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Úvodní slovo starosty T.J. Sokol Vsetín

Pokud bych se měl dnes ohlédnout, jako tradičně za uplynulými 
třemi lety z pohledu skrz naší tělocvičnou jednotu, ale i pohledem 
významného společenského dění, bude mu dominovat událost pro 
Sokolské hnutí nanejvýš významná, 150. výročí jeho existence. 
Dovolte mi krátkou úvahu právě na téma idejí tohoto spolkového 
hnutí, odrážející se právě v onom společenském dění, které mu 
umožnily přestát k dnešku. Za těch 150 let se stal Sokol fenoménem, 
který proslavil naší zemi po celém světě. Musí v něm být tedy podle 
mne natolik silné ideje, které tomuto hnutí zajišťují toto trvání. 
U zrodu sokolského hnutí stála myšlenka humanistická, založená 
na bratrství a demokracii v pospolitosti, jako příležitost k emanci-
paci českého národního života. V Sokole se dobrovolně setkávali 
aktivní lidé právě na základě těchto myšlenek. Toto setkávání lidí 
vyžadovalo podmínek demokracie a svobody, termínů dnes natolik 
vyprázdněného obsahu. Existence v totalitních režimech Sokolu 
nesvědčí, proto byl i Sokol za své existence několikrát totalitními 
systémy zakázán. Nejprve v roce 1915 rakouskou administrati-
vou a pak v roce 1941 nacisty. A nakonec byl pohlcen tzv. sjed-
nocenou tělovýchovou v roce 1948. Ale kdykoliv to bylo možné 
tak Sokol ožil.  Stalo se tak po ustavení Československé republiky 
a pak v roce 1968, v období „Pražského jara“. V době „norma-
lizace“ byl opět zakázán. Nežijeme ani dnes v době ahistorické 
a jsem zvědavý, jakým režimem tuto naši dobu historie ohodnotí. 
Útěchou nám snad může být, že v tom nejsme sami a problémům 
globalizace dnes čelí celé lidstvo. Ani motory totalitních režimů, 
moc a peníze, se nemění. Snad jen teď začínají hnát do vyšších 

obrátek při zápasu o konečné, ztenčující se zdroje. Dnes se naštěs-
tí za vyjádřený názor nezavírá, jak tomu bylo za předchozích tota-
litních režimů, jen ho není bez potřebné finanční dotace slyšet, byť 
by byl seberozumnější. Je skvělé, že dnes Sokol nikdo nezakazuje. 
Maximálně nedostane finanční podporu. To sice může mít v dneš-
ním ekonomickém režimu podobné důsledky. Přesto věřím, že je 
založen na ideálech, které by mu umožnily znovu obstát. Zatím 
máme svobodný internet a svobodný přístup ke vzdělání. Pořád 
máme všeobecné hlasovací právo i pro ekonomicky neaktivní. Díky 
internetu jako pospolité komunitě můžeme slyšet mnoho názorů, 
kterým můžeme při použití kritického rozumu naslouchat, aniž by 
jsme museli shlédnout reklamu a můžeme je porovnat s informa-
cemi nabytými v procesu TV debilizace. Na ulicích také v mizivém 
procentu umírají lidé hladem, žízní nebo zimou a zde musím s dnes 
již bývalým prezidentem souhlasit, že se globálně máme tak, jak 
jsme se ještě v historii neměli. Dokonce ještě pořád máme všeo-
becné zdravotní pojištění. Otázkou zůstává jak s oněmi výdobytky 
minulosti naložíme. Nezískávaly se totiž cestou lehkou. V součas-
nosti již také jistě máme prezidenta, o kterém jsme si poprvé v his-
torii rozhodli jako občané sami. To je skutečnost, která by měla 
vést k vyšší míře naší emancipace a naopak odporovat zlým jazy-
kům, které tvrdí, že si neumíme sami vládnout a vládu nad potom-
ky nevolníků raději přenechat různým odborníkům z boží či jiné 
vůle. Snad se někdy dočkáme i toho, že vedle přímého delegování 
budou mít občané možnost i přímo odvolávat své zástupce povola-
né k správě věcí svých v případě, že se tito v této správě neosvědčí, 
tak lehce, jak dnes platíme složenky internetovým bankovnictvím. 
Totalita se vždy v historii vkrádala nenápadně a přes přezírání 
mnohých, nositelů titulů i netitulovaných. Dobrými prostředky 
vzdoru bylo pak kritické myšlení, zájem o naše věci ve společen-
ství rovnocenných, dobře informovaných lidí a jak známo, zdraví 
duch je ve zdravém těle. Moc se mi líbí vzkaz Václava Cílka k 150. 
výročí Sokola, který bych zde na závěr uvedl: „Tato doba, kterou 
ve střední Evropě můžeme vymezit zhruba posledními dvaceti lety, 
se vnitřně vyprazdňuje a jako myšlenkový útvar spěje ke konci, 
na který navazuje nějaká další transformace do nové společnosti. 
Jedna z příčin, která přivodila pád této epochy, je parazitický indi-
vidualismus, tedy vnímání toho druhého hlavně jako zdroje zisku. 
Jedním z východisek je pospolitost, touha udělat něco pro druhé, 
pro místo, kde žiji a pro zdravý život. Proto si myslím Sokol v této 
době není jenom slavná tradice, ale že to hlavní jej teprve může 
čekat.“                      Mgr. Radek Fojtík 

  starosta T. J. Sokol



Zpráva náčelnice o činnosti z Všestrannosti

1. Zahájení,volba zapisovatele,ověřovatele zápisu, mandátové a  
     navrhové komise
2. Úvodní slovo starosty 
3. Zpráva náčelnictva a předsedů sportovních oddílů
4. Zpráva jednatele
5. Zpráva o hospodaření
6. Zpráva kontrolní komise

7. Diskuse
8. Zpráva mandátové komise
9. Volby do výboru jednoty
10. Zpráva mandátové komise -vyhlášení výsledků voleb
11. Usnesení valné hromady
12. Závěr  

Program volební valné hromady

Celý rok 2012 byl mezi členy Sokola, ale jistě i mezi širokou 
veřejností, zasvěcen především XV. Všesokolskému sletu v Praze. 
Nejvíc času nám zabralo samotné nacvičování sletových skladeb, 
na kterém se cvičenci pravidelně scházeli. 

Samotné organizaci a odjezdu na slet a také týdennímu pobytu 
v Praze, bylo třeba věnovat spousta času a odhodlání k zařizování. 
Organizování župních vystoupení bylo také náročné. Cvičení bylo 
pro cvičence dobrou generálkou na Všesokolský slet a zároveň se 
hlavně děti rády ukázaly před širokým příbuzenstvem, které se na 
ně přišlo podívat. I na Vsetíně se konal župní slet a pokud jste měli 
možnost jej zhlédnout, doufáme, že se vám líbil stejně jako nám. 

