
k místu konání na Horní Bečvě, obloha se protrhávala a teplota klesla 
mírně pod nulu. Celý den na sjezdovce děti lyžovaly. Ostatní účastníci 
se vydali na turistiku po okolí.

■ Sokolská cesta, v pořadí 14., byla o víkendu 23. – 25. dubna. Kou-
sek od Žďáru nad Sázavou jsme se učili základům lezení horolezectví. 
Prohlédli jsme si okolí, jako např. Zelenou horu a také jsme viděli ryb-
ník, kde ve svých začátcích trénovala Martina Sáblíková.

■  Župní kolo Zálesáckého závodu zdatnosti se konalo 1. května ve 
Valašském Meziříčí, kam jsme se vydali vlakem. Díky skvělé připra-
venosti cvičenců z naší jednoty se probojoval jeden člen starších žáků 
a jedna dorostenka do celostátních závodů v Úpici. Naše dorostenecká 
hlídka tam obsadila krásné 4. místo.

■ Další závody ve Všestrannosti se uskutečnily také ve Valašském 
Meziříčí 15. května. Odkud jsme si odváželi několik cenných medailí.

■ V minulém roce byla v plánu tři veřejná vystoupení 
na území naší republiky. První v pořadí bylo Brno, pak 
Valašské Meziříčí a nakonec Hošťálková. 

■ O letních prázdninách jsme 10. července odstartova-
li týdenní letní dětský tábor ve Vranči. Počasí nám celou 
dobu krásně přálo a díky tomu jsme si mohli užívat dny 
plné koupání, her, soutěží, vycházek a občas i večerního 
táboráku.

■ 2. října byly Župní atletické závody, opět ve Valaš-
ském Meziříčí. V tento den to bylo s počasím horší, ale 
i tak si děti domů odvážely cenné umístění. 

■ Poslední Sokolské cesty, které se konaly na území 
naší vlasti, byly 15. – 17. 10. v Českém ráji. Ve velmi krás-
ném prostředí jsme trénovali orientační běh a díky tomu 
poznávali přírodní zajímavosti. 

■ Během celého roku organizujeme pro děti jedno-
denní vycházky do okolní přírody Vsetína. Je zde mnoho 
krásných míst na poznávání a je z čeho vybírat. Například 
jsme měli Jarní vycházku s pletením korbáčů, XVIII. roč-
ník pochodu osvobození (Memoriál br. Vojáčka) v okolí 

Valašských Klobouk, vycházka na Čubův kopec + Pulčínské skály, túra 
na Ploštinu, Lačnovské a Čertovy skály po naučné stezce, na blízkou 
rozhlednu na Vartovně. Poslední vycházka byla na Píškovou.

■  Jako každým rokem, ani loni nechyběl pro děti Mikulášský balí-
ček se spoustou legrace v Sokolovně.

Takové bylo ohlédnutí za rokem 2010, ale my už tu máme rok 2011 
a ten je hlavně ve znamení příprav na Všesokolský slet v Praze, který 
se bude konat v roce 2012. Ale najdeme si opět čas i na různé závody, 
vycházky, túry i na dětský letní tábor.

Zpráva náčelnice o činnosti z Všestrannosti 

Po sváteční přestávce koncem r. 2009 pokračovala v naší T. 
J. Vsetín sportovní činnost opět v plném rozsahu i v r. 2010 ve 
všech oddílech jednoty – v oddíle všestrannosti žactva, dorostu, 
žen, mužů a zdravotního cvičení, dále v oddílech gymnastiky, 
volejbalu, stolního tenisu, tanečním a v oddíle dálkových běhů. Ve 
všech těchto oddílech probíhala v r. 2010 pravidelná cvičení, tré-
ninky, hry a soutěže. Zprávy o činnosti jsou popsány ve zpravodaji 
vedoucími jmenovaných oddílů.

Podle celoročního plánu činnosti naší T. J., sestaveným počát-
kem r. 2010, byly postupně organizovány a realizovány kulturně 
propagační akce, např.: setkání u pomníku TGM při různých výro-
čích, Běh naděje, Valašské záření, Sokolení, Letní tábor žactva, 
Mikulášská nadílka, Šibřinky mládeže a další. Všechny tyto jen 
vyjmenované stěžejní akce naší T. J. byly úspěšně zvládnuté.

