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Úvodní slovo starosty T.J. Sokol Vsetín
V  roce  1862  zakládá  Tyrš  svébytný,  český  tělocvičný  spolek. 

Na konci 19. století jde o úsilí, kde nosnou myšlenkou je národ, jako 
solidární  společenství,  založeném  na  státním  občanství,  společném 
původu, jazyku a dějinách, který spěje k emancipaci člověka – občana 
v národním státě. V duchu řecké kalokagathie, v souladu krásy tělesné 
i duševní. Ve svých počátcích Sokol byl onou skutečnou občanskou 
společností. Fügner navrhne tykání a oslovení „bratře“ a „sestro“, 
Tonner ho pojmenuje podle dravého ptáka, Mánes navrhne kroj, Ba-
rák pak pozdrav „Nazdar!“. Je v něm cítit jakýsi společný cíl a směr. 
Národní identita v solidaritě. Místo bojišť stadiony, místo boje na bo-
dáky sportovní zápas podle pravidel, zakončený rukou podáním. Vy-
vrcholením byly všesokolské slety.  Kde že loňské sněhy jsou aneb není 
nic rychlejšího než času běh. Dnes řešíme jiné problémy. Jistě, ale 
bez pevného základu nelze rozvíjet nic, natož nejstarší sportovní or-
ganizaci u nás, jakou Sokol je. Historie zavazuje.  Většina klasických 
sportovních oddílů má své kořeny v Sokole. Tam se nejen na Vsetíně 
zkoušely všechny sporty poprvé. Sokol byl v době svého vzniku mo-
derní organizací a doufám, že tomu tak je a bude i u nás “na Vsetíně”. 
Garibaldiho rudá košile jako součást kroje nebyla v době svého vzni-
ku zrovna konzervativním, usedlým “outfitem”.  
Dnes bych byl rád, aby byla naše Tělocvičná jednota moderní spor-

tovní organizací, zaměřenou především na sportování dětí, mládeže 
a seniorů . Měli bychom si být vědomi výhod pravidelného sportování 
zejména pro mladou generaci a proto pro ni vytvářet podmínky do-
stupného a zdravého sportování v duchu sokolských tradic. Nesmím 
opomenout ani seniory, a i těm je třeba nabídnout cvičení s ohledem 
na jejich věk a potřeby.
Velmi povzbudivý je nárůst počtu sportujících dětí a mládeže v roce 

2016 v naší jednotě. V jednotlivých oddílech jich přibylo přes 120! 
Zajímavostí je, že převážná většina členů jsou ženy. Zčásti je to způ-
sobeno  zaměřením  jednotlivých  sportovních  oddílů.  Jistě  to  není 
na škodu, vždyť i název naší organizace je rodu ženského. Vyrovnání 
tohoto poměru pravděpodobně nezvrátí ani vytvoření nového oddílu 
Parkouru-Free runningu, který má v plánu v roce 2017 vzít naše jed-
nota pod svá křídla a zvýšit tak počet především dorostenců a žáků, 
kteří jsou u nás vzácným zbožím. V každém případě jde o atraktivní 
nesoutěžní pohybovou aktivitu, o kterou je mezi mladými zájem. Není 
bez zajímavosti, že právě ČOS je zatím jedinou organizací v ČR, kde 
se dá získat cvičitelská kvalifikace pro tuto pohybovou aktivitu. Svou 
sportovní přípravu provozují v klimaticky nepříznivých obdobích spo-
lečně s Oddílem Sportovní gymnastiky v tělocvičně ZŠ Trávníky. 
Naše  organizace  sdružovala  v  roce  2016  567  členů,  z  toho  445 

do 18  let. Vedle TJ Zbrojovka Vsetín  jsme druhou největší mládež-

nického  sportovní  organizací  ve  Vsetíně.  To  je  především  zásluha 
obětavých cvičitelů a trenérů, které u nás máme. Absence vlastního 
sportoviště, kterého se nám nedostává, je už obehraná písnička. Umě-
li bychom dnes postavit sportoviště tak, jak to byli schopni uskuteč-
nit sokolové na začátku, bez městských či státních subvencí, za svoje 
a většinou svépomocí? Zájem mládeže o sportování které nabízíme je.
Pozitivním se zdá fakt, že se podařilo nastavit způsob financová-

ní mládežnického sportu na státní úrovni po výpadku “sázkových” 
financí a prostředky jdou přímo sportovcům bez prostředníků podle 
průhledného a spravedlivého klíče. Zda se to podaří vyladit i na úrov-
ni městské  samosprávy,  je  v  tuto  chvíli  pravděpodobně  také  jasné. 
Nakročeno k tomu má.
Na závěr nezbývá než poděkoval výboru jednoty, který na pravidel-

ných schůzkách každý měsíc řešil provozní problémy naší T. J. Také 
děkuji všem sponzorům, především Městu Vsetínu a Zlínskému kraji 
za finanční podporu naší činnosti. V neposlední řadě pak děkuji cviči-
telům a trenérům za jejich důležitou práci a hlavně „vydržať „!
Nazdar!
„Buďte věrni sobě, pravdě a spravedlnosti.“