Sokolská Praha se všem cvičencům velice líbila. Město bylo 
připraveno na nápor cvičenců i diváků, byla posílena doprava ke 
cvičišti, v areálu stadionu byly barely s pitnou vodou a připraveni 
armádní lékaři, pro případ nutnosti. Zkoušky a nácvik skladeb 
probíhaly bez velkých prodlení. Jen prvnímu večernímu 
vystoupení nepřálo počasí. Pořádně nás cvičence smáčel déšť 
a obloha byla rozzářená blesky doprovázená hlukem hromobití. 
Druhé odpolední vystoupení už bylo prozářeno sluníčkem. Ať už 
za nepřízně počasí, nebo při sluníčku byla obě vystoupení krásná 
a na konci předvedených skladeb nejedno oko ukáplo slzu dojetí, 
jak cvičenců, tak i přihlížejících diváků.

Jelikož příprava sletu je časově velice náročná, zbývalo nám 
málo času na naše ostatní aktivity. Přesto ženy, věrná garda i děti 
pravidelně cvičily ve svých hodinách. 

Uspořádali jsme v zimě pro širokou veřejnost města Vsetína 
a okolních obcí Šibřinky. Zúčastnili jsme se Pochodu br. Vojáčka, 
který Sokol Valašské Klobouky pořádal tradičně na jaře již po 
dvacáté. Pro děti byly naší župou Františka Palackého uspořádány 
dva závody. Z jednoho závodu naši šikovní „vsetíňáci“ postoupili 
i do republikového kola. Vystupovali jsme na několika župních 
a krajských sletech.Na podzim jsme pro širokou veřejnost 
připravili Sokolení, ve kterém je připraveno plno her a soutěží. 
Za odměnu děti dostávají drobné dárečky a sladkosti. Na závěr 
Sokolení jsme si na táboráku opekli špekáčky. Konec  roku již 
tradičně patřil Mikulášovi s čertem, kteří donesli těm nejmladším 
nějakou maličkost.

V roce 2013 na nás čekají ještě sletové dozvuky. Budeme cvičit 
sletové skladby, tentokrát ne v Praze, ale blízko hory Říp. Čas si 
najdeme i na vycházky a závody pro děti. Největší připravovanou 
akcí bude dětský letní prázdninový tábor v Lužné, na který zveme, 
jak děti z naší Tělocvičné jednoty, tak i ostatní děti, které naši 
jednotu nenavštěvují.

Michaela Slováčková
náčelnice  

 Je všeobecně známo, že v posledních letech stoupá počet 
onemocnění pohybového aparátu u celé populace seniorů. O tom, 
že pravidelné cvičení se mnohonásobně vyplatí  není pochyb – 
zlepšuje krevní oběh, posiluje svalstvo, uvolňuje ztuhlé klouby, 
podporuje činnost žláz s vnitřní sekrecí. Samozřejmě cvičení vždy  
musí být úměrné věku, zdravotnímu stavu a tělesné zdatnosti 

cvičence. Dbáme na správné držení těla a velmi důležité je také 
správné dýchání. V neposlední řadě má pravidelné cvičení vliv 
i na naši psychiku. To vše vám pod vedením cvičitelky Aleny 
Kocurkové poskytneme. Máte-li zájem přijďte mezi nás vždy ve 
čtvrtek v 9,45 hodin do Sokolovny.

Dagmar Růžičková

Sokolští senioři - cvičení



Zpráva náčelníka o činnosti v naší T.J.
V oboru všestrannosti probíhá pravidelné cvičení žen, mužů a 

seniorů.
Cvičení žen - pod vedením cvičitelek Evy Stuchlíkové a Evy 

Ptáčkové je každé pondělí a středu od 18. do 19. hodiny v prosto-
rách sokolovny. Počet cvičenek je 20 – 30.

Cvičení mužů a dorostenců – je v úterý od 20. – 21. hodiny v 
sokolovně v počtu 8 - 10 cvičenců. Nižší počet cvičenců ve srov-
nání s ženami, je zapříčiněn odchodem dorostenců do škol a tím 
i ze sokola.

Cvičení seniorů – každý čtvrtek od 10. – 11. hodiny v sokolovně 
pravidelně cvičí 12 – 16 cvičenců. 

Cvičení žen – pod vedením cvičitelky Evy Stuchlíkové každou 
středu od 18.30 – 19.30, pod vedením Evy Ptáčkové každé pondělí 

od 18 – 19  cvičí pravidelně 20 – 35 žen v hodině. 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.

Celý odbor všestrannosti se účastní pravidelně na slavnost-
ních shromážděních u památníku T. G. Masaryka a napomáhá při 
vystoupení naší jednoty na Valašském záření a celé řady dalších 
aktivit..

Dušan Životský 
náčelník T. J. Vsetín

Uspořádáním župního sletu ve Vsetíně jsme se připojili k osla-
vám 150. výročí vzniku Sokola. Naší snahou bylo zviditelnit 
Sokol ve Vsetíně a Uspořádáním župního sletu ve Vsetíně jsme se 
připojili k oslavám 150. výročí vzniku Sokola. Naší snahou bylo 
zviditelnit Sokol ve Vsetíně a ukázat, že Sokol zde žije a je scho-
pen uspořádat tak náročnou akci, jakou je župní slet. 

Byl vytvořen „Výbor župního sletu“ ze členů výboru naší jed-
noty a ze členů župního výboru. Tento výbor zajistil vše potřebné 
k důstojnému konání sletu, včetně pozvání hostujících cvičenců 
z župy Beskydské, Moravskoslezské, Slovácké i Hanácké. Na slet 
se sešlo o hodně více než 1000 cvičenců a tanečníků folkloru. Ti 
si na našem sletu udělali generálku na VX. všesokolský slet v Pra-
ze.

Byl uspořádán slavnostní průvod městem a po zahájení sletu na 
hřišti v areálu sokolovny započal nástup jednotlivých skupin cvi-
čenců na svá vystoupení. Nebývalé pozornosti se těšilo u diváků 
vystoupení gymnastů naší T. J., kteří pod vedením trenéra br. Jana 

Talaše předvedli řadu náročných sestav na hrazdě a náročné cviky 
na akrobatickém koberci. S obětavým úsilím členů naší jednoty, 
pomocníků a pořadatelů byl zajištěn celkový průběh sletu, včetně 
přípravy a úklidu cvičiště, občerstvení, ozvučení a všech dalších 
obslužných činností.

