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Úvodní slovo starosty T.J. Sokol Vsetín
Milé sestry, vážení bratři, je za námi další rok a vskutku není 

nic rychlejšího než běh času. Mám-li se za předchozím rokem 
ohlédnout, nebyl to rok poklidný. Vždyť na události byl bohatý. 
Přesto bych jej právě v kontextu běhu času nazval rokem klidu 
před bouří. Nejen proto, že letos tomu bude 150 let od doby, kdy 
se M. Tyrš rozhodl založit první český tělocvičný spolek a rok 2012 
bude rokem oslav této 150leté historie. Nejen proto, že tento rok 
bude zároveň rokem XV. Sletu, od roku 1882 pravidelné událos-
ti, přehlídky šestileté činnosti Sokola, kterou přerušily jen války 
a spartakiády. Nejen proto. „Tempera mutantur et nos in iís“ 
„Časy se mění a my v nich!“ Slety byly vlasteneckou slavností 
a heslem Sokola bylo „Vlasti služ, tělo tuž!“, stejně jako Sokol 
hrál významnou roli v národním sebeurčení, které vyústilo ve vznik 
samostatného státu. Sokol se též hlásil k odkazu T. G. Masary-
ka, k jeho ideálům humanity a demokracie. Sokolové tedy slouží 
vlasti, přísluší ke státu vázanému společným jazykem, kulturou, 
historií a jsou v něm občané, kterým přináleží práva a povinnosti. 
Vlastenec je tedy občanem, který bere stát za svůj a je si dobře 
vědom svých práv i povinností k němu. V případě ohrožení vlas-
ti pak je připraven tuto bránit. Nejen území, ale i práva uvnitř 

tohoto území, neboť tyto jsou jeho právem. Pomoc Blanických 
rytířů se dle naší historické zkušenosti neočekává, ví, že „kdo?, 
když ne on“. Rok 2011, stejně jako předcházející dva roky, nám 
byl předkládán především jako rok finanční krize. Tato skutečnost 
je nám předkládána v době, kdy nejvýznamnějším odvětvím eko-
nomiky globálního světa se stal finanční sektor se svými obludný-
mi finančními transakcemi se spekulativním ziskem jako jediným 
relevantním hlediskem, pohlcujícím a ničícím „reálnou“ lidem 
sloužící ekonomiku. V době, kdy dle sociologické studie mají tři 
nejbohatší muži světa větší majetek, než činí suma bohatství 48 
nejchudších zemí. Mnohem méně se mluvilo o daleko větším pro-
blému, o krizi důvěry a spolupráce. Důvěry v sebe, ve schopnosti 
ovlivnit dění kolem, ve své obci, státě, ale i Evropě. Spolupráce 
a solidaritě mezi lidmi na humanitním a demokratickém základě, 
kde jediným cílem není zisk v obvykle nerovné konkurenci zajišťu-
jící blahobyt menšině, ale spíše právo na důstojný život většiny, 
založený na spolupráci. Věřím, že právě ideály na tomto základě 
měli na mysli i oni sokolové – vlastenci, spíše než národovectví 
vztažené k územnímu a politickému celku. Vždyť i Masarykovi se 
příčil onen nacionalismus, neboť není-li klásků, bylo vždy v histo-

rii nutno najít nepřítele tu v židovi, onde v cikánovi 
nebo homosexuálovi a „vysvětlit“, kdo je vlastně za 
tu naši bídu odpovědný, ve snaze zachování statusu 
quo. Historie má tendenci se neustále opakovat, byť 
na základě nových paradigmat. Dnes v tomto duchu 
můžeme vidět nepřítele třeba v EU nebo ve svazování 
svobodné, „neviditelné ruky trhu“ či v člověku, který 
ztratil práci. Rok 2011 byl v tomto kontextu tedy spíše 
křižovatkou nejen pro další směřování po 22 letech 
obnoveného Sokola, ale pro celou společnost a nejen 
tu českou. Vydá se cestou větší demokratizace nebo 
jí její elity ať zprava či leva opět vysvětlí, co je pro ni 
nejlepší z hlediska jejich osobních zájmů. Záštitu nad 
XV. Sletem v Praze převzal prezident republiky Václav 
Klaus. V roce 2012  budeme svědky oslavy 150. výročí 
Sokola, mnoha kulturních a sportovních doprovodných 
akcí. Na hřišti u sokolovny proběhne 9. 6. 2012 i Žup-
ní slet na Vsetíně. V rámci krajské prezentace České 
Obce Sokolské proběhne již 19. 5. 2012 i Krajský slet 
ve Zlíně. Vrcholem těchto oslav bude od 1. 7. do 6. 7. 
2012 XV. Všesokolský slet v Praze.   Nazdar! 