 Radek Fojtík - starosta

Zemřel Jiří Parduba
Narodil se v roce 1923 ve 
Vsetíně, od roku 1943 jako 
první „tělocvikář“ v regio-
nu začal svoji pedagogic-
kou činnost a učil až do 
důchodu. V roce 1989 pa-
třil k obnovitelům vsetín-
ského Sokola, kde mnoho 
let působil jako starosta 
a posléze byl ustanoven 
čestným starostou  vsetín-
ského Sokola. Rozloučení 
s Jiřím Pardubou proběhlo 
ve čtvrtek 9. února od 15 
hodin ve vsetínském kato-

lickém kostele na Horním městě. Čest jeho památce.



Je tu začátek nového roku a nastává tak nejlepší čas na rekapitulaci 
toho minulého. Po loňském vydařeném ročníku jsme i letos pořádali, 
společně s Mateřským centrem Vsetín, dětský karneval, kterého se 
účastnili stovky spokojených rodičů s jejich ratolestmi. Začátek jara 
patří již několik let oblíbené vycházce do nedalekého Ústí, kde se děti 
i jejich rodiče mohou naučit pletení korbáčů. V polovině dubna jsme 
se účastnili zálesáckého závodu zdatnosti ve Valašském Meziříčí, kde 
naši svěřenci zvítězili v kategoriích dorostu i žactva a ti starší postoupili 
také do celostátního kola, které se konalo v severočeské Proseči u 
Liberce. Poslední dubnový den patřil závodům všestrannosti které se 
konaly opět ve městě na soutoku Bečev, odkud si naše děti odvezli 
rekordních šest vítězství. Začátek května je již několik let spojen s 
Pochodem br. Vojáčka ve Valašských Kloboukách a letos tomu nebylo 
jinak. Nynější ročník byl výjimečný nejen krásným počasím, ale také 
největší účastí za poslední léta, kterou výrazně podpořilo čtyřiatřicet 
Sokolů z Ostravy - Proskovic. Hned následující den jsme opět nelenili 
a užili jsme si závody ve střelbě ze vzduchovky ve Valašském Meziříčí. 
V polovině července jsme pořádali úspěšný Dětský letní tábor v Lužné 
u Vsetína. V srpnu pak následovala akce ve Frenštátu pod Radhoštěm s 
názvem Beskydské nebe. S příchodem podzimu jsme odcestovali opět 
do Valašského Meziříčí na župní atletické závody a i zde se naše děti 
radovaly šestkrát z prvního místa. Datum 6. října připadl na „Památný 
den Sokolstva“ k uctění všech padlých členů našeho spolku ve válečných 
procesech. Součástí této akce bylo kladení kytic k pamětní desce na 
Sokolovně a následné pouštění lodiček se svíčkou po řece Bečvě, které 
si naše děti samy vyrobily. Osmadvacátý říjen se nesl v duchu oslav 
vzniku ČSR. V odpoledních hodinách jsme se účastnili Zborovského 
branného závodu v nedalekém Valašském Meziříčí.  Na konci listopadu 
jsme odcestovali do Prahy, kde jsme měli možnost shlédnout skladby, 
které se v roce 2018 představí na XVI. Všesokolském Sletu v Praze. 
Začátek prosince už klasicky patří Mikuláši, kterého se letos účastnili 
desítky spokojených dětí s jejich rodiči. 

Významné poděkování patří všem cvičitelkám a cvičitelům, jež 
každé pondělí a čtvrtek vedou hodiny všestrannosti v místní Sokolovně. 
Zapomenout bychom také neměli na naše běžce, kteří reprezentují 
Sokol na běžeckých závodech po celé republice

Zpráva náčelnice o činnosti ze Všestrannosti v roce 2016 Zpráva náčelníka o činnosti ve Všestrannosti v roce 2016 
Začátek roku 2016 v naší tělocvičné jednotě byl odstartován pokra-

čováním pravidelných cvičení všech oddílů všestrannosti dle plánova-
ného rozpisu ve čtyřech základních skupinách:

• Společné cvičení žactva - pondělí a čtvrtek od 16:00 do 17:00 hodin
• Cvičení žen - pondělí a středa od 18:00 do 19:00 hodin
• Cvičení mužů - úterý od 20:00 do 22:00 hodin
• Cvičení žen (zdravotní) - čtvrtek od 9:30 do 10:30 hodin 

Výborem župy Valašské jsme byli 16.1. 2016 pověření uspořádáním 
výjezdního zasedání výboru župy Valašské v prostorách Vsetínské so-
kolovny. Akce se zúčastnili zástupci Jednoty Valašské v počtu asi 20 
osob. V jednací síni byly rozvěšené informační panely ze života naší 
Vsetínské tělocvičné jednoty a připraveno pohoštění všech účastníků 
zasedání. Starosta seznámil výbor s činností naší jednoty.