Hodnocení VIP návštěvníků sletu, starostky města Vsetína paní 
Bc. Ivety Táborské, místostarosty pana JUDr. Stanislava Pavelce,  
starostky sokola Zlínského kraje paní Olgy Charvátové a čestného 
starosty naší jednoty br. Jiřího Parduby bylo velmi příznivé. To 
nám bylo odměnou za naše úsilí. 

Po absolvování řady vystoupení na župních sletech v Bohumí-
ně, Uherském Brodu, Opavě, Bystřici po Hostýnem a na veřejném 
vystoupení ve Valašském Meziříčí je možno konstatovat,  že župní 
slet ve Vsetíně byl na stejné, ne-li vyšší úrovni. Všechna vystoupe-
ní na župních sletech byly pro nás dobrou přípravou na slet v Pra-
ze. Secvičné a cvičení v Praze už byla pro nás jen „procházka 
růžovým sadem“.                                  Dušan Životský - náčelník

Župní sokolský slet župy Fr. Palackého ve Vsetíně 9. 6. 2012

XV. Všesokolský slet v Praze byl vyvrcholením oslav k 150. 
letému výročí založení Sokola. Tradičně se naše T. J. Sokol Vsetín 
připojila k aktivní účasti na těchto oslavách tím, že se přihlásila 
k nácviku zvolených sletových skladeb a k vystoupení v těchto 
skladbách i na XV. Všesokolském sletu v Praze. Navíc se naše T. 
J. přihlásila i k uspořádání a zorganizování „Župního sletu Župy 
Valašské Fr. Palackého na Vsetíně.

Již koncem r. 2011 byly předvedeny ukázky sletových skladeb v 
Praze  i za účasti našich cvičitelů. Na následné schůzi náčelnictva 
naší župy Valašské byla rozhodnuta závazná účast v jednotlivých 
sletových skladbách i s počtem cvičenců. Následovalo nahlášení  
skladeb župou do Prahy – náčelnictvu ČOS.

Cvičitelé naší jednoty se rozhodli pro účast v těchto skladbách:
Ať žijí duchové – skladba pro rodiče a děti
Jonatan ¬– skladba pro mladší žákyně
Nebe nad hlavou – skladba pro dorostenky a ženy
Jen pro ten dnešní den – skladba pro seniorky a seniory
Chlapáci III – skladba pro dorostence a muže
Z tohoto soupisu vybraných skladeb vyplynula již i účast vsetín-

ských cvičenců na XV. Všesokolském sletu v Praze – kolem 50 ti 
cvičenců /včetně doprovodů/

Jednotliví  cvičitelé výše uvedených skladeb jezdili do Prahy 
do Tyršova domu  na secvičné skladeb, kde se dozvěděli i různé 

informace – jako např. kde budeme umístěni na ploše stadionu a 
další důležité informace. Ubytování, stravování  i cestu do Prahy a 
zpět řešilo vedení naší župy. Toto jsou jen hrubé informace týkající 
se počátku organizování XV. Všesokolského sletu.

Na srazu župních náčelníků a náčelnic v Praze dne 31. 3. 2012 
nám bylo potvrzeno, že XV. Všesokolský slet se bude konat na 
moderním, novém stadionu Slávie v Praze, Vršovicích. Byli jsme 
seznámeni  s programem všech sletových dnů tj. programem zkou-

XV. Všesokolský slet v Praze



šek, hlavních sletových dnů – I. A II. Program, byli jsme sezná-
meni s projektem SOKOL GALA – O2 Aréna a dalšími programy 
oslav 150. výročí vzniku Sokola např. konání soutěží kulturních 
podniků a další důležité  informace. V průběhu tohoto srazu náčel-
níků, hlavně o přestávkách, byla učiněna dohoda náčelnictva z 
východní Moravy o termínech konání župních sletů v „regionu“ 
– z důvodů umožnění vzájemné výpomoci v počtech cvičenců, 
ale i počtu druhů skladeb – za účelem obohacení župních sletů. Již 
tehdy byly dohodnuty termíny:
2. 6. Župní slet Bohumín – župa Beskydská
9. 6. Župní slet Vsetín – župa Valašská Fr. Palackého
16. 6. Župní slet Uherský Brod – župa Slovácká
17. 6. Župní slet Opava – župa Moravsko-slezská
23. 6. Župní slet Bystřice p. Hostýnem – župa Hanácká
24. 6. Veřejné cvičení Val. Meziříčí

Bylo to obdivuhodné , ale s velkým nasazením a nadšením 
všech cvičenců, byly všechny tyto dohodnuté termíny župních 
sletů dodrženy, vzájemná výpomoc fungovala na 100%, jak bylo 
sjednáno. Po absolvování tohoto maratonu secvičných a župních 
sletů jsme odjeli „dokonale připraveni a stmeleni“ do Prahy.

Vedení naší župy mezitím sjednalo v Praze ubytování ve škole 
ul. Křesomyslova – 6 zastávek od stadionu. Zkoušky jednotlivých 
skladeb probíhaly dle harmonogramu vcelku bez problému. Poča-
sí bylo v průběhu zkoušek I. i II. programu pěkné. Těšili jsme se 
všichni na vystoupení  I. večerního programu – na pěkný zážitek. 
V ten den ještě dopoledne bylo horko, sluníčko svítilo, ale bylo 
podezřele dusno. Odpoledne se obloha zatáhla a k večeru již v dáli 
bouřilo, na obzoru blesk za bleskem. Pozorovali jsme s obavami 
šňůry deště a jak se ta hrůza nezadržitelně blíží k nám ke stadionu. 
Pravá letní bouřka dorazila ke stadionu právě ve chvíli, kdy se 
Věrná garda začala seřazovat k nástupu na odchod na plochu sta-
dionu. Věrná garda měla nastoupit dle scénáře na plochu stadionu 
v sevřeném útvaru do výchozího postavení a vytvořit tak kulisu 
po celou dobu zahajovacího ceremoniálu – vztyčení vlajek, hraní 
hymny, slavnostních proslovů. Bouřka řádila již v plné síle, když 
jsme se seřazovali a v dešti napochodovali na stadion na určené 
výchozí postavení. Nešlo nenastoupit, selhat…A tak  jsme napo-
chodovali a v silném dešti a hromobití jsme stáli a čekali, dobrou 
půlhodinu, až zahajovací ceremoniál skončí. Promokli jsme za tu 
dobu, jak se říká, do niti a trpělivě čekali a přáli si, ať proslovy 
dlouho netrvají, ať se můžeme rozejít na značky a cvičením se 
trochu rozehřát. Vydrželi jsme, po uvolnění plochy zazněl ryčný 