Ve své zprávě se ale chci zmínit o dalším fenoménu Sokola 
– o hromadných vystoupeních. V tzv.“nesletovém“roce 2010 se 
realizovaly dvě stěžejní akce: Sokolské Brno a Sokolské slav-
nosti v Trenčíně.

Nácviků skladeb a posléze i vystoupení na těchto akcích se 
zúčastnili i sestry a bratři z naší T. J. Vsetín. V počtu sedmi cvi-
čenců jsme tvořili jen doplněk k celkům naší „Župy Valašské“ 
– ve skladbách pro Věrnou gardu a ve skladbě pro cvičení mužů 
“Chlapáci“. Celkem se zúčastnilo na těchto akcích přibližně 4500 
cvičenců jak v Brně, tak i v Trenčíně – věkově od těch nejmenších 
až po dospělé. Byla to všechno velmi pěkná a hodnotná vystou-
pení při pěkném počasí. Pro účastníky to byly nezapomenutelné 
zážitky – byla to tak trochu pozvánka na Všesokolský slet v Praze 
r. 2012.

  V prosinci r. 2010 byly zástupcům tělocvičných jednot předve-
deny všechny skladby, které se budou nacvičovat pro vystoupení 
na sletu v r. 2012. Soubor skladeb je tedy znám. S nácvikem skla-
deb by se mělo začít ve druhém pololetí r. 2011. Kdo se přihlásí 
k nácviku těchto pěkných skladeb?

Doposud – od sletu r. 1994, 2000, i sletu v r. 2006 – byla účast 
vsetínských cvičenců velmi pěkná, zhruba kolem jednoho sta cvi-
čenců. Ať závěr mé zprávy náčelníka vyzní jako pozvánka k účasti 

Zpráva náčelníka o činnosti z Všestrannosti

Šibřinky pro děti 2010.



nácviku některé ze sletových skladeb, ale i k účasti na hodnotné 
sportovní akci na Všesokolském sletu v r. 2012.

Cvičení seniorů – pod vedením cvičitelky Dáši Růžičkové je 
každý čtvrtek od 10. do 11. hodiny v sokolovně. Pravidelně cvičí 
12 – 16 cvičenců. Cvičení je zaměřeno pro seniory jako zdravotní. 
Cvičení získalo velkou oblibu u cvičenců. Pro toto cvičení je mož-
né naplnit větší počet žen a mužů, kterým nevyhovuje rychlejší 
cvičení, jako je aerobik apod.

Cvičení žen – pod vedením cvičitelky Evy Stuchlíkové každou 
středu od 18.30 do 19.30, pod vedením Evy Ptáčkové každé pon-
dělí od 18 – 19 hod. cvičí pravidelně 20 – 35 žen. Náplň hodiny 
je aerobik, strečink a posilování. Na začátku hodiny je aerobik na 
zahřátí. Pak následuje posilování s pomůckami: gumy, stopy, over-
bally. Zatížení podle věku a zdravotního stavu cvičenek. Na závěr 
hodiny je vždy protažení a uvolnění. Do cvičení žen je přihlášeno 
celkem 100 cvičenek.

K větším akcím s nároky na zajištění patřilo Sokolení. 
Celorepublikový Projekt Sokolení České Obce Sokolské si 

klade za cíl nabídnout sportovní aktivity pro všechny generace 
a seznámit veřejnost s programovým obsahem Sokola. Ideou 
Sokolení je spojení pohybu, zdraví, kultury a přátelství ve stejný 
čas, na více místech, po celé republice.