V měsíci červnu bylo ukončeno cvičení mužů které bylo prováděno 
v úterý od 20:00 do 22:00 hodin. Hlavní důvod zrušení tohoto cvičení 
byl ten, že bylo prováděno v pozdních hodinách cvičenci požadovali 
posun na 19:00 hod. Tomuto požadavku nebylo vyhověno. Cvičenci 
přestali mít zájem o toto cvičení a následně došlo k jeho zrušení.

V měsíci září byl zahájen nácvik žáků sletové skladby pro XVI. Vše-
sokolský slet v Praze. Pohybovou skladbu nacvičovalo 10 žáků pod 
vedením sestry Hučíkové, za účelem prezentace této skladby na celo-
státním předvedení  sletových skladeb v listopadu v Praze.

Důstojné a pěkné předvedení sletových skladeb se konalo již tradičně 
ve Vinohradské Sokolovně. Jak již bylo zmíněno, tohoto pracovního 
předvedení skladby mladšího žactva s názvem Děti to je věc se zú-
častnili společně s frenštátskými  a valašskomeziříčskými  dětmi i naši 
vsetínští žáci a žákyně. Autoři pohybu jsou Jana Rosáková a Jana Vlč-
ková z Valašského Meziříčí. Skladbu je možno shlédnout na odkazu: 
https://www.youtube.com/watch?v=piI-xv0XcYA

Slavnostní XVI. Všesokolský slet bude v roce 2018 v Praze. Ter-
mín se blíží. Na srazu náčelnictva v listopadu jsme dostali do rukou 
již rozpracovaný plán nácviku cvičitelů skladeb. Jak to bude vypadat 
s nácviky sletových skladeb u nás na Vsetíně? Mládež se  jistě zúčastní. 
Dospělé všechny určitě oslovíme, nikoho ale nutit nebudeme. Jen zde 
připomínám, že je to opravdu jedinečná příležitost k pěknému zdravé-
mu sportování, příležitost prožití krásných okamžiků a setkání. 

V listopadu  jsme také besedovali o vsetínském sokole v denním sta-
cionáři Diakonie Vsetín a zavzpomínali si s pamětníky.

Ale vraťme se zpět ke sletovým skladbám. Jak se jích chopíme? Těš-
me se na XVI. slet 2018 těšme se na sté výročí vzniku republiky!

Dušan Životský - náčelník

Jubilanti kteří dosáhli kulaté, 
nebo polokulaté výročí

Eva Ptáčková - 70  Dušan Životský - 85
Václav Jadrný ing. - 75  Jiří Vařejka ing. - 75 
Jan Talaš - 70

Zborovský závod Valašské Meziříčí 28. 10.

Předvedeni sletové skladby Praha 27. 11.

Župní přebor ZZZ  Valašské Meziříčí 16. 4.

Župní přebor v atletice 25. 9. Valašské Meziříčí.

správné dýchání. Samozřejmostí je provádění všech cvičení úměrně 
věku cvičenců. Že se cvičení líbí to dokazuje účast  více jak 20. 
cvičenek na každém cvičení.

Zdravotní cvičení má příznivý vliv na zlepšení zdravotního a 
duševního stavu a životního optimismu.

Pochod br. Vojacka  Valašské Klobouky 7. 5.

Památný den sokolstva 8.10. - pouštění lodiček.

Cvičení žen
Zdravotní cvičení žen seniorek je každý čtvrtek, pod vedením 

zkušené cvičitelky Aleny Kocůrkové. Cvičení je zaměřeno na 
protahování všech svalů, kloubů a páteře. Cvičení bývá také zpestřeno 
overbally, tyčemi a gumovými pružinami. Při cvičení se bere zřetel na 

Akce Všestrannosti v roce 2016
16. 01. 2016 Výjezdní zasedání
23. 01. 2016 Dětský karneval/Šibřinky (s mateřským centrem)
25. 03. 2016 Pletení korbáčů/tatarů – jarní vycházka (cca 8 km)
16. 04. 2016 ZZZ (župní) – Valašské Meziříčí
30. 04. 2016 Závody všestrannosti – Valašské Meziříčí
07. 05. 2016 Pochod br. Vojáčka – Valašské Klobouky
08. 05. 2016 Střelba ze vzduchovky – Valašské Meziříčí
20. - 22. 5. 2016  ZZZ (ČOS) – Proseč u Liberce
16. - 23. 7. 2016  Letní sokolský tábor – Lužná u Vsetína
26. 07. 2016 Beskydské nebe – Frenštát pod Radhoštěm
03. 09. 2016 Sraz cvičitelů – Valašské Meziříčí
25. 09. 2016 Župní atletické závody – Valašské Meziříčí
06. 10. 2016 Den sokolstva (u památníku padlých Sokolů) 
  + pouštění lodiček po řece Bečvě
28. 10. 2016 Oslavy výročí Dne vzniku samostatné ČSR 
  – u pomníku TGM
28. 10. 2016 Zborovský branný závod – Valašské Meziříčí
27. 11. 2016 Představení skladeb XVI. Všesokolského sletu  2018
  + předvedení vlastní skladby
05. 12. 2016 Mikuláš v Sokolovně

Zaznamenal Ondřej Slováček - pomahatel

Eva Ptáčková oslavila v kruhu svých cvičenek krásné životní 
jubileum. Gratulujeme a přejeme dobré zdraví a ještě hodně sil 
do náročné a obětavé cvičitelské činnosti.