pochod a my jsme za obrovského potlesku uznání napochodova-
li na značky. Déšť nám již přestal vadit, již jsme jej nevnímali. 
Cvičili jsme mokří, ale soustředěně svou skladbu. Během celého 
cvičení nás provázel veliký potlesk uznání a po skončení skladby 
nám byl odměnou velký aplaus. My cvičenci jsme byli rádi, že 
tu hrůzu máme za sebou a že jsme nezklamali. Já si ale v duchu 
říkal – kdoví kolik cvičenců to odstoná, kolik jich bude příští den 
chybět. Nechyběl nikdo…Jen ještě dovětek k těmto nezapomenu-
telným těžkým chvilkám: Po celý ten hrůzný čas čekání a cvičení 
v silné bouři vedle nás na hřišti ukázněně čekaly a přečkaly mla-
distvé cvičenky skladby Jonatan, které tam dle scénáře rovněž tvo-
řily kulisu zahajovacího ceremoniálu a cvičily po našem odchodu 
ze hřiště svou skladbu. Tyto dívenky zasloužily obrovský obdiv. 
Potom, že je naše mládež špatná, že na ni není spolehnut. Bouře 
odezněla až po třetí skladbě. Program I. sletového dne pak probí-
hal již nerušeně až do svého závěru. Musel jsem vzpomenout a 
zaznamenat tu mimořádně těžkou zkoušku, kterou nám sokolům, 
matka příroda připravila, ale při které jsme se ctí obstáli. Druhý 
sletový den proběhl v přípravách na odpolední vystoupení II. pro-
gramu. Počasí se umoudřilo, byl teplý slunečný den a svět byl opět 
růžový. Přípravy probíhaly v radostné atmosféře. Opravdu jsme se 
těšili, že konečně můžeme předvést a ukázat za normálních pod-
mínek, co jsme se za měsíce zkoušek naučili. Ale i II. program 
bylo nutno zahájit. Opět jsme nastoupili na zahajovací ceremoniál, 
tentokrát jsme si jej ale užívali opravdu v pohodě. Po důstojném 
zahájení jsme se rozešli na své značky a s úsměvem jsme protanči-
li svou skladbu „ JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN“ stojí za to žít…. 
Jak příslovečné, opravdu „odměnou“ nám byl ten krásný slunečný 
den oproti „včerejší bouřce“. Dnes cvičení proběhlo v záři sluníč-
ka a při potlesku diváků, byl to pro všechny krásný zážitek. Ale 
dost osobních zážitků. V tom prosluněném odpoledni nastoupily 
postupně všechny skladby včetně krojovaného národopisu. Byla 
to krásná symfonie pohybu, krásy a hudby, přesně zrežírovaná a 
umocněná prosluněným počasím. Na závěr o XV. Všesokolském 
sletu jen krátce. Po skončení poslední skladby následoval závěr 
II. programu provedený symbolicky se zástupci všech cvičebných 
složek a byl zároveň loučením s XV. Všesokolským sletem, ale 
i pozváním na XVI. Všesokolský slet v roce 2018, v roce 100. 
Výročí vzniku Československa. XV. Všesokolský slet byl opravu 
důstojnou oslavou 150tého výročí založení Sokola, který dnes již 
patří minulosti.

         Dušan Životský - náčelník

Tělocvičná Jednota Sokol Vsetín byla založena před 120. léty, 
28. května 1893. 

Historie i činnost naší jednoty se stala součástí dějin našeho města 

a to ve společenství spolků osvětových, národopisných, hudebních 
ale i pěveckých, divadelních, hasičských, cechovních, sportovních, 
a tělocvičných. Naše jednota zaujímala velmi čestné místo vedle 

Besedy, Snahy a jiných spolků. Všechny roky trvání jedno-
ty nebylo bohužel dopřáno naplnit činorodou a platnou prací. 
Světové války a období totality znamenaly útlum, až úplné 
zastavení jakékoliv činnosti naší jednoty. Škoda těch let. Co 
všechno mohlo být Sokolstvem za ta léta ve prospěch společ-
nosti vykonáno! 

    Tolik výňatek z Almanachu vydaného ke 100. výročí 
Vsetínského Sokola z roku 1993.

 Dnes po dvaceti letech vydání toho „oslavně vzpomínko-
vého Almanachu“, bychom měli hodnotit, jaký je Sokol dnes 
v současnosti, po 120. létech svého nesnadného trvání. Nebu-
de to snadné hodnocení v této překotně se vyvíjející době? 
Naše jednota sice uspořádala úspěšně v loňském roce župní 
slet. V letošním roce bychom ale měli uspořádat vzpomínko-
vou akademii k tomuto významnému výročí a tím částečně 
odpovědět jak dál? Provokativně končím touto otázkou.

Dušan Životský - náčelník

120. výročí založení vsetínského sokola



Zájezd do Boskovic 
20. - 21. 10. 2012

Výbor župy Valašské Fr. Palackého byl pověřen zorganizováním 
zájezdu starších seniorů a seniorek - Věrné gardy moravského 
regionu, do Boskovic s programem:
-  Účast na přehlídce sokolských pěveckých souborů
-  Prohlídka města Boskovic a židovské synagogy
-  Návštěva westernového městečka
-  Návštěva arboreta
Zájezd byl velmi zdařilý. Účastníci zájezdu byli spokojeni s dob-
rou organizací zájezdu díky organizátorce ses. ing. Janě Rosákové. 
Vyslovili přání, aby se podobné zájezdy opakovaly častěji.

Prodaná nevěsta
Opera Prodaná nevěsta v podání amatérského smíšeného soubo-

ru českých sokolských jednot byla odehrána v divadelním sále T. 
J. Sokol Valašské Meziříčí dne 25. 4. 2012.

Vystoupení bylo velmi pěkné. Přeplněný divadelní sál odmě-
ňoval „vlastenecké“ vystoupení bouřlivým potleskem. Pamětníci 
vzpomínají na pěkná amatérská vystoupení vsetínských Sokolů z 
období před II. světovou válkou.

SOKOLOVÉ POD ŘÍPEM
Sokolská župa Podřipská pořádá v Roudnici nad Labem 25. - 26. 
května Malý sokolský slet nazvaný SOKOLOVÉ POD ŘÍPEM
Na tomto sletu se budou cvičit převážně sletové skladby z loňské-
ho roku. Naše župa Valašská se přihlásila s vystoupením v těchto 
skladbách:
 - Ať žijí duchové - žáci a cvičitelé ze Vsetína
 - Jen pro ten dnešní den - Věrná garda
 - Chlapáci III - dorostenci a muži
Zájemci o tento zájezd z řad cvičenců se mohou přihlásit u náčel-
níka T. J. Vsetín do konce dubna tohoto roku.