                  Mgr. Radek Fojtík,
starosta T. J. Sokol Vsetín



Máme tu rok 2012 a tím se nám nabízí ohlednutí za rokem 
minulým. Jaký byl, co nám přinesl či na co budeme rádi 
vzpomínat.

V roce 2011 jsme pro naše děti, ale i pro širokou veřejnost 
připravili několik akcí, kterých se měli možnost zúčastnit.

K akcím pro veřejnost patří již tradičně Šibřinky, Běh naděje 
a Sokolení. Karneval nebo-li Šibřinky jsou konány výhradně 
pro děti. Mají zde možnost se zúčastnit různých her, soutěží, 
či si zatancovat. Sokolení je připravováno pro celé rodiny, kdy 
se i rodiče nebo prarodiče můžou zapojit a užít si odpoledne se 
svými ratolestmi na čerstvém vzduchu. A poslední 
jmenovaný je Běh naděje, jeho účastníci v rámci 
toho, že společně stráví jak volný čas, i podpoří 
humanitární akci na výzkum rakoviny.

Akce pro „naše“ děti během roku se většinou 
odehrávají pod širým nebem. Jde o vycházky nebo 
túry, při kterých poznáváme blízké i vzdálenější 
okolí našeho bydliště, učíme se rozumět přírodě, 
neničit ji a užít si volný den s kamarády. Mimo 
jiné jsme navštívili Ledopády u Pulčínských 
skal, Cábské jezírko, Tataláky, nám již známou 
Píškovou a před Velikonocemi jsme pletli korbáče 
u řeky Bečvy.

K tomu všemu se ještě děti zúčastňují soutěží. 
Buď sportovních jako jsou Závody všestrannosti 
nebo Atletické závody, kde v rámci župy dosahují 
velmi dobrých výsledků. Anebo další závod 
s názvem Zálesácký závod zdatnosti (ZZZ), kde se 
spojují znalosti se sportovním výkonem. Již potřetí 

jsme se zúčastnili i ZZZ, který pořádá Česká Obec Sokolská.
Ke konci roku patří Mikuláš, a tak i v roce 2011 navštívil děti 

přímo v hodině cvičení, a přišel i s čertem. 
V době, kdy čtete tyto řádky, už pomalu vrcholí naše přípravy 

na XV. Všesokolský Slet v Praze. Ale ještě před Prahou budeme 
mít naši velkou generálku u nás na Vsetíně, kde na Župním sletu 
předvedeme skladby, které jsme se během roku naučili. Tak pokud 
budete mít čas a chuť, přijďte se na nás 9. června podívat na hřiště 
u sokolovny.

Zpráva náčelnice z Všestrannosti žáků a žen

Uplynulý rok 2011 byl „nesletovým rokem“, zdálo by se 
klidnějším v organizační a sportovní činnosti v naší T. J. 

Počátkem roku tak skutečně bylo. Podle celoročního plánu 
naší T. J. sestaveného počátkem roku 2011 byly organizovány 
a realizovány sportovní, společenské a kulturní akce:
- Probíhalo pravidelné cvičení žáků, dorostu, mužů a věrné gardy 

podle tradičního rozvrhu a rozsahu.
- Cvičení v oddílech Sportovní gymnastiky, tréninky a soutěže 

v oddílech Odbíjené, Stolním tenise, tanečním oddíle All Style 
Unit a v oddíle Dálkových běžců.

- Setkání u pomníku T.G.M při různých výročích.
- Sokolení, které se konalo na Hovězí a bylo spojeno 

s cykloturistikou.
- Příměstský jarní prázdninový tábor žáků s bohatým programem 

lyžování, plavání, gymnastikou, hvězdárnou a lezeckou stěnou.
- Závod všestrannosti žáků, jako příprava na župní přebor a přebor 

ČOS v Brně.
- Letní prázdninový tábor žáků.
- Mikulášskou nadílku.
- Šibřinky a další akce, které jsou uvedené zde ve zprávě náčelnice 

Michaely Slováčkové.
Druhá polovina roku 2011 byla po prázdninách zahájená 

náborem nových členů z řad mládeže i dospělých.
Dne 23. 9. proběhla naším městem „Sletová štafeta, která 

odstartovala intenzivnější přípravu naší T. J. na XV. Všesokolský 
Slet v Praze.