All Style Unit slaví už desáté narozeniny
Když jsme před deseti lety začínali, byli jsme moc rádi, že si nás pod 

svá ochranná křídla vzala Tělocvičná jednota Sokol Vsetín. I ji vděčíme 
za to, že po celou dobu můžeme plnit naše poslání – umožnit tancovat 
všem dětem, které o toto krásné umění projeví zájem a dále je v tanci 
rozvíjet a zdokonalovat. A moc si vážíme toho, že za dobu našeho fun-
gování jsme zdvojnásobili počet tanečníků z původních 120 na téměř 
250, a jsme vděčni nejen za to, že k nám neustále noví tanečníci přichá-
zejí, ale že se k nám vrací i stávající. 

Tanečníci jsou podle věku a taneční úrovně rozděleni do oddělení 
začátečníků, pokročilých a výběrových. Ti nejmenší se prostřednictvím 
nejrůznějších dětských básniček, písniček a her učí taneční a pohybo-
vé základy, rytmiku a správné držení těla. Výuka starších tanečníků je 
zaměřena na zvládnutí základů různých streetových stylů, tanečníci z 
výběrových oddělení pak se svými choreografiemi vystupují na nejrůz-
nějších akcích a účastní se tuzemských i zahraničních soutěží. 

Mezi největší naše loňské úspěchy patří umístění na třetím místě na 
mezinárodní taneční soutěži Dance Star, která se každoročně koná v 
chorvatské Poreči. Podařilo se to našemu juniorskémů výběrovému od-
děleni s choreografií Ninja flow. Už při naší první účasti v roce 2009 
jsme si odvezli dvě druhá a jedno první místo a i v dalších letech se 
nám podařilo získat na této soutěži několik cenných kovů. Každoročně 
se také účastníme tuzemských postupových přehlídek Dance life tour 
a Taneční skupina roku, kde letos naše nejmladší výběrové oddělení se 
svou choreografií Back street girls vybojovalo titul mistrů republiky. 
A našim začátečníkům i pokročilým se daří na regionálních soutěžích. 
Největší radost nám však přináší tanec sám, jeho síla a energie, kterou 
díky němu můžeme načerpat.

Velký dík patří pak především všem trenérkám a trenérům, kteří dě-
tem věnují svůj čas, úsilí a neustále se sami vzdělávají, aby své taneční 

zkušenosti mohli předat svým svěřencům. Vážím si toho, že jsme jeden 
tým a že táhneme za jeden provaz a že celá naše skupina je jedna velká 
taneční rodina.

Další dík pak patří rodičům za jejich pomoc a podporu a za to, že 
dětem umožní dělat tak krásné umění, jako je tanec.

I v r. 2016 jsme uspořádali taneční přehlídku s názvem Taneční kok-
tejl, tentokrát s podtitulem „250 Souls“. Těší nás nejen zájem rodičů, ale 
i veřejnosti – vždy je vyprodaný sál.  

O prázdninách organizujeme Prázdninové taneční školy, které jsou 
určeny všem, kteří se chtějí v tanci ještě více zlepšit, dozvědět se něco o 
taneční kultuře a poznat nové kamarády.

Za tým All Style Unit Radka Navrátilová - vedoucí tanečního oddílu

Zpráva z oddílu Sportovní Gymnastiky za rok 2016
Rok 2016 byl pro oddíl sportovní gymnastiky T. J. Sokol Vsetín cel-

kově úspěšným. V tomto článku bychom se rádi ohlédli za celou čin-
ností našeho oddílu, ne jen tou závodní. Ve školním roce 2015/2016 se 
nám oddíl rozrostl, jak o spoustu šikovných dětí, tak o několik trenérů a 
asistentů. Během prvního měsíce tohoto roku jsme vyslali tři trenéry na 
školení trenérů II. třídy.  Konaly se v Prostějově. Máme tedy již kvalitní 
tým trenérů, kteří se starají ve Vsetíně o rozvoj pohybových dovedností 
u dětí všech věkových kategorií. Před zahájením závodní sezóny jsme 
jeli na otevřené soustředění žákyň do Prostějova. Sešly se zde dívky do 
13 let z celé České republiky. Byla to velmi povedená akce. Soustředění 
bylo přínosné nejen gymnastkám, ale i jejich trenérům. Mohli jsme si 
všichni odnést cenné rady od ostřílených trenérů z Prostějova, Litvíno-
va nebo Brna. Společnými silami jsme také organizovali třídenní jarní 
soustředění pro naše děvčátka v prostorách naší tělocvičny. 