Naše T. J. připravila „Sokolení“ v areálu Základní školy Sych-
rov (tělocvična a venkovní hřiště), které se uskutečnilo 18. září od 
14 do 17 hodin. Návštěvníci si zahráli stolní tenis mezi sebou nebo 
s tenisovým robotem, zacvičili si na nafukovacím 12 - ti metrovém 
akrobatickém pásu. Ověřili si svou rovnováhu na napnuté gumě 
zvané Slack line. Za dohledu instruktora si vyzkoušeli lukostřel-
bu. Zahráli si hry jako ringo, petanque či kriket. Pro malé i velké 
bylo připraveno tvoření z papíru a další hry. Sokolení proběhlo 
za účasti široké veřejnosti, ale hlavně rodičů s dětmi za pěkného 
počasí. Všichni účastníci odcházeli spokojeni. Za svoje snažení 
obdrželi drobné dárky. V roce 2011 bude naše T. J. opět organizo-
vat Sokolení. 

Dušan Životský 
náčelník T. J. Vsetín

Oddíl SG  se účastnil 10 - ti závodů ve sportovní gymnasti-
ce. Velký úspěch sklidil za vynikající výsledky Jan Kačer. Vyhrál 
několik závodů. Pod vedením trenéra Jana Talaše získal nejcenněj-
ší 1. místo v přeborech České republiky v dorostu. Velmi dobrých 
výsledků dosahuje na závodech také Šimon Ott ve starších žácích. 
Jeho výkony jsou příslibem i pro rok 2011. 

T. J. Sokol Vsetín oddíl SG uspořádal Moravskou ligu ve spor-
tovní gymnastice. Ve Vsetíně si dalo dostaveníčko 56 gymnastů z 
12 moravských oddílů, zastupujících mladší a starší žáky, doros-
tence i muže. Předehrou závodů byla vzpomínka na br. Slávka Foj-
tíka speciálním závodem v kolech na koni našíř s madly – Memo-

riál Slávka Fojtíka. Tento závod má dlouhou tradici a za zmínku 
stojí, že historickým tabulkám stále vévodí výkon Jakuba Vesky, 
(kterého trénoval Jiří Junek) – 75 kol. Tento výkon je zapsán i v 
Guinessově knize rekordů  

■ Župní přebory ve Vsetíně v SG – šestiboj vyhrál ve straších žá-
cích Šimon Ott – 1. místo a mezi dorostenci Jan Kačer – 1. místo.

■ Krajské přebory ve Zlíně v SG- šestiboj vyhrál ve straších 
žácích Šimon Ott – 1. místo a v kategorii dorostenců - Jan Kačer 
– 1. místo.

■ Ve Vsetíně se pořádal Memoriál bratra Slávka Fojtíka v kolech 
na koni na šíř – 10. dubna - Jan Kačer – 2. místo – 39 kol.

■ Pořádali jsme ve Vsetíně I. kolo moravské Ligy 10. dubna:
    V dorostencích - pětiboj vyhrál Jan Kačer – 1. místo.
    V mužích - pětiboj vyhrál Petr Daňa – 1. místo.
■ Jan Kačer vyhrál přebory ČOS 15. května v dorostu – 1. místo.
■ Jan Kačer vyhrál přebory České republiky 11. 6. 2010 v doros-

tu – 1. místo - MISTR ČESKÉ REPUBLIKY.
■ Mezinárodní závody v Košicích 9. května Jan Kačer – 2. místo.
■ Účast na 2 výcvikových táborech v Kolíně.
■ Jan Kačer byl vyhlášen mezi nejlepšími sportovci města Vsetína.

Zpráva z oddílu Sportovní Gymnastiky za rok 2010

Jan Kačer mistr republiky ve sportovní gymnastice dorostenců 2010

Petr Daňa závodí v kolech na koni na šíř.



Třetí zlatou medaili a třetí titul World Loppet Master obdržel v roce 
2010 jeden z nejlepších sportovců našeho města Jan Talaš – trenér spor-
tovní gymnastiky a sám dlouholetý gymnasta. Byl několikrát oceněn 
jako sportovec roku města Vsetína i sportovní osobnost roku. Zisk kaž-
dé zlaté medaile je podmíněn absolvováním deseti lyžařských marato-
nů, každý však musí být v jiné zemi a jeden musí být v zámoří. Závody 
se však nesmí započítávat opakovaně. Proto je zisk každé medaile vel-
mi náročný jak fyzicky, tak především finančně. V naší republice mají 
tyto tři medaile jen dva sportovci. Jan Talaš je jeden z nich.