Již v průběhu I. pololetí probíhal výběr skladeb pro XV. slet. 
Vedoucími jednotlivých složek byly vybrány pro nácvik v naší  
T. J. Vsetín následující skladby:

- Žáci Všestrannost - Ať žijí duchové
- Žáci Gymnastika – Jonatan
- Ženy Všestrannost – Nebe nad hlavou
- Muži Všestrannost – Chlapáci III
- Věrná garda – Jen pro ten dnešní den

Byli stanoveni hlavní cvičitelé jednotlivých skladeb. Výběr byl 
odsouhlasen náčelnickou radou naší župy Valašské pro nutnou 
spolupráci, koordinaci a začlenění do větších sletových celků. Tímto 
způsobem byla zahájena rozsáhlá příprava na XV. Všesokolský slet 
v naší T. J. Stanovil se počet cvičenců v jednotlivých skladbách, 
objednávalo se sletové nářadí, sletové úbory a probíhaly první 
nácviky sletových skladeb. Bylo stanoveno, na příklad, že 
cvičenci z Věrné gardy budou cvičit spolu se Zlínem, Hodonínem 
a Frenštátem v prvním sledu na rohu hřiště.

Vedení ČOS v Praze rozhodlo, že XV. slet se nebude konat na 
Strahově, ale na novém moderním stadionu Slávie Synot Tip Aréna 
ve Vršovicích při výhodnějších finančních podmínkách, tj. lepším 
a větším zázemím pro cvičence, včetně šaten a přípravného hřiště. 

Přípravy na slet pokračují v roce 2012 zdárně a nácviky skladeb 
a secvičné jsou v plném proudu.  Počet účastníků z naší T. J. Vsetín 
bude podle předpokladu jen asi 50 cvičenců včetně doprovodu. 
Mnoho „skalních“ cvičenců odpadlo zejména ze zdravotních 
důvodů. Snad také nebyli všichni aktivní cvičenci vhodně osloveni 
k účasti na sletu. Snad příště? Na závěr mojí zprávy chci pozvat 
všechny k divácké účasti na XV. Všesokolský slet do Prahy, ale 
také na Župní sokolský slet Župy Valašské Františka Palackého, 
který se koná na Vsetíně 9. června 2012 na cvičišti u sokolovny. 
Věřím, že se nám župní slet vydaří a podívaná bude pro diváky 
velmi hodnotná a líbivá,  a to včetně doprovodných programů.

Zpráva náčelníka o činnosti v naší T.J.



T. J. Sokol Vsetín se přihlásil k uspořádání župního sletu na 
Vsetíně.

První schůze sletového výboru se konala již 15. 12. 2011. Byl 
zvolen prozatimní výbor župního sletu, zatím jen z členů výboru 
naší T. J. Sokol Vsetín. Následně bude tento prozatimní výbor 
doplněn o členy župního výboru. Ke zvolení prozatimního výboru 
došlo urychleně proto, aby se nic nepromeškalo.

-  Termín konání sletu 9. 6. 2012 musel být odsouhlasen okolními 
župami pro možnou spolupráci.

- Místo a termín konání na sokolském hřišti bylo odsouhlaseno 
v předstihu.

- Byl stanoven hrubý program všech vystoupení.
- Stanovení dalších dílčích úkolů jako ozvučení a úprava hřiště, 

zajištění značek a tribuny, propagace a vyhledání sponzorů, dále 
jednání s okolními župami o možné kooperaci byly projednány na 
této první schůzi.

Zveme všechny členy naší T. J. Sokol Vsetín k divácké účasti na 
sledování všech vystoupení na sletu, včetně rodinných příslušníků, 
příznivců Sokola a veřejnosti.

Župní slet sokolské Valašské župy 
Františka Palackého bude uspořádán 

na cvičišti u sokolovny na Vsetíně 
dne 9. června 2012

Oddíl sportovní gymnastiky má celkem 67 členů z toho:
 8 mužů, 5 žen, 5 starších žáků, 15 mladších žáků, 4 starší žačky, 
20 mladších žaček a 10 začínajících dětí - přípravka.

Trenéři sportovní gymnastiky: Jan Talaš, Petr Daňa, Radek Foj-
tík, Marek Juřica, Lea Hodošková, Lenka Vítková, Dagmar Lačí-
ková.

Vypomáhají: Dušan Životský a 3 maminky od 
cvičících dětí.

Oddíl Sportovní gymnastiky trénuje celý týden 
v malé tělocvičně v ZŠ Trávníky podle rozpisu. 
Využíváme zde ke cvičení také molitanovou jámu, 
o kterou pečujeme vlastními silami.