Během roku jsme se účastnili závodů ve Vsetíně, Frenštátu pod Rad-
hoštěm, Rožnově pod Radhoštěm, Valašském Meziříčí, Hulíně, Kop-
řivnici, Karviné, Zlíně, Brně, Bučovicích, Soboňkách a v Praze. Děvča-
ta vybojovala 40 cenných medailí. Sbírka čítá 17 zlatých, 13 stříbrných 
a 10 bronzových kovů.

Devět medailí vybojovala Johanka Kocurková, která se zaslouženě 
stala nejlepší gymnastkou oddílu v tomto roce. Zdobí jí titul krajské 
přebornice, mistryně republiky Českého svazu gymnastických sportů 
a také je celkovou vítězkou seriálu Moravský pohár. Johance moc dě-
kujeme za vzornou reprezentaci oddílu na závodech a gratulujeme ke 
skvělým výkonům. Je velkým a především dobrým vzorem pro všech-
ny malé gymnastky v našem oddíle a to jak cvičením, tak celkovým pří-
stupem ke gymnastice a sportu. Šest medailí přidala do vsetínské sbírky 
Míša Stuchlíková. Míšu mimo medaile zdobí i pět čtvrtých míst a čtvrté 
místo v Moravském poháru, což svědčí o její stabilní výkonnosti při 
cvičení. Míša je také mistryní ČR ve své kategorii. Navíc, čehož si cení-
me nejvíce je po dlouhé době první závodnicí ze Vsetína, která závodila 
ve výkonnostním stupni 2 v „áčkových“ kategoriích. I ona zasluhuje za 
odvedenou práci velkou pochvalu a poděkování za vzornou reprezen-
taci oddílu. Další tři medaile přidala Sára Sedlaříková, která udělala v 
tomto roce asi největší pokrok ze všech gymnastek. Sára je velmi svě-
domitá, pečlivá a má v oddíle nejlepší tréninkovou docházku. Ceníme 
si u ní především píle do tréninku a všech aktivit. Zároveň věříme, že 
se jednou sečte veškerá její snaha a vše se jí vrátí v dobrých výsledcích. 
Sára kromě pochvaly má u nás také velký obdiv. Do oddílu přišla nej-
později a svou snahou všechny dohnala, již se dnes staví mezi nejlepší 
v oddíle. Tři medaile vybojovala i Barča Blizňáková, která konečně do-
hnala absenci z minulého roku, kdy byla dlouhodobě nemocná. Vrací se 
její kvality cvičení a věříme, že během příštího roku se plně vrátí do čela 
našeho oddílu. Další trojce medailí přidala děvčátka z družstva trené-
ra Herdy a to Amálka Zemánková a Michalka Matůšová. Oběma moc 
gratulujeme. Gymnastika je běh na dlouhou trať a tak víme, že děvčátka 
čeká ještě dlouhá cesta, ale věříme, že v nich máme nadějné závodnice. 
Obě jsou velmi šikovné a tak přejeme mnoho síly, zdraví a hlavně chuť 
do přípravy. Po jedné medaili pak přispěly do celkového počtu Nela 

Holbová, Monika Zajícová, Adriana Turková, Lucie Turýnová, Míša 
Janošíková, Eliška Zajíčková, Sofie Krajčíková, Viktorka Cinibulková, 
Janička Novosadová, Thea Kubasová, Rozálie Tilscherová, Kristýnka 
Šerá a Nikola Kubíková. V podzimní části sezóny se vrátili na závodní 
plochu i chlapci. Závodili na Krajském přeboru ve Zlíně. Jsme za to 
velmi rádi a věříme, že i mužská gymnastika opět nabere ve Vsetíně 
ten správný směr. 

Když se ohlédneme za mimozávodní činností, tak určitě za zmínku 
patří činnost družstev zájmové gymnastiky a přípravky, jsou to nejpo-
četnější družstva v našem oddíle a veřejností často nejvíce vyhledává-
ny. V našem oddíle zastáváme názor, že není důležité vyhrát, ale zúčast-
nit se a s cvičením vůbec začít. Proto zasluhují velkou pochvalu nejen 
ty holky, které závodí a vyhrávají, ale úplně všechna děvčátka, která v 
oddílu máme. 

Mimo závodní sezónu jsme se snažili děvčatům i klukům zpříjemnit 
dlouhé tréninky různými akcemi. Na začátku roku jsme se zúčastnili 
velkého karnevalu pro děti v Sokolovně. Pořádali jsme jarní soustře-
dění pro děvčata, byli jsme na výletě v Praze, zúčastnili jsme se letního 
mezinárodního táboru na Soboňkách. Vystupovali jsme při příležitosti 
slavnostního otevírání zrekonstruovaných fotbalových šaten v Leskov-
ci. Samozřejmě jsme si nenechali ujít vystoupení na tradiční vsetínské 
akci „Valašské záření“.