Výsledky oddílu dálkových běžců
V roce 2010 absolvovali 2 členové oddílu dálkových běžců 

Sokol Vsetín tyto závody v běhu na lyžích, cyklistice či v přes-
polním běhu.

Jizerská 50, Bedřichov, 10. ledna:
výsledky 50 km klasicky: 93. Ondřej Navrátil, čas: 2:44 hodin.
                                        1516. Jan Talaš, čas: 4:08 hodin.
výsledky 30 km volně:      302. Jan Talaš, čas: 1:56 hodin.
Karlovská 50, Velké Karlovice, 30. ledna:
výsledky 50 km klasicky: 4. Ondřej Navrátil, čas: 2:48 hodin.
                         3. v kategorii nad 60let Jan Talaš, čas: 3:57 hodin.
Šrubařův memoriál, Pustevny, 8. února
25 km klasicky: 3. Ondřej Navrátil, čas: 1:18 hodin.
Krajský přebor, Třeštík, 21. února
15 km klasicky: 2. Ondřej Navrátil, čas: 52:48 minut.
Sapporo International Ski Marathon, Japonsko, 19. - 22. února
50 km bruslení: 359 - Jan Talaš, čas: 3:47 hodin.
Seriál závodů běhu do vrchu – běh na Svatý Hostýn, 7. srpna
8 km: 3. v kategorii: -  Ondřej Navrátil, čas: 23:43 minut
Valašský krpál, Vsetín, 3. září
13 km: 88. Jan Talaš, 44:35 minut
Běh okolo Soliska, Zubří, 10. září
9 km: 2. místo Ondřej Navrátil

Běh valašskými kotáry, Zlín, 26. října
8,6 km: 9 místo Ondřej Navrátil

V roce 2011 mají běžci v plánu podobné závody jako v roce 
2010 např. Jizerská či Karlovská 50, ale také Vasův běh ve Švéd-
sku či Tartu Maraton v Estonsku, které bude absolvovat Jan Talaš. 
Ondřej Navrátil se pokusí opět bojovat o stupně vítězů na Karlov-
ské 50 či na Šrubařově memoriálu. Absolvováním série Ski-Tour, 
ve které jsou zařazeny nejznámější české maratony na běžkách by 
rád získal co nejvíce bodů. Vysoké náklady na cestovné a startovné 
však zřejmě zabrání účasti na všech závodech a tím se sníží mož-
nost dosáhnout na nejvyšší příčky. Proto se do dalších let pokusí 
o získání sponzorských darů, aby se mohl zúčastnit mj. legendár-
ního Vasova běhu ve Švédsku. 

Vedoucí oddílu Ondřej Navrátil 
tel. 775 968 205, e-mail: Ondrej_Navratil@seznam.cz

Jan Talaš na závodech v Japonském Saporu.

Zpráva z oddílu Dálkových běžců T. J. Sokol Vsetín -  2010

■ Jan Kačer byl předán do vrcholového střediska mládeže v 
Brně od 1. září.

■ V povinných sestavách krajský přebor starších žáků Zlínské-
ho kraje vyhrál Šimon Ott – 1. místo – 7. listopadu.

■ Memoriál Miloše Homoly ve Šternberku v SG – 2. místo 
Šimon Ott – 9. října.

■ Memoriál Miloše Homoly ve Šternberku – ve šplhu trenér Jan 
Talaš – 4. místo – 9. října.

■ Závod Veteránů v Liberci v šestiboji – Talaš Jan – 3. místo.
■ Memoriál R. Pauly a O. Šišky ve finále na hřibu v kolech 

–Šimon Ott – 4. místo a  6. místo ve finále na kruhách. 