Během roku 2011 jsme provedli následující 
údržbu:
-  V průběhu hlavních prázdnin jsme vyklidili 

a vyčistili molitanovou jámu. Po vyčištění jsme 
část molitanu vrátili do jámy.

-  Provádíme postupnou výměnu molitanu v jámě 
od firmy Jelínek z Valašského Meziříčí, který 
si z firmy odvážíme na vlastní náklady. Firma 
Jelínek nám molitan přenechává zdarma. Ušet-
řili jsme tím cca 40.000,-Kč za nákup nového 
molitanu.

-  Na poničené žíněnky jsme nechali ušít nové pota-
hy – náklady na opravu financovala T. J. Sokol 
z jedné poloviny společně se ZŠ Trávníky.

-  V molitanové jámě jsme vyměnili zářivky za 
nové.

-  Z grantu jsme koupili nafukovací akrobatický 
pás.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem rodi-

čům, cvičencům a trenérům, kteří se podíleli na 
jakékoliv pomoci ohledně všech činností pří údrž-
bě. 

Děkujeme také všem sponzorům: firmě Jelínek, ZŠ Trávníky, 
Jiřímu Hábovi, Miroslavu Herdovi a městu Vsetín.

Obložit betonovou jámu speciálními žíněnkami pro zlepšení 
bezpečnosti při cvičení se nám nepodařilo zajistit. Rozpočet na 
materiál a práci ve výši 100.000,- Kč je nad možnosti naší T. J. 

Pro rozvoj sportovní gymnastiky potřebujeme do tělocvičny 
zajistit dívčí bradla a přeskokový stůl pro děvčata a chlapce.

Vedení ZŠ nechalo vyměnit stará okna za plastová v molitanové 
jámě. To výrazně zlepšilo teplotní poměry. V zimním období se 
dříve nedalo pro únik tepla v jámě cvičit. Po výměně oken natřel 
pan Hába po dohodě s vedením školy ochozy v molitanové jámě.

Sportovní výkony dosažené 
ve S. G. T. J. Sokol Vsetín

 
Šimon Ott:    

Memoriál Františka Chmelaře Přerov 5. 3. 2011 ve čtyřboji 2. mís-
to,
Memoriál Miloše Najzara v Ostravě ve čtyřboji 2. místo,
1. kolo Moravská liga Šumperk 2. 4. 2011 2. místo, 
Župní přebor Vsetín 1. místo,  
Krajský přebor Zlínského kraje ve sport. gymnastice 22. 6. 2011 
jako starší žák 1. místo v šestiboji,
ČOS přebor mužů v Brně 14. 5. 2011 starší žák 3. místo,
Mistrovství ČR Brno 4. 6. 2011 starší žák 7. místo z 24. účastníků,
Olympiáda mládeže v Prostějově ve finále 12. místo v šestiboji, 
získal 64,30 bodů,
2. kolo Moravská liga 2. místo,  
Memoriál Pavly Osišky 11. místo,  
11. 11. 2011 Zlín krajské přebory 1. místo VS2 povinné sestavy,
2. 12. 2011 Oblastní přebor župy Fr. Palackého. 

Začínající žáci: Daniel Ščotka,  Ondřej, Maxmilián Vítek, 
Václav Jokeš.
11. 11. 2011 Zlín krajské přebory   
10. 12. 2011 memoriál Praha  

Zpráva z oddílu sportovní 
gymnastiky za rok 2010

Šimon Ott na závodech Moravské ligy.



Počet členů 16, z toho 5 žen a 11 mužů
Stěžejní naší činností byla účast ve 2. ročníku regionální 

amatérské volejbalové ligy ročníku 2010 - 2011 ve Frýdku-Místku, 
kde jsme v první lize obsadili výtečné 6. místo z 16. startujících 
družstev. Tohoto ročníku se zúčastnila družstva i z Polska 
a Slovenska.

Na podzim 2011 jsme se přihlásili do 3. ročníku této soutěže.
Další akcí bylo uspořádání 17. ročníku Sokolského turnaje 

v hale Na Lapači, kterého se zúčastnilo 13 družstev. Zavítala 
k nám družstva z Troubek, Brna a blízkého okolí. Naše družstvo 
se umístnilo na 10. - 13. místě.

Další účasti:
21. května - 5. ročník turnaje o pohár bratra Kozlíka v Kroměříži. 
5. místo z 10 družstev.
25. června – druhé kolo přeboru ČOS ve smíšených družstvech 
ve Velké u Hranic. 3. místo z 6 družstev. Tímto umístěním jsme 
postoupili do finálového turnaje. Tohoto turnaje, který se odehrál 
17. 9. v Příbrami, jsme se z časových a zdravotních důvodů 
nemohli zúčastnit.