Vzpomínáme úmrtí paní sestry 
Heleny Baletkové

Sestra Helena Baletková byla dlouholetou členkou sokola. 
Aktivně působila ve funkcích výboru naší tělocvičné jednoty. 
Zúčastňovala se nácviku na VX. Všesokolský slet ještě v květnu 
loňského roku.Onemocněla, ale do poslední chvíle bojovala sta-
tečně  se zákeřnou chorobou. Sletu se však již neúčastnila.Nako-
nec zemřela ve čtvrtek 20. září 2012 ve věku 77 let. S Helenou 
jsme se rozloučili v obřadní síni ve Vsetíně 27. září 2012.

Dušan Životský - náčelník 

 4. 3. 2012 XXII:  ročník memoriálu Fr. Chmelaře - Přerov
Zúčastnili se nejmladší vsetínští žáci: V. Jakeš, D. Valchář, O. 
Wolker, R. Kilián, M. Vítek.
Ze starších žáků Šimon Ott – 6. místo 31. 3. 2012 XXXIII. Ročník 
memoriálu prof. Ant. Součka - Bučovice
Zúčastnili se nejmladší vsetínští žáci: V. Jakeš, R. Kilián, M. Vítek. 
Družstvo se umístilo na 18. místě
15. 4. 2012 Memoriál Miloše Najzara – Ostrava-Výškovice
Zúčastnili se nejmladší vsetínští žáci: V. Jakeš, D. Valchář, J. Kou-
sal. Ze starších žáků Šimon Ott – 9. místo
21. 4. 2012 XXI. Ročník Moravské ligy- 1. kolo – Znojmo
Za nejmladší žáky: V. Jakeš, D. Valchář, R. Kilián.
Ze starších žáků Šimon Ott – 4. místo
28. 4. 2012 ČOS – Morava – Brno
Za nejmladší žáky: V. Jakeš 8., D. Valchář 11., R. Kilián 20., J. 
Kousal 19. – soutěž družstev 5. a 7. místa.
13. 5. 2012 Přebor ČOS – Brno

Za kadety: Š. Ott – 5.místo
Nejmladší žáci: V.Jakeš  29., D. Valchář 31., R. Kilián 33. místo
19. 5. 2012 VIII. Pražská veteraniáda
Jan Talaš – 5. místo   Šestiboj
12. 6. 2012 XV. Všesokolský župní slet Vsetín
Hrazda vysoká venkovní: Veska Jiří a Jakub, Kačer J. Talaš J. Ott Š.
Akrobacie: Nejmladší vsetínští gymnasté, starší žákyně S. G. Vse-
tín, a viz výše jmenovaní
1. 7 – 6. 7. 2012 XV. Všesokolský slet v Praze
Vystupovali žákyně S.G. Vsetín na sletovou skladbu Jonatán, pod 
vedením L. Hodoškové, v Praze pod vedením těchto vedoucích: 
D. Lačíkové a M. Herdy
1.7 – 8. 7. 2012 Gymnastický tábor V Hodoníně – Soboňky
Účastnil se Š. Ott
28. 7. 2012 Letní světová Olympiáda v Londýně
Účastníci J. Talaš a J. Kačer
7.  9. 2012 Vsetínské záření

Vystoupení S. G. Vsetín na nejznámějším vsetínském fes-
tivalu.
Vystoupilo 10 cvičenců – nejmladší žáci V. Jakeš, M. 
Vítek, R. Kilián, J. Kovařík, starší žákyně N.  Mullen, J. 
Kovaříková a kadet Š. Ott.
6. 10. 2012 XXI. Ročník Moravské ligy - Bučovice
Za mužské složky: dorostenec za obě kola Mor. Ligy: 1. 
místo Š. Ott.
Nejmladší žáci: V. Jakeš 15. za obě kola, D. Valchář 17. 
po jednom kole, R. Kilián 27. za obě kola, M. Vítek 28. 
po jednom kole.
13. 10. 2012 11. ročník Memoriálu Miloše Homoly - 
Šternberk
Zúčastnili se nejmladší vsetínští žáci: V.Jakeš 22., D. Val-
chář 24., R. Kilián 26., M. Vítek 25., J. Kovařík 27. Za 
dorostence Šimon Ott – 2. místo
20. 10. 2012 XVIII. ročník memoriálu Víta Somolíka 
v Praze

Zpráva z oddílu Sportovní Gymnastiky za rok 2012



V kategorii mladších žáků M. Šimko 35. místo Kategorie začína-
jících žáků M. Vítek 38. místo
21. 10. 2012 Memoriál Hartinga – Kolín
V kategorii starších žáků Š. Ott – 10. místo ze 17. sportovců. V 
kategorii mladších žáků M. Šimko 22. místo
25. - 27. 10. 2012Memoriál Jana Gajdoše – Brno-Výběrový 
výcvikový tábor
Zúčastnil se Š. Ott závodník a J. Talaš jako trenér.
Cestovné, ubytování, stravné bylo hrazeno všem pozvaným z pro-
středků komise SG OS ČOS.
8. 11. 2012 Přebor župy Valašské Fr. Palackého Vsetín
V povinných sestavách VS1 v kategorii nejmladších: V. Jakeš 1., 
Š. Hořelka 3., D. Valchář 4., M. Vítek 6.,  J. Kovařík 7.
V povinných sestavách VS2 v kategorii mladších: T. Vavřička, M. 
Šimko.
Mezi sebou bojovala také děvčata ze S. G. Vsetín a to v kategori-
ích základní stupeň – 7. účastnic, mladší žákyně – 8. účastnic. 
10. 11. 2012 Krajský přebor mužů Zlínského kraje – Zlín
v povinných sestavách kategorii VS1: V. Jakeš 4., Š. Hořelka 9. 

místo J. Kovařík 11., M. Vítek  14. místo v povinných sestavách 
kategorii VS2: T. Vavřička 7. místo
volný 6-ti boj s povinnými prvky, věk do 15-ti let: Š.Ott – 1. místo
24. 11. 2012 Světový pohár mužů a žen v Ostravě - Vítkovice
Obrovský úspěch českých gymnastek - Palešová
7.- 8. 12. 2012 Přebor České republiky v Prostějově
Zúčastní se V. Jakeš, R. Kilián, D. Valchář za nejmladší kategorii 
VS1
V kategorii VS3 -  získal Šimon Ott vynikající 11 místo. Tímto 
výkonem se dostal do gymnastické republikové špičky.

Oddíl Sportovní gymnastiky na Vsetíně by potřeboval přeskoko-
vý stůl, který je již jako základní nářadí na všech závodech, také 
12x12 akrobatickou matraci, nový výplet do velké trampolíny. Pro 
velký počet mladých gymnastek potřebujeme ženská bradla, která 
nejsou ve vybavení tělocvičny.