Seznam sportovců:
Jan Kačer                                       Radek Fojtík
Šimon Ott                                      Jan Talaš
Petr Daňa
Tomáš Hříbek
Martin Kačer

Vedoucí oddílu sportovní gymnastiky Jan Talaš
tel. 605 103 060,  jan.talas@seznam.cz

Ondra Navrátil



Taneční oddíl již čtvrtý rok organizuje taneční výuku dětí a mlá-
deže od 4 do 25 let.
I ve školním roce 2009/2010 organizoval oddíl taneční výuku dětí 
a mládeže. Tanečníci jsou přijímáni bez výběru a jsou rozdělení 
celkem do 5 oddílů začátečníků (trénink 1xtýdně 60 min) 3 oddí-
lů pokročilých (trénink 1x týdně 90 min) a tří oddílů výběrových 
(trénink 2xtýdně 90 min). V minulém školním roce jsme se zúčast-
nili těchto soutěží:

21. března - Worldstar České Budějovice 
- choreografie Next level – 1. místo
- choreografie Millenium bounce – 2. místo

27. března  – Lipenská hvězda – Lipník nad Bečvou 
- choreografie Nothing to lose 4. místo
- choreografie Pojď s námi tancovat 2. místo
- choreografie Take me 5. místo
- choreografie Zoo 3. místo
- choreografie Single ladies 1. místo

3.  dubna – Effect dance cup – Zlín 
- choreografie Pojď s námi tancovat 4. místo
- choreografie Zoo 3. místo
- choreografie Millenium Bounce 1. místo

3.  dubna -  Emco dance life tour – regionální kolo Olomouc 
- choreografie Next level – 1. místo
- choreografie Millenium bounce – 1. místo

10. dubna – Taneční skupina roku – Zlín 
- choreografie Next level – 2. místo
- choreografie Millenium bounce – 2. Místo
- choreografie The last try – 2. Místo

17. dubna – Děti fitness – Otrokovice 
- choreografie Pojď s námi tancovat 5. místo
- choreografie Zoo 4. místo
- choreografie Take me 5. místo

25. dubna  – Emco dance life tour 
- choreografie Next level – 3. místo
- choreografie Millenium bounce – 4. Místo

10. – 17. května – Wordstar – Mistrovství Evropy – Poreč – 
Chorvatsko
- choreografie Next level – 2. místo
- choreografie Millenium bounce – 5. Místo
- choreografie Black out – 2. Místo

22 května – Dance Evolution – Přerov
- choreografie Pojď s námi tancovat – 2. místo
- choreografie Zoo 3. místo

 23. května – Hot Dance Valašské Meziříčí 
- choreografie Pojď s námi tancovat – 2. místo
- choreografie Zoo 3. místo
- choreografie Ghost 3. místo

5.  června - Beat street – mistrovství republiky – Brno 
- choreografie Next level – 6. místo
- choreografie Millenium bounce – 7. Místo
- choreografie Black out – 14. Místo

Dne 11. června jsme uspořádali 4. Taneční koktejl, kde se před-
stavili všichni tanečníci celkem v 19-ti choreografiích. O prázd-
ninách jsme pro děti uspořádali tři turnusy Prázdninové taneční 

školy, které se celkem zúčastnilo přes 150 tanečníků.

Zpráva z Tanečního oddílu All Style Unit 
T. J. Sokol Vsetín za rok 2010

Vystoupení na Valašském záření

Mistrovství Evropy - Poreč - Chorvatsko

Vystoupení na mistrovství Evropy v Poreči.



1. Stručné hodnocení činnosti za rok 2010
Oddíl stolního tenisu T. J. Sokol Vsetín měl 14 členů, z toho mlá-

deže 10. Mimo to zajišťujeme přípravky (kroužky stolního tenisu) 
na ZŠ Sychrov a ZŠ Trávníky za účasti cca 30 dětí. Tyto děti se 
učí základní úderovou techniku. Mládež se pravidelně zúčastňuje 
regionálních, krajských i celostátních bodovacích turnajů a přebo-
rů. Oddíl stolního tenisu uspořádal celkem 19 soutěží.