Na podzim roku 2011 jsme se pravidelně zúčastňovali 3. ročníku 
RBVL  2011-2012 ve Frýdku-Místku, kde jsme zařazeni opět do 
první ligy. Výsledky budou známy na jaře 2012.

Zpracoval: Zbyněk Duchoň

Činnost volejbalového oddílu 
T. J. Sokol Vsetín v roce 2011

09. 1. 2011 Jizerská padesátka (CZE)
112. Ondřej Navrátil, 2:48 hod.
2303. Jan Talaš, 4:30 hod.
24. 1. 2011 Jílemnická padesátka (CZE)
11. Ondřej Navrátil, 2:37 hod.
5. 2. 2011 Orlický maraton 40 km (CZE)
221. Jan Talaš, 3:30 hod.
18. 2. 2011 Tartu Maraton 63 km (EST)
2541. Jan Talaš, 5:08 hod.
19. 2. 2011 Šrubařův Memoriál 25 km (CZE)
4. Ondřej Navrátil, 1:15 hod.
9. 3. 2011 Vasův Běh 90 km (SWE)
7744. Jan Talaš, 8:07 hod.

Výsledky a zpráva oddílu 
dálkových běžců Sokol Vsetín

24. 8. 2011 Běh na Sv. Hostýn 5 km
6. Ondřej Navrátil, 24:56 min.
27. 8. 2011 Kangaroo Hoppet 30 km (AUS)
182. Jan Talaš, 2:42 hod.
2. 9. 2011 Valašský krpál MTB
7. Ondřej Navrátil, 29:33 min.
1. 10. 2011 Valachiarun – běh 19 km
6. Ondřej Navrátil, 1:16 hod.

Ondra Navrátil a Jan Talaš

Ondřej Navrátil je vynikající 
reprezentant naší T. J.

Dosahuje výborné výsledky na závodech a maratonech, kterých 
se zúčastňuje. Vyniká tichou a skromnou povahou. Umísťuje se na 
předních místech v náročných závodech mezi sportovci, kteří mají 
za sebou bohaté sponzory. Naše T. J. mu takové podmínky nemůže 
poskytnout a proto mu za jeho přípravu na závody a výsledky 
v závodech děkujeme.

Jan Talaš zajel Kangaroo Hoppet 
v Austrálii a získal ocenění města 

Vsetína
Závod nazývaný Kangaroo Hoppet se uskutečnil v horách severně 

od Melbourne ve středisku Falls Creek ve státě Viktoria, kde jsou 
k dispozici dvě lyžařská střediska. U nás bylo léto a u protinožců zima 
a tomu odpovídalo i počasí. V horách bylo počasí střídavé. Chvilku 
sněžilo, chvilku byla mlha, ale bylo i jasno. Ráno byl mráz, většinou 
kolem sedmi stupňů, odpoledne sníh postupně měkl. Závod se běžel 
ve výšce 1 500 metrů nad mořem, ale v okolí byly sjezdové tratě, 
které sahaly do výšky 2 200 metrů. Závodu se zúčastnila přibližně 
tisícovka účastníků, kteří si mohli vybrat ze tří tratí – 30 km bruslením, 
21 km a 7 kilometrů. Jan Talaš absolvoval závod na 30 km, který byl 
vytyčen na poměrně náročně trati. Celkově se umístil na 117. Místě 
a ve svojí kategorii do 65. let na 7. místě. 

 V Melbourne navštívil sídlo místních sokolů přímo v jejich 
národním domě a přivezl tam i pozdrav Česka i z našeho města. 
Členové místního Sokola si vydávají vlastní časopis v češtině 
pod názvem Melbournský kvart a ve svém sídle připravují bohatý 
program. Jan Talaš navštívil také českou zábavu, kde účinkovala 
hudební skupina složená ze starousedlíků.

Absolvováním tohoto maratonu zaběhl Jan Talaš již celkem 35 
maratonů, které se počítají do okruhu worldloppet. A je tak blízko 
k získání čtvrté zlaté medaile worldloppet.

Za svoji závodní činnost v maratonech na běžkách a za významné 
úspěchy v cyklistických závodech, ale také za svou aktivní závodní 
činnost ve sportovní gymnastice byl Jan Talaš vyhlášen mezi 
nejlepšími sportovci města Vsetín za rok 2011.