Vedoucí oddílu sportovní gymnastiky Jan Talaš

Jizerská 50, Bedřichov, 12. 1. 2012
výsledky 50 km klasicky : 112. Ondřej Navrátil, čas: 3:00 hod.
                                           3190. Jan Talaš, čas: 6:08 hod.
výsledky 30 km volně:      462. Jan Talaš, čas: 2:48 hod.
Jilemnická 50, Jilemnice, 19. 1. 2012
50 km klasicky: 9. Ondřej Navrátil, čas: 2:46 hod.

Karlovská 50, Velké Karlovice, 26. 1. 2012
výsledky 50 km klasicky: 7. Ondřej Navrátil, čas: 2:48 hod.
Koenig Ludwig Lauf, Oberamergau, 4. 2. 2012
50 km volně: 388. Jan Talaš, čas: 4:06 hod.
Hradní běžka, Brumov, 2. 2. 2012
30 km klasicky: 1. Ondřej Navrátil, čas 1:27 hod.
Šrubařův memoriál, Pustevny, 13. 2. 2012
25 km klasicky: 1. Ondřej Navrátil, čas: 1:18 hod.
25 km volně: 1. Ondřej Navrátil, čas: 1:14 hod.
Engadin Ski Maraton, St.Moritz, 
42 km bruslení: 5710. Jan Talaš, čas: 3:00 hod.
Valachyman triatlon, Nový Hrozenkov, 10. 8. 2012
Ondřej Navrátil
67. Jan Talaš
Seriál závodů běhu do vrchu – běh na Svatý Hostýn, 7. 8. 
2012
8 km: . 6. Ondřej Navrátil, čas: 24:20 min.
Valašský krpál, Vsetín, 1. 9. 2012
13 km: 13. Ondřej Navrátil, 31 min.
Valašská 50
50  km: 45. místo Ondřej Navrátil

Vedoucí oddílu Ondřej Navrátil 

Výsledky ze závodů Dálkových běžců T. J. Sokol Vsetín 

Taneční oddíl vsetínského Sokola organizuje taneční 
výuku dětí a mládeže již šestý rok. Tanečníci jsou přijí-
máni bez výběru ve věku od 4 do 25 let, důležitá je chuť 
tanci se věnovat. Jsou  rozděleni do oddílů začátečníků 
(trénink  1 x týdně 60 min), pokročilých (trénink 1x týd-
ně 120 min) a oddílů výběrových (trénink 2 x týdně 120 
min). I v minulém školním roce se nám podařilo vytvo-
řit choreografie, se kterými jsme se účastnili nejrůzněj-
ších soutěží (viz výsledky níže). Dne 8. 6. 2012 jsme 
uspořádali 6. Taneční koktejl, kde se představili všichni 
tanečníci. Opět se nám podařilo zaplnit Dům Kultury a 
dle ohlasů se divákům i tanečníkům akce velmi líbila. 
O prázdninách jsme pořádali již tradiční Prázdninovou 
taneční školu.

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



SOUTĚŽ  CHOREOGRAFIE       POČET CH.   UMÍSTĚNÍ
        V KATEGORII 
M-Style Třebíč (18.2.) 
  Labyrinth of our mind 13  3.
   If I ruled the Word  13  7.
   Rio   6  3.
   Few minutes in a Jungle 14  9.
Dance life tour, region Olomouc (31.3) 
  Labyrinth of our mind 6  2.
   If I ruled the Word  6  4.
   Rio   2  2.
   Myčka na baterky  3  2.
   Butterfly effect  2  2.
   Damaged iPod  2  1.
Effect Dance Cup (7.4) Zlín 
  Labyrinth of our mind 19  2.
   If I ruled the Word  19  12.
   Rio   13  6.
   Few minutes in a Jungle 8  7.
   Myčka na baterky  19  6.
   Butterfly effect  25  6.
   Damaged iPod  25  1.
   Dreamworld  13          10.-11.
   No Choice  25          10.-25.
Taneční skupina roku – J.Morava (8.4.) Zlín 
  Labyrinth of our mind 6  4.
   If I ruled the Word  6  6.
   Butterfly effect  3  2.
   Damaged iPod  3  1.
   No Choice  3  3.

Dance life tour, Morava Přerov (21.,22.4.) 
  Labyrinth of our mind 13  5.
   If I ruled the Word  13  8.
   Myčka na baterky  14  12.
   Butterfly effect  8  7.
   Damaged iPod  7  7.
Taneční skupina roku – Morava (28.4.) Zlín 
  Labyrinth of our mind 6  3.
   If I ruled the Word  6  5.
   Butterfly effect  3  3.
   Damaged iPod  3  2.
   No Choice  4  4.
Taneční skupina roku – Česká Republika (4.,6.5.) Praha 
  Damaged iPod  9             8.-9.
   No Choice  6  5.
   Labyrinth of our mind 13          11.-13.
   If I ruled the Word  13  10.
Hot Dance, Valašské Meziříčí (19.5.) 
  Rio   2  2.
   Few minutes in a Jungle 4  4.
   Bubbles   7  2.
   Factory of happiness 7  5.
   Přijela k nám pouť  2  2.
   No Choice  5  3.
   Labyrinth of our mind 5  1.
   If I ruled the Word  5  4.
Dance Evolution, Přerov (26.5.) 
  Přijela k nám pouť  2  2.
ESDU Masters, Poreč (14-21-5-) 
  Words I never said...    1.

Přehled výsledků hráčů oddílu stolního tenisu za rok 2012  
Regionální bodovací turnaje (jaro - 4 turnaje,  podzim - 4 turnaje) 
Výsledky jaro - Regionální přebor mládeže jednotlivců - vítězové 
jsou přeborníci Regionu Vsetín
Hráč   Mladší žactvo      Starší žactvo             Dorost
 3    4    5    Celk.    3    4   5    Celk.     3    4    5    Celk.
Skalský Ondřej 
 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 2   1
Plachtovič Milan 
 4 4 ---  4 9 7 --- 10 14 8 ---   17
Macháček František 
 2 2 2  2 5 5 3  6 9 6 6   8
Fojtík Tomáš 
 3 3 4  3 7 6 8  9 11 7 11   15
Kostka Jindřich 
 9 5 6  6 15 8 10  12 21 9 13   18
Marek Jan 
 7 8 8  8 13 14 12  15 19 15 15   19
Zubek Tomáš 
 --- 6 3  5 --- 9 7  11 --- 10 10   16
Sušeň Jaroslav 
 5 7 7  7 12 13 11  14 18 14 14   19
Jakeš Roman 
 --- --- --- --- --- 11 ---  18 --- 12 ---   27
Bártek Šimon 
 --- --- --- --- --- --- --- --- 2 --- 1   2
Feranec Jakub
 --- --- --- --- --- --- --- --- 3 2 3   3
 Hnátková Barbora
 2 2 1  2 2 2 1  2 3 3 3   4
Gajdošová Lucie
 1 1 2  1 1 1 2  1 2 2 4   2
Ollerová Hana
 --- --- ---  3 --- --- ---  3 --- --- ---   3
Kovářová Martina 
 3 3 ---  4 3 3 --- 4 4 4 ---   5