Regionální přebory mládeže - družstva 2010
Starší žáci – 1 místo (Janáč, Skalský, Bártek)
Starší žákyně  – 1 místo (Hnátková, Ollerová, Gajdošová)
Dorostenci – 2 místo (Feranec, Janáč, Skalský, Bártek)
Dorostenky – 2 místo (Hnátková, Ollerová, Gajdošová)

Zúčastnili jsme se regionálního přeboru družstev dospělých, 
kde mladí hráči mají příležitost zahrát si i s dospělými. V sezóně 
2009 - 2010 skončilo naše družstvo na 7. místě z 10 účastníků. Po 
polovině soutěže 2010 - 2011 je zatím na 5. místě z 11 účastníků.

2. Organizace akcí
Oddíl zajišťoval:
Regionální přebor družstev staršího žactva
Regionální přebor družstev dorostu
Krajský přebor družstev staršího žactva
Krajský přebor družstev dorostu
8x Regionální bodovací turnaj
4x Krajský bodovací turnaj
1x Turnaj pro veřejnost - Přebor města Vsetína neregistrovaných 
hráčů za účasti 48 startujících
1x Turnaj pro žactvo - Osvobození města Vsetína
1x Přebor základních a středních škol, kterého se zúčastnilo 71 
účastníků

3. Plán činnosti na rok 2011
- Zvýšit členskou základnu
- Zúčastnit se:
Jaro
4 x Regionální bodovací turnaje mládeže

4 x Krajský bodovací turnaje mládeže
Regionální přebor mládeže mladšího žactva - jednotlivců
Regionální přebor mládeže staršího žactva – jednotlivců i družstev
Regionální přebor mládeže dorostu – jednotlivců i družstev
Regionální přebor družstev mužů
Podzim
4 x Krajský bodovací turnaj mládeže
4 x Regionální bodovací turnaj mládeže
Regionální přebor družstev mužů
Regionální přebor dospělých mužů

Výkonnostní cíle na rok 2011
Regionální přebory mládeže – 5 titulů přeborníka regionu
Družstvo v dlouhodobém regionálním přeboru družstev dospělých 
- 5. místě
4. Kádrové zabezpečení:
Antonín Šula  trenér
Alois Hadaš   trenér, rozhodčí

5. Propagace
Informace na Webu včetně fotek na adrese http://www.pinec-vse-
tin.cz/ 

6. Materiální zabezpečení
Zatím využíváme 10 stolů ZŠ Vsetín Sychrov. 2 roboty

7. Rozpis tréninků
Místo: Herna a tělocvična ZŠ Vsetín Sychrov
Časový rozvrh:
Po 16.00 – 19.00 hod   
St 16.00 – 19.00 hod
Pá 16.00 – 19.00 hod
(o víkendech dle domluvy)

Vzhledem ke zvyšování členské základny budeme muset od 
podzimu rozšířit počet tréninkových hodin.

 Alois Hadaš
tel. 571 161 240, 732 930 500, email: hadaslojza@seznam.cz

Zpráva o činnosti oddílu stolního tenisu za rok 2010

Již po druhé jsme se zúčastnili Mistrovství Evropy Worldstars 
- Chorvatsko - Poreč. Letošní soutěž probíhala od 11. - 16. května

Na soutěž jsme se kvalifikovali z republikového kola v Českých 
Budějovicích. Soutěže se účastnilo celkem 45 našich tanečníků se 
třemi hip hopovými choreografiemi:
- Next level, tancují ve fialových kostýmech – juniorská věková 
kategorie - formace 22 tanečníků
- Millenium Bounce, tancovali v růžovošedočerných kostýmech 
– hlavní věkové kategorie 
- Black out, tancovali v černožlutých kostýmech – hlavní věková 
kategorie -  malá skupina 7. tanečníků - V této kategorii bylo cel-
kem 23 soutěžních formací.

Choreografkou všech formací je Martina Jandová.

 V úterý 11. června se uskutečnilo zahájení soutěže a následo-
valo předkvalifikační kolo. Do kvalifikace s přehledem postoupily 
všechny naše soutěžní formace a následovalo několik dní odpočin-
ku a příprav na semifinálová a finálová kola, která probíhala až v 
sobotu, 15. května.

V juniorské věkové kategorii se naše formace Next Level umís-
tila na 2. místě z celkových 7 choreografií.