Taneční oddíl vsetínského Sokola již pátým rokem organizuje 
taneční výuku dětí a mládeže. Tanečníci jsou přijímáni bez výběru, 
důležitá je chuť tanci se věnovat. O tom, že je mezi dětmi a mládeží 
o tancování zájem, svědčí i fakt, že se naše členská základna loni 
rozrostla na 206 členů. Ti jsou rozděleni do oddílů začátečníků 
(trénink 1x týdně 60 min.), pokročilých (trénink 1x týdně 120 
min.) a oddílů výběrových (trénink 2x týdně 120 min.). V pololetí 
školního roku 2011 jsme se zúčastnili těchto soutěží:
27. 3. 2011 Topgal dance life tour Olomouc – regionální kolo

1. místo – Svědomí
3. místo - Bratz
2. místo – Melody of my soul
1. místo – Just play
2. místo – Funky animals
3. místo – Závislost

4.  4. 2011 – Effect dance life tour – Zlín
5. místo – I feel good
6. místo – Funky annimals
7. místo – Melody of my soul

16. 4. 2011 – Festival tanečního mládí Mohelnice
8. místo – I feel good

17. 4. 2011 – O erb města Litovle
1. místo – Bratz

24. 4. topgal tance life tour – mistrovství Moravy - Přerov
6. místo – Svědomí
7. místo - Bratz
12. místo – Melody of my soul
18. místo Funky animals
6. místo – Just play

18. - 22. 5. 2011 Mistrovství Evropy Dance Star Chorvatsko 
- Poreč

1. místo - Závislost
4. místo - Gold edition

22. 5. 2011 – Hot dance Valašské Meziříčí
2. místo - Melody of my soul
6. místo - Just the way you are
2. místo - Just play
3. místo - Funky animals

28. 5. 2011 Lipenská hvězda
5. místo - I feel good
3. místo - Tancujeme vám pro radost
2. místo - Just play
2. místo - Příběhy včelích medvídků

Dne 10. 6. 2011 jsme uspořádali 5. Taneční koktejl, kde se 
představili všichni tanečníci celkem v 20 choreografiích. Opět 
se nám podařilo zaplnit dům kultury, a dle ohlasů se divákům 

Výsledky tanečního 
oddílu All Style Unit

Zpráva oddílu stolního 
tenisu v roce 2011

Vystoupení na mistrovství Evropy v Poreči.

i tanečníkům akce velmi líbila. O prázdninách jsme pro děti 
uspořádali tři turnusy Prázdninové taneční školy, které se celkem 
zúčastnilo přes 150 tanečníků.

Oddíl stolního tenisu T. J. Sokol Vsetín má nyní 19 členů, z toho 
mládeže 16. Dále 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 některých celostátních bodovacích 
turnajů a také přeborů ČR. Výsledky jsou uvedeny níže.

 Bodovací turnaje mládeže ČR 2011
Dubňany – leden
Mladší žaci – 97 účastníků – Skalský Ondřej,  dvouhra, 17. -  24. 
místo,
Mladší žákyně  – 51 účastnic  – Ollerová Hana, dvouhra, 21. - 28. 
místo,
Jaroměř – únor
Mladší žákyně – 56 účastnic – Ollerová Hana, dvouhra, 25. - 32. 
místo,
Havířov - říjen
Nejmladší žáci – 42 účastníků  – Kostka Jindřich, dvouhra, 17. 
– 22. místo,
Mladší žáci – 78 účastníků – Skalský Ondřej, dvouhra, 9.– 16. 
místo, čtyřhra 5.– 8. místo,
Mladší žákyně – 34 účastnic – Ollerová Hana, dvouhra, 9. – 12. 
místo,
Mladší žákyně – 34 účastnic – Gajdošová Lucie, dvouhra, 21. 
– 24. místo,
Ostrava – říjen
Starší žáci – 85 účastníků  – Skalský Ondřej, dvouhra, 37. – 40. 
místo,
Valtice – listopad
Mladší žáci – 97 účastníků – Skalský Ondřej, dvouhra, 17. - 24. 
místo,
Hustopeče – listopad
Starší žáci – 97 účastníků  – Skalský Ondřej, dvouhra, 37.– 40. 
místo,
Žebříčkový turnaj ČR – Havířov – prosinec
Mladší žáci – 24 účastníků – Skalský Ondřej, dvouhra, 13. místo,
Přebor ČR mladšího žactva 2011
Mladší žáci – 64 účastníků – Skalský Ondřej, dvouhra, 17. - 32. 
místo,
Mladší žákyně – 48 účastnic – Ollerová Hana, čtyřhra, 5. – 8. 
místo.
Od podzimu se účastníme regionálního přeboru družstev dospělých, 
kde mladí hráči mají příležitost zahrát si soutěž i s dospělými. 
Družstvo je zatím na 4. místě z 11 účastníků.