Stuppiello Claudia
 --- --- --- --- --- --- --- --- 1 1 2   1
        
Přeborníci Regionu Vsetín   
Mladší žáci: Ondřej Skalský     Mladší žákyně: Lucie Gajdošová 
Starší žáci: Ondřej Skalský       Starší žákyně: Lucie Gajdošová 
Dorostenci: Ondřej Skalský      Dorostenky: Claudia Stuppiello 
Výsledky podzim     
Hráč Mladší žactvo Starší žactvo Dorost
 1 2 3   Celk. 1 2 3   Celk. 1 2 3   Celk.
Fojtík Tomáš 
 1 2   3 4   8 10      
Kostka Jindřich 
 3 4   7 9   13 15      
Marek Jan 
 5 3   10 7   16 13      
Černohorský Tomáš 
 6 5   11 10   17 16      
Gargulák Jan 
 7 8   12 13   18 20      
Mikuš Petr   
  10    17    24      
Skalský Ondřej
     1 1      1 1      
Macháček František
     2 2      7 8      
Sušeň Jaroslav
     6 8   12 14      
Juřica Tomáš
         2 2      
Hráč   Mladší žactvo      Starší žactvo             Dorost
 3    4    5    Celk.    3    4   5    Celk.     3    4    5    Celk.

Bártek Šimon       3 3      
Hnátková Barbora 
 1 1   1 1   3 2      

Zpráva o činnosti oddílu stolního tenisu 



Kovářová Martina 
 2 2      2 2      4 3      
Hnátková Kateřina 
 3 3      3 3      5 4      
Hanákoví Nela 
 4 4      4 4      6 5      
Kubíková Martina       
         1    
Stuppiello Claudia 
         2 1      
              
Krajské bodovací turnaje - krajský přebor jednot-
livců (jaro - 4 turnaje,  podzim - 4 turnaje)
             
Výsledky jaro            
Hráč    Mladší žactvo       Starší žactvo        Dorost
            5   6  7   8   Celk.  5 6 7   8   Celk.   5   6 7   8   Celk.
Skalský Ondřej 
 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 4 4 7 2 6
Plachtovič Milan 
 31 12 14 30 17 45 17 14 39 26 60 28 32 48 39
Macháček František 
 15  13  26 26  13  38 40  31  56
Fojtík Tomáš 
 24 16 10 20 18 38 22 10 29 27 53 33 28 38 41
Kostka Jindřich 
 29 21 20 25 27 43 27 20 34 36 58 38 39 43 54
Marek Jan 
 33 25 18 29 34 47 32 18 38 47 62 44 37 47 62
Zubek Tomáš
 --- 15 12 --- 24 --- 20 12 --- 35 --- 31 30 --- 49
Sušeň Jaroslav
 --- 26 17 18 44 --- 33 17 27 55 --- 45 36 36 71
Jakeš Roman
 --- --- --- --- --- --- 30 --- --- 42 --- 42 --- --- 60
Bártek Šimon
 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 7 11 --- 10 14
Feranec Jakub
 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 14 12 9   13
Hnátková Barbora 
 3 2 2 3 4 4 2 3 4 4 5 2 4 5 6
Gajdošová Lucie 
 3 3 5 5 5 3 4 6 6 6 4 5 8 7
Kovářová Martina 
 5 5 4 7 7 6 5 5 8 8 7 6 6 10 9
Stuppiello Claudia 
 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 4 3 3 6 3
Ondřej Skalský se stal Krajským přeborníkem v kategorii 
mladších žáků.    
               
Výsledky podzim             
 Hráč Mladší žactvo       Starší žactvo           Dorost
 1  2   3   Celk.  1   2   3    Celk.      1   2   3   Celk.
Fojtík Tomáš 
 8 9 17  16 20 30  30 32 45 
Kostka Jindřich 
 9 7 ---    21 15 ---    35 25 ---   
 Marek Jan 
 28 18 28  40 30 44   55 43 61   
 Černohorský Tomáš
 --- 22 ---    --- 35 ---    --- 48 ---   
 Skalský Ondřej
 --- --- --- --- 2 3 2    4 5 9   
 Macháček František
 --- --- --- --- 29 18 23    43 30 38   

 Sušeň Jaroslav
 --- --- --- --- 26 17 18    40 29 31   
 Juřica Tomáš
 --- --- --- --- --- --- --- --- 8 7 7   
 Bártek Šimon
 --- --- --- --- --- --- --- --- 10 18 10   
 Hnátková Barbora
 2 2 2    3 3 2    6 5 4   
 Gajdošová Lucie 
 3 3 3    5 5 7    8 8 9   
 Kubíková Martina
 --- --- --- --- --- --- --- --- 2 4 ---   
 Stuppiello Claudia
 --- --- --- --- --- --- --- --- 5 3 3   
 Bodovací turnaje mládeže České republiky 2012  
mladší žactvo - Vracov (77 startujících) - leden    
Ondřej Skalský 9.-16. místo  ve dvouhře    
Ondřej Skalský 3 místo   ve čtyřhře    
starší žactvo - Vracov (93 startujících) - leden   
Ondřej Skalský 37.-40. místo ve dvouhře, v soutěži útěchy 5.-.8. 
Ondřej Skalský 9.-16. místo  ve čtyřhře    
starší žactvo - Praha (113 startujících) - září  
Ondřej Skalský 17.-24. místo  ve dvouhře    
Ondřej Skalský 5.- 8. místo  ve čtyřhře   
mladší žactvo - Havířov (49 startujících) - říjen    
Barbora Hnátková 5.- 8. místo ve dvouhře     
starší žactvo - Ostrava (99 startujících) - říjen    
Ondřej Skalský 25.-32. místo  ve dvouhře     
Přebor ČR mladšího žactva pro rok 2012     
Ondřej Skalský 9.-16. místo        ve dvouhře
Barbora Hnátková 21.- 24. místo ve dvouhře     
Přebor ČR družstev dorostenek pro rok 2012      
Claudia Stuppiello - Barbora Hnátková  14. místo
Žebříček ČR              
Nejmladší žactvo             
Jindřich KOSTKA  48. místo         
Martina KOVÁŘOVÁ 31.-32. místo       
Mladší žactvo              
Ondřej Skalský   17. místo
Hana Ollerová   30. místo         
Lucie Gajdošová  42. místo reduk. žebříček     11. místo 
Barbora Hnátková  45. místo reduk. žebříček  13. místo 
Starší žactvo               
Ondřej Skalský   52. místo reduk. žebříček  28. místo 
Redukovaný žebříček, tj. bez hračů, kteří v příští sezóně již nebu-
dou patřit do dané věkové kategorie.
Reginální přebory družstev za rok 2012   
Starší žáci 1. a 4. místo    Dorostenci 1., 3.  a 4 místo 
Muži - dlouhodobá soutěž - 3. místo        
Soutěže děvčat se nekonala jelikož se nepřihlásil dostatečný počet 
družstev 