Celá činnost oddílu by nebyla bez podpory rodičů a přátel, i těm patří 
velké poděkování. Stejně jako našim podporovatelům z různých stran. 
Velké díky patří T. J. Sokol Vsetín, Základní škole Vsetín Trávníky, 
Městu Vsetín, Zlínskému kraji, České gymnastické federaci za nema-
lou finanční nebo materiální podporu a za spolupráci. Jsou tady i další, 
kteří nám pomáhají jak jen to jde. Darují ceny do závodů, pomáhají při 
rekonstrukci nářadí a podobně. Všem mnohokrát děkujeme. 

 Nemalou zásluhu na dobrých výsledcích oddílu v závodech 
a v různých činnostech má především trenérský tým, který se dětem 
usilovně věnuje. Všem bychom chtěli touto cestou poděkovat za celo-
roční, náročnou práci. Patří vám všem velké díky.  

Zpráva z Tanečního oddílu All Style Unit za rok 2016

Momentka pochází z jubilejního 10. Tanečního koktejlu z června 
letošního roku – nejmladší výběrové oddělení se svou vítěznou 
choreografií Back street girls

Tato děvčata, která tančí už více než šest let spolu, letos uspěla se svou choreografií v chorvatské Poreči.



V oddíle stolní tenisu je registrováno 27 mladých hráčů do 18 let 
a 13 dospělých členů, kteří pomáhají při sportovním růstu mládeže. 
V oddíle je 6 trenérů, 8 rozhodčích a 10 funkcionářů. Oddíl pravi-
delně informuje o své činnosti na svém webu, facebooku, webu 
města Vsetína i ve Vsetínských novinách. Česká asociace stolního 
tenisu (ČAST) uspořádala na ZŠ Sychrov akci „Všichni za stůl“ 
pro ZŠ Trávníky, Sychrov, Rokytnice a MŠ Na Kopečku, které se 
zúčastnilo 250 dětí. Po této akci byla uzavřena smlouva s ČAST a 
ZŠ Rokytnice o založení kroužku stolního tenisu pro žáky 1. až 3. 
třídy, kterou vede trenérka Lenka Hanáková, kroužek má 16 členů. 
Oddíl dále zajišťuje vedení kroužku i na ZŠ Trávníky s 20 členy a 
ZŠ Sychrov s 24 členy. 

Oddíl je zařazen do projektu 20 vybraných oddílů talentované 
mládeže.

Sportovní akce pořádané oddílem:
- přebor ČOS staršího žactva, v soutěžích ve dvouhře zvítězili naši 
hráči Černohorský a Hanáková
- regionální přebory jednotlivců a družstev, kde naši žáci získali 
všechny tituly
- 4 regionální bodovací turnaje
- 3 krajské bodovací turnaje (krajský přebor jednotlivců)
- krajské přebory družstev starších žáků a dorostu. 
- ve spolupráci se ZŠ Sychrov Vsetín zajistil pořádání přeboru re-
gionu Vsetín základních škol.
- 10 dětí se zúčastňovalo bodovacích turnajů České republiky, tři 
děti mezistátních turnajů.
- z pověření ČAST pořádal oddíl akci „Hledáme budoucí olympi-
oniky“ (HBO) pro jihomoravský a zlínský kraj, kterého se zúčast-
nilo 17 dětí.

Nela Hanáková již druhým rokem reprezentuje Českou repub-
liku v kategorii nejmladších žákyň. V tomto roce se zúčastnila 
mezinárodního turnaje v Linzi, Eurotalents v Luxemburku, Fran-
cii a Rakousku, mezinárodního campu ve Vlašimi, mezinárodního 
turnaje v Praze a Litvě. Dále reprezentovala Českou republiku na 
neoficinálním mistrovství Evropy nejmladších žákyň. 

Celkové náklady vynaložené rodiči byly cca 62 000 Kč.
Kromě toho se Nela zúčastňuje bodovacích turnajů ČR a v sou-

časné době je na 2. místě v kategorii mladších žákyň. Je hráčkou 
druholigového celku žen našeho oddílu

Tomáš Černohorský byl letos také zařazen do programu „Hle-
dáme budoucí olympioniky“. Zvítězil na mezinárodním turnaji v 
Topolčanech za účasti 77 hráčů ze 6 zemí. Dále se zúčastnil mezi-
národních turnajů v Praze, Hluku a Havířově. Je platným hráčem 
„A“ družstva mužů hrajícího Krajskou soutěž I. třídy. 

V současné době je v kategorii mladších žáků na 6. místě v re-
publice. Celkové náklady vynaložené rodiči byly cca 22 000 Kč.

Kateřina Hnátková se zúčastnila mezinárodních turnajů v Topol-
čanech, Havířově a Hluku, kde obsadila 9.-16. místo v kategorii 
starších žákyň. Hraje 2. ligu žen. Celkové náklady vynaložené ro-
diči byly cca 18 900 Kč.

Antonín Šula vedoucí oddílu stolního tenisu

Zpráva o činnosti oddílu stolního tenisu za rok 2016
Volejbalový oddíl trénuje jedenkrát týdně v tělocvičně SOU 

Sousedíka na Rybníkách.