Organizace akcí
Oddíl zajišťoval:
Regionální přebor družstev staršího žactva
Regionální přebor družstev dorostu
Regionální přebor jednotlivců mladšího a staršího žactva 
a dorostu
Krajský přebor družstev staršího žactva
Krajský přebor družstev dorostu

6x Regionální bodovací turnaje
4x Krajské bodovací turnaje
1x Turnaj pro neregistrované hráče Přebor města Vsetína za účasti 
32 účastníků
1x Turnaj pro školy Přebor družstev Regionu Vsetín za účasti 18 
družstev z 6 škol

Plán činnosti na rok 2012
Jaro
3 x regionální bodovací turnaj mládeže
4 x krajský bodovací turnaj mládeže
Regionální přebor mládeže staršího žactva – družstev
Regionální přebor mládeže dorostu – družstev
Regionální přebor družstev mužů
Krajský přebor družstev st. žactva a dorostu
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 2012
Regionální přebory mládeže – 4 tituly přeborníka regionu
Krajský přebor – mladší žáci do 3. místa – starší žáci do 6. místa
Družstvo v dlouhodobém regionálním přeboru družstev 
dospělých – 5. místě.
Umístění v BT ČR mladších žáků do 16. místa.

Kádrové zabezpečení:

Trenér
Antonín Šula 

Rozhodčí
Dušan Bártek, Michal Skalský, Jakub Feranec, Šimon Bártek

Propagace
Informace na webu včetně fotek na adrese http://www.pinec-
vsetin.cz. Informace o turnajích pro veřejnost na webu města 
Vsetín a ve Vsetínských novinách.

Materiální zabezpečení
Zatím využíváme 10 stolů ZŠ Vsetín, Sychrov.

Dle požadavku České asociace stolního tenisu (ČAST) musíme pro 
naše hráče hrající soutěže na úrovni kraje a republiky a mistrovské 
soutěže dospělých pořídit jednotné dresy s označením oddílu.

Rozpis tréninků
Místo: Tělocvična ZŠ Vsetín, Sychrov
Časový rozvrh:
Po 16:00 – 19:30 hod.   
St 16:00 – 19:30 hod.   
Pá 16:00 – 19:30 hod.
O víkendech dle domluvy.

Zpracoval: Dušan Bártek, Alois Hadaš

Běh naděje je celorepublikově organizovaná humanitární akce 
na podporu výzkumu 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.

Tělocvičná jednota Sokol Vsetín tradičně pořádá BN a má za 
sebou již mnoho ročníků pořádání této akce.

Jedná se o akci spojenou s osvětou apelující na zdravý životní 
styl především mezi mladou generací, se zaměřením nejen na 
prevenci nádorového onemocnění, ale také na osvětu ostatních 
civilizačních chorob.

Běhu naděje pořádaného T. J. Sokol 28. 5. 2011 ve Vsetíně se 
jako hosté zúčastnili zastupitelé MěÚ Vsetín.

Fakta z Běhu naděje:
Účastníků 86,  vybráno hotově 7520,- Kč. Sponzoři v letošním 

roce na BN žádné prostředky neuvolnili. Na konto BN bylo 
odesláno 7520,-  Kč. Nezávodní trať byla v délce 2 km, závodní 
trať 5 km.

Občerstvení pro účastníky a ceny pro vítěze závodní tratě 
věnovala Jednota, spotřební družstvo COOP. 

Závodu na 5 km se zúčastnilo 10 běžců a 3 ženy. 
Nejrychlejší účastník Laža Radek uběhl závodní trať za 16:42 

Nejrychlejší žena Svobodová Iva za 23:06. Nejstarší účastník 
v běhu na 5 km 64letý Jan Talaš.

Hrdinou na trati byl Jiří Vrána, který celou závodní trať 5 km 
proběhl s dítětem na ramenou.

 Město Vsetín poskytlo na zabezpečení a konání této akce 
(nákup předmětů s potiskem BN) 7.000,- Kč.

Organizátoři Běhu naděje děkují všem účastníkům za jejich 
účast na této akci, které se zúčastnili přes nepřízeň počasí a za 
jejich finanční příspěvek na konto BN. 