Kategorie malých skupin byla nejobsazenější. Naše skupina v 
této kategorii s formací Black Out skončila na skvělém 2. místě. 
V konkurenci 23 jiných choreografií bylo naše 2. místo výborným 
úspěchem.

Vystoupení namistrovství Evropy v Poreči.



Běh naděje je celorepublikově organizovaná humanitární akce 
na podporu a výzkum onkologických onemocnění. Výtěžek této 
akce zůstává v ČR a je rozdělen na výzkumná pracoviště, která 
mají zpracované žádosti na projekty zabývající se výzkumem 
onkologických onemocnění.

Naše Tělocvičná jednota má za sebou již mnoho ročníků v pořá-
dání této akce.

Jedná se také o akci spojenou s osvětou apelující na zdravý život-
ní styl především mezi mladou generací. Samozřejmě se nejedná 
pouze o prevenci nádorového onemocnění, ale také o osvětu ostat-
ních civilizačních chorob.

Běhu naděje pořádaného naší T. J. 29. 5. 2010 ve Vsetíně se jako 
hosté zúčastnili také Aneta Vaitová - tvář Běhu naděje - finalistka 
miss 2008; zastupitelé MěÚ Vsetín a šestinásobný mistr ČR v led-
ním hokeji Saša Jaškin. 

Fakta z Běhu naděje:
Účastníků 258.
Vybráno hotově 12 362 Kč
Sponzoři: 4.000  Kč
Na konto BN bylo odesláno 16 362 Kč
Nezávodní trať byla v délce 2 km.
Občerstvení pro účastníky + ceny pro vítěze věnovali - Jednota, 

spotřební družstvo COOP a VZP – vitamíny.
Závod na 5 km: Nejrychlejší účastník uběhl závodní trať za 15.43.
Nejrychlejší žena za 20:40.
Nejstarší účastník v běhu na 5 km 73 - letý Řezanina Josef.

V roce 2011 bude naše T. J. organizovat Běh naděje tak jako kaž-
dý rok. Termín konání bude sobota 28. května. Běh bude odstarto-
ván v 10 hodin v areálu hřiště sokolovny za každého počasí.

Zpráva o akci Běh Naděje 2010

Počet členstva: 17, z toho 7 žen a 10 mužů
Stěžejní naší činností byla účast v 1. ročníku regionální amatér-

ské volejbalové ligy ročníku 2009 -2010 ve Frýdku Místku, kde 
jsme obsadili výtečné 5. místo z 30 startujících družstev. Tohoto 
ročníku se zúčastnila družstva i z Polska a Slovenska.

Na podzim 2010 jsme se přihlásili do 2. ročníku této soutěže.
Uspořádali jsme 16. ročník Sokolského turnaje v hale Na Lapa-

či, kterého se zúčastnilo 13 družstev. Zavítali k nám družstva z 
Frýdku -Místku, Brna a z blízkého okolí. Naše družstvo se umíst-
nilo na 5. - 8. místě.

Další účasti:
15. května - 11. ročník jarního přeboru Sokola Židenice, 4. mís-

to ze 7. družstev
29. května. - 4. ročník turnaje o pohár bratra Kozlíka v Kromě-

říži. 4. místo z 8 družstev.
26. června – II. Kolo přeboru ČOS ve smíšených družstvech ve 

Velké u Hranic. 4. místo z 6 družstev. Čímž jsme poprvé v historii 
nepostoupili do finálového kola.

Na podzim roku 2010 jsme se pravidelně zúčastňovali 2. roční-
ku RBVL  2010 – 2011 ve  Frýdku - Místku. Výsledek bude znám 
v 2011.

Zpracoval Zbyněk Duchoň – vedoucí oddílu

Zpráva z oddílu volejbalu T. J. SOKOL Vsetín za rok 2010



Město Vsetín a Zlínský kraj byli v roce 2010 
největšími finančními podporovateli T. J. Sokol Vsetín. 

Bez jejich finanční pomoci by nebylo možno dosáhnout sportovních výsledků, 
které dosáhla naše tělocvičná jednota v roce 2010. 