Rok 2016 byl ve znamení konsolidace počtu členů a zajištění 
dostatečného počtu hráčů pro kvalitní tréninky, což se nám hlavně 
v jarní části roku dařilo, podzimní část byla již slabší.

V roce 2016 jsme se zúčastnili již tradičního memoriálu bratra 
Kozlíka v Kroměříži, kde jsme obsadili 2. místo.

Zbyněk Duchoň předseda volejbalového oddílu

Přebor ČOS mix starší žactvo.

Přebor ČOS starší žactva nástup.

Nejlepší mladí stolní tenisté oddílu. 

Zpráva o činnosti volejbalového oddílu za rok 2016

V roce 2016 jsem i nadále společně se skupinou ustanovenou z členů 
výboru zajišťoval správu Besedního domu.

Insolventní řízení s firmou našeho bývalého nájemce, Vsetínský Be-
sední dům s.r.o., nebylo ukončeno na počátku roku, jak bylo slibováno, 
nýbrž na konci roku 2016. Naše pohledávka, kterou jsme uplatňovali 
v tomto řízení byla prodána a čekáme na realizaci Smlouvy o smlouvě 
budoucí o odkoupení věcí movitých, které se v Besedním domě na-
cházejí, včetně vybavení restaurační kuchyně a dřevěné venkovní za-
hrádky.

V dubnu se pokračovalo v II. etapě opravy částí fasády od OD Jed-
nota. Jsem velmi rád, že i město Vsetín přispělo ze svého dotačního 
programu na obnovu staveb v částce 65 989 Kč. Celkem si zatím opra-
va vyžádala 380 tisíc Kč a byla tak z převážné části hrazena z vlastní 
hospodářské činnosti naší jednoty.

V květnu byla dokončena oprava oken v II.n.p. v hodnotě cca 24 
tisíc Kč a proveden úklid balkónu nad prostorem sálu diskotéky, kde se 
nacházela rozbitá křesla a sedačky.

V II. n.p. byly vybudovány šatny se sprchami, které slouží cvičební-
mu a tanečnímu sálu. Pro tyto prostory bylo nutno nahradit zastaralou 
vzduchotechniku za novou, vyhovující hygienickým předpisům. Bylo 
také nutno dobudovat požární příčku, oddělující prostory v II.n.p. od 
prostor vedlejšího provozu diskotéky a dořešit tento zanedbaný bez-
pečnostní požadavek. Místnost vedle cvičebního sálu je využívaná jako 
fittness studio. Tyto úpravy si vyžádaly náklady cca 190 tisíc Kč.

Rekonstrukce sociálek v I.n.p. byla vzhledem k vysokým předpoklá-
daným nákladům, dosavadnímu způsobu provozu (sociálky jsou spo-
lečné pro dva nájemce) a nedostatku prostředků, odložena. Také to bylo 
pravděpodobně jeden z důvodů ukončení provozování dosavadního 
nájemce restaurace k 31. 8. 2016. Nepodařilo se nám dohodnout pod-
mínky provozu nového nájemce, který měl zájem vybudovat v těchto 
prostorech vegetariánskou restauraci. Přesto od listopadu byla restaura-
ce znovu provozována jako kafe-bar. Od února 2017 projde restaurace 
rekonstrukcí a měl by ji provozovat pan Petr Urban po dobu minimálně 
pěti let.

V listopadu jsme provedli úklid půdy a odvezli dva plné kontejnery 
odpadu. Odpadky nájemníci po roky „uklízeli“ do těchto prostor. Začali 
jsme se zateplením poloviny půdního prostoru, které jsme dokončili v 
prosinci. Toto opatření si vyžádalo cca 40 tisíc Kč.

Mimo výše uvedené větší akce byla prováděna údržba střešní krytiny, 
okapů a svodů, nátěry, údržba plynových kotlů, topení a elektroinstala-
ce. Byly řešeny dvě vodovodní havárie, ucpání kanalizační přípojky, 
údržba sanitárního zařízení. Pokračuje se v postupném úklidu sklepních 
prostor. Zde musím především poděkovat našemu tělocvičnému náčel-
níkovi Dušanovi Životskému, který většinu prací sám prováděl.

Jaké jsou plány do příštího roku? Důležité bude dokončit zateplení 
půdních prostor z hlediska úspory energie na vytápění. Bylo by krásné 
pokračovat opravou fasády od Domu kultury, otevřít slepá okna bý-
valého kina a vybudovat nové patro, které by mohlo sloužit jako nové 
cvičební prostory se zázemím. Jistě by si našly využití u našich oddílů, 
které by si vlastní prostory jistě zasloužily. Tato realizace by si však vy-
žádala nemalé finanční prostředky a bez cizí pomoci se nám ji uskuteč-
nit zřejmě nepodaří. V roce 2017 bude také nezbytné provést odloženou 
rekonstrukci sociálek v I.n.p.. 