Běh naděje 2011
pořádaný T. J. Sokol Vsetín



Při hodnocení činnosti naší tělocvičné organizace v roce 2011 
hodnotíme nejen úspěšnost jednotlivých akcí, které jsme uspořáda- 
li, ale také jak jsme těchto výsledků dosáhli. Zajišťujeme především 
cvičení mládeže a dospělých ve všeobecné i sportovní gymnastice, 
cvičení ve Sportu pro všechny v sokolské všestrannosti. V tanečním 
oddíle All Style Unit rozvíjíme pohybové aktivity. Zajišťujeme 
rozsáhlou činnost ve sportovním oddílu stolního tenisu – téměř 
každý víkend se hrávají turnaje, dále v odbíjené a v oddíle 
dálkových běžců. Zajišťujeme cvičení mužů, žen a seniorů. Pro 
veřejnost jsme uspořádali Sokolení, Šibřinky pro děti, Běh naděje 
a celorepublikovou Taneční akademii. Pohybové aktivity, které 
provozujeme, slouží pro celkový počet 469 cvičenců.

Abychom mohli uvedenou činnost naplňovat, je k tomu potřeba 
mít nejen materiální zabezpečení, trenéry, cvičitele, cvičební 
prostory, ale také finanční dotace.

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat městu Vsetín především 
za každoroční finanční dotace z rozpočtu města, a Zlínskému kraji 
za dotace z rozpočtu kraje, kterými nám napomáhá pro naplňování 
a rozvíjení naší činnosti. Bez této pomoci bychom nemohli zdaleka 
v tak velkém rozsahu naši činnost realizovat. Finanční dotace 
z rozpočtu města a kraje využíváme hlavně na nájmy tělocvičen 
a sportovišť, protože nemáme vlastní cvičební prostory.

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

Tělocvičná jednota Sokol Vsetín 
děkuje MěÚ Vsetín a Zlínskému kraji

Členská základna
Počet členů T. J. Sokol Vsetín k 31. 12. 2011

Celkem    458
mužů:    117
žen:    341
 
Z toho:
předškoláci:   22
mladší žáci:   162
starší žáci:   75
dorostenci:   60
dospělí:    72
senioři:    67

Rozdělení do oddílů a Všestrannosti:
gymnastika    70
tanec    208
všestrannost    145
stolní tenis    19
volejbal    16

Rozvrh pravidelných cvičení,
na něž zveme všechny příznivce aktivního pohybu 

 
VŠESTRANNOST

žactvo + dorost  pondělí + čtvrtek   
   16 – 17     Sokolovna, velká tělocvična
muži + dorost:  úterý    
   20 - 21.30Sokolovna, 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   ZŠ Trávníky – gym. tělocvič.                             

ODBÍJENÁ
muži + ženy  středa   18 – 20                   SOŠ J. Sousedíka,                   
  neděle 17 – 19    Rybníky

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

STOLNÍ TENIS
Pondělí až pátek, dle rozpisu oddílu stolního tenisu

Zpráva vzdělavatele
Vzdělavatel provedl redakci, úpravu článků a připravil 

potřebnou fotodokumentaci pro redaktory Vsetínských novin, 
kteří zrevidovali sokolský Zpravodaj naší T. J. a nechali v počtu 
150 ks vytisknout pro následnou distribuci členům naší T. J. 
a partnerským organizacím.

Po celý rok poskytoval vzdělavatel z vlastní fotodokumentace 
materiály pro nejrůznější příležitosti a nástěnky. Zdokumentoval ve 
fotografii: valnou hromadu, výročí u pomníku T.G.M. Běh naděje, 
gymnastické závody, „Sokolení“, veřejné vystoupení tanečního 
oddílu All Style Unit, sokolskou mikulášskou besídku a Šibřinky, 

ale také dění ve městě, pokud to mělo vztah k Sokolu. 
Propagoval činnost naší T. J. prostřednictvím článků v regionál- 

ním tisku a v časopise ČOS.
Přednesl několik projevů u příležitosti významných výročí 

a k aktuálním tématům na výborové schůzi.
Ing. Václav Jadrný



Fojtík Radek Mgr. - starosta, tel. 603 803 533, e-mail: 
laznevsetin@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 

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

Talaš Jan – trenér SG, oddíl SG,  tel.: 605 103 060, Pod 
Žamboškou 1037, Vsetín, e-mail: jan.talas@seznam.cz

Růžičková Dagmar – pokladník, tel. 739 082 646, Pod 
Žamboškou 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 dálkových běžců, tel. 775 
968 205, e-mail: Ondrej_Navratil@seznam.cz

Jadrný Václav ing. - vzdělavatel, tel. 724 946 952, Dolní Jasenka, 
769, Vsetín, 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