Rozvrh pravidelných cvičení - 
na něž zveme všechny příznivce aktivního pohybu 

 

VŠESTRANNOST
žactvo + dorost           pondělí + čtvrtek    16 – 17                  Sokolovna - velká tělocvična
muži + dorost:            úterý                        20 - 21.30             Sokolovna - velká tělocvična
ženy - Věrná garda     pondělí                   18.30 – 19.30       Sokolovna
ženy - Věrná garda     středa                     18 – 19                  Sokolovna
ženy - Věrná garda     čtvrtek                     10 – 11                 Sokolovna

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA 
Žactvo + dorost          pondělí – pátek      16 – 18         Zákl. škola Trávníky – gym. tělocvič.                             

ODBÍJENÁ
muži + ženy              středa                     18 – 20                    SOU- Turkmenská
                                  neděle                    17 – 19

TANEČNÍ 
Pondělí až pátek, dle rozpisu tanečního oddílu All Style Unit.

                                                    

STOLNÍ TENIS
Pondělí až pátek dle rozpisu oddílu stolního tenisu.

Fojtík Radek Mgr. – starosta: 
tel. 603 803 533 Vsetín e-mail: laznevsetin@seznam.cz
Uličná Alena – jednatel: 
tel. 604 824 864 - Záviše Kalandry 1419, e-mail: ulicna@post.cz  
Orolin František MUDr. - I. místostarosta:  
tel. 603 277 302 - Rokytnice 350, Vsetín e-mail: fror@seznam.cz 
Vařejka Jiří ing. II. místostarosta – hospodář: 
tel. 737 607 956 - Dukelská 1820, e-mail: jiri.varejka@seznam.cz 
Slováčková Michaela - náčelnice, cvičitelka: 
tel. 776 786 267 - Rokytnice 415, Vsetín e-mail: michaelaslovac-
kova@seznam.cz  
Životský Dušan – náčelník: 
tel. 725 634 822 - Na výšině 427, Vsetín 
Duchoň Zbyněk  - matrikář:  
tel. 777 577 122 - Dukelská1820, e-mail: duchonz@seznam.cz 
Talaš Jan – trenér SG: 
605 103 060 - Pod Žamboškou 1037, e-mail: jan.talas@seznam.cz
Růžičková Dagmar – pokladník: 
tel. 739 082 646 - Pod Žamboškou 1580, Vsetín 
Pecharová Jitka – zapisovatel: 
tel. 732 256 354 - Benátky 1892, Vsetín, e-mail: jitka.p@seznam.cz 
Navrátilová Radka - taneční oddíl, kontrolní komise: 
tel. 603 596 612 - Slovenská 2013, e-mail: radka.n1@volny.cz 
Ondřej Navrátil - vedoucí sportovních oddílů jednoty: 
tel. 775 968 205, e-mail: Ondrej_Navratil@seznam.cz
Jadrný Václav ing. – vzdělavatel: 
tel. 724 946 952 - Dolní Jasenka 769, e-mail: jadrn@seznam.cz 
Junek Jiří – historik: 
Jiráskova 1814/77, Vsetín tel. 733 301 177

Pitruchová Božena – kontrolní komise: 
tel. 731 284 046 - Pod Žamboškou 1579/18, Vsetín 
Slováčková Ludmila  - kontrolní komise, cvičitelka: 
tel. 737 887 973 - Rokytnice 415, Vsetín 
Baletková Helena – člen výboru: 
tel. 737 451 574 - Stará cesta 1782, Vsetín

Seznam členů výboru T. J. Sokol Vsetín

Členská základna
Počet členů T. J. Sokol Vsetín k 31. 12. 2010

  
Celkový počet: 469

Z toho 364 žen a 105 mužů
  
 Struktura členů podle věku:
 předškoláci       43
 ml.žáci            133
 st.žáci               70
 dorost               37
 dospělí             91
 senioři              95
  Struktura dle oddílů:
 gymnastika                       69
 volejbal                             17
 všestrannost                   193
 stolní tenis                        14
 dálkoví běžci a lyžování 6
 tanec                               176 