Zpráva z oddílu volejbalu 
Počet členstva : 16, z toho 5 žen a 11 mužů

Stěžejní činností byla účast v 3.ročníku regionální amatérské 
volejbalové ligy ročníku 2011-2012 ve Frýdku Místku, V základní 
skupine v 5 hracích dnech jsme sehráli 15 zápasů s bilancí 5 výher, 
5 výher v tie-breaku, 3 prohry v tiebreaku a 2 prohry a obsadili 4 
místo, což nás posunulo do finálového turnaje. Ten se odehrál 18.3. 
2012 .Zde se nám již nedařilo a po třech  prohrách jsem obsadi-
li celkové 8 místo z 16 startujících družstev. I tohoto ročníku se 
zúčastnila družstva jak z Polska, tak i z Slovenska.

Na podzim 2012 jsme se přihlásili do 4. ročníku této soutěže, 
jejíž výsledek bude znám v březnu 2013

Na podzim 2012 se do okresní volejbalové soutěže žen poprvé 
přihlásilo i družstvo žen. Průběžné pořadí v půlce soutěže je 3 příč-
ka z 5 družstev s bilancí 2 vítězství a 3 prohry.

Další účasti:
20. května. - 6.ročník turnaje o pohár bratra Kozlíka v Kromě-

říži. 5.místo z 10 družstev.
Zbyněk Duchoň - vedoucí oddílu

Zpráva o „SOKOLENÍ“
Tělocvičná jednota Sokol Vsetín  připravila „Sokolení“ - spor-

tovní akci pro veřejnost v areálu venkovního sportoviště Sokolov-
ny 15. září od 14 do 17 hodin. Pro malé i velké bylo připraveno 

tvoření z papíru a další hry. Sokolení proběhlo za účasti veřejnosti, 
ale hlavně rodičů s dětmi naší T. J. za pěkného počasí. Všichni 
účastníci odcházeli spokojeni a za svoje snažení obdrželi drobné 
dárky.V roce 2013 bude naše T. J. opět organizovat Sokolení.

Ing. Václav Jadrný - vzdělavatel

Město Vsetín a Zlínský kraj byli největšími finančními podpo-
rovateli T. J. Sokol Vsetín v roce 2012. Finanční prostředky které 
dostáváme na podporu naší činnosti z rozpočtu Zlínského kraje a 
města Vsetína využíváme převážně na pronájem tělocvičen a spor-
tovišť. Bez jejich finančních  dotací  by nebylo možno dosáhnout 

uvedených sportovních výsledků a činností, které dosáhla naše 
tělocvičná jednota v roce 2012. 

Za výbor T. J. Sokol Vsetín 
Ing. Václav Jadrný

Tělocvičná jednota Sokol Vsetín děkuje Městu Vsetín a Zlínskému kraji

Fojtík Radek - starosta,  tel.: 603 803 533, e-mail: sokolvsetin@
seznam.cz

Uličná Alena - jednatel, tel.: 604 824 864 - Záviše Kalandry 
1419, Vsetín, e-mail: ulicna@post.cz  

Orolin František MUDr. - I. místostarosta,  tel.: 603 277 302 
- Rokytnice 350, Vsetín, e-mail: fror@seznam.cz 

Slováčková Michaela - náčelnice, cvičitelka, tel.: 776 786 267 
- Rokytnice 415, Vsetín, e-mail: michaelaslovackova@seznam.cz  

Životský Dušan - náčelník, tel.: 725 634 822 - Na výšině 427, 
Vsetín 

Duchoň Zbyněk  - matrikář,  tel.: 777 577 122 - Dukelská1820, 
Vsetín, e-mail: duchonz@seznam.cz 

Vařejka Jiří ing. - hospodář, tel.: 737 607 956 - Dukelská 1820, 
Vsetín, e-mail: jiri.varejka@seznam.cz 

Talaš Jan – trenér SG, oddíl SG,  tel.: 605 103 060 - Pod Žam-
boškou 1037, Vsetín 

Růžičková Dagmar – pokladník, tel.: 739 082 646 - Pod Žam-
boškou 1580, Vsetín 

Navrátilová Radka - taneční oddíl, kontrolní komise, tel.: 603 
596 612 - Slovenská 2013, Vsetín, e-mail: radka.n1@volny.cz 

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

Jadrný Václav ing. - vzdělavatel, tel.: 724 946 952 - Dolní Jasen-
ka 769, Vsetín, e-mail: jadrn@seznam.cz 

Junek Jiří – historik, tel.: 733 301 177, Jiráskova 1814/77, Vse-
tín

Pitruchová Božena – kontrolní komise, tel.: 731 284 046 - Pod 
Žamboškou 1579/18, Vsetín 

Slováčková Ludmila - náčelnice, cvičitelka,  tel.: 737 887 973 
- Rokytnice 415, Vsetín 

Pecharová Jitka – zapisovatel, tel. 732 256 354, Benátky 1892, 
Vsetín, e-mail: jitka.p@seznam.cz 

Seznam členů výboru T. J. Sokol Vsetín



Počet členů TJ. Sokol Vsetín k 31.12.2012
Celkový počet členů: 436
Z toho 330 ženského pohlaví a 106 mužského pohlaví
 
Struktura členů podle věku:
předškoláci       10
ml. žáci           167
st. žáci              83
dorost               52

dospělí             73
senioři              51
 
Struktura dle oddílů:
gymnastika                       64
volejbal                             14
všestrannost                   122
stolní tenis                        21
tanec                               215 

Členská základna

Rozvrh pravidelných cvičení, 
na které zveme všechny příznivce aktivního pohybu 

 
 VŠESTRANNOST
žactvo + dorost           pondělí + čtvrtek    16 – 17            Sokolovna velká tělocvična
muži + dorost:            úterý                        20 - 21                   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 