Zpráva o stavu Besedního domu v roce 2016

Tělocvičná Jednota Sokol Vsetín děkuje 
městu Vsetín, Zlínskému kraji, 

MŠMT a ČOS
Město Vsetín, Zlínský kraj a ČOS byli opět největšími finanč-
ními podporovateli T. J. Sokol Vsetín i v roce 2016. Finanční 
prostředky, které dostáváme na podporu naší činnosti z rozpočtu 
Zlínského kraje a města Vsetína využíváme převážně na proná-
jem tělocvičen a sportovišť. Finanční podpora z ČOS je využí-
vána na zajišťování cvičení hlavně dětí a mládeže. Bez jejich 
finančních dotací by nebylo možné dosáhnout výše uvedených 
sportovních výsledků a činností, které naše Tělocvičná Jednota 
dosáhla v roce 2016. 

Naše jednota obdržela ze státního rozpočtu MŠMT v roce 2016 
neinvestiční dotaci pro  děti do 18-ti let v částce 183.600,-Kč

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

Fotka z memoriálu bratra Kozlíka z Kroměříže, 2. místo.



Fojtík Radek Mgr. - starosta 
tel. 603 803 533, e-mail: sokolvsetin@seznam.cz
Uličná Alena - jednatel 
tel. 604 824 864, e-mail: ulicna@post.cz 
Duchoň Zbyněk - I. místostarosta
tel. 777 577 122, e-mail: duchonz@seznam.cz 
Životský Dušan - náčelník 
tel. 725 634 822 
Vařejka Jiří ing. - hospodář 
tel. 737 607 956, e-mail: jiri.varejka@seznam.cz 
Baranová Jana – trenér a vedoucí oddílu SG 
tel. 733 583 434, e-mail: tjsokolvsetin@seznam.cz  

Růžičková Dagmar – pokladník 
tel. 739 082 646 
Navrátilová Radka - vedoucí tanečního oddílu, členka kontrolní 
komise,  tel. 603 596 612 e-mail: allstyleunit@email.cz
Slováčková Ludmila - náčelnice a cvičitelka všestrannosti dětí 
tel. 737 887 973, e-mail: lidkaslovackova@seznam.cz 
Pecharová Jitka – zapisovatel 
tel. 732 256 354, e-mail: jitka.p@seznam.cz 
Jadrný Václav ing. - vzdělavatel
 tel. 724 946 952,  e-mail: jadrn@seznam.cz
Šula Antonín - trenér a vedoucí oddílu stolního tenisu 
tel. 705 216 151, e-mail: sula.antonin@seznam.cz 

Seznam členů výboru T. J. Sokol Vsetín

Počet členů T. J. Sokol Vsetín k 31. 12. 2016
Členská základna

Rozvrh cvičebních hodin T. J. Sokol Vsetín 
pro školní rok 2016 - 2017  

děti Sokolovna - pondělí a čtvrtek 16:00 – 17:00
Ludmila Slováčková, 737 887 973
ženy Sokolovna - pondělí 18:00 – 19:00
ženy Sokolovna - středa 18:30 - 19:30               
Eva Stuchlíková, 725 766 063
senioři  Sokolovna - čtvrtek 9:30 – 10:30
Alena Kocůrková, 734 242 937 
Eva Ptáčková, 603 743 564
volejbal SOŠ Rybníky - středa 18:00 - 20:00
Zbyněk Duchoň 777 577 122

taneční - All Style Unit - pondělí - pátek, 
rozvrh na: www.allstyleunit.cz
Radka Navrátilová 603 596 612 
sportovní gymnastika ZŠ Trávníky žactvo + dorost, 
rozvrh na: sg.sokolvsetin.cz
Jana Baranová, 733 583 434
Herda Bohumír, 603 895 852
stolní tenis ZŠ Sychrov - pondělí až středa + pátek 16:00 - 19:30
Antonín Šula 705 216 151

Celkový počet členů: 567 z toho 441 ženského pohlaví a 126 mužského pohlaví

Struktura dle oddílů:  Všestrannost     131   Sportovní gymnastika  161
    Tanec    221   Volejbal    10
    Stolní tenis   44

Adresa sídla organizace:   Na Příkopě 814
Právní forma:
(ze stanov nebo zakládací listiny)  Pobočný spolek  ČOS
IČ:     62334964
Statutární zástupce organizace:  Mgr. Fojtík Radek, Jasenice 943, Vsetín, 603 803 533, sokolvsetin@seznam.cz
Statutární zástupce organizace:  Uličná Alena, Podlesí 17 E, Valašské Meziříčí, 604 824 864, ulicna@post.cz

Jméno banky:    Fio banka a.s.
Číslo účtu:    2900489234/2010

Struktura organizace Tělocvičné jednoty Sokol Vsetín

Řazení dle věku:  2016   celkem
5 a méně předškoláci 2011-2016  57
6-11 let mladší žáci 2005-2010  227
12-14 let starší žáci 2002-2004  104
15-17 let dorost  1998-2001  57
18-59 dospělí  1957-1997  45
60 a víc senioři  1956-1900  77
Řazení dle věku:  2016   celkem
0 - 18 ženy / muži    341 / 97
18a víc ženy / muži    100/ 29 Johana Kocurková na kladině


