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Úvodní slovo starosty T.J. Sokol Vsetín
Počet členů naší tělocvičné jednoty od předešlého roku opět 

narostl, tentokrát o 151 členů. Naše organizace sdružovala v roce 
2017 718 členů, z toho 585 do 18 let. Přestože se nám nepodařilo 
založit oddíl Parkouru a freerunningu došlo k založení pobočky 
oddílu All Style Unit ve Zlíně. Pobočku vedou děvčata, která ze 
Vsetína odešla studovat do Zlína, do krajského univerzitního měs-
ta. Tento počin představuje kolem stovky nových tanečníků v naší 
Jednotě. I bez tohoto počtu jsme se stali největší vsetínskou mlá-
dežnickou sportovní organizací[1], vždyť právě 374 mladých lidí 
je přímo ze Vsetína. Největší nárůst dětí zaznamenaly oddíly spor-
tovní gymnastiky a taneční oddíl ASU. Ve stávajících podmínkách 
je to limitní počet dětí, který mohou oddíly pojmout, zejména 
z pohledu omezené kapacity sportovišť, především u gymnastů. Je 
potěšitelné, že o naše sportování mají děti i rodiče zájem. To špat-
né je, že musíme děti odmítat z kapacitních důvodů. Zájem o spor-
tování, které nabízíme, je, avšak limitují ho materiální podmínky. 
V roce 2017 jsme jednali ohledně tohoto problému se zástupci 
města. Doufejme, že kompetentní osoby zodpovědné za rozvoj 
městských sportovišť, objektivně zhodnotí výstavbu nových spor-
tovišť ve vztahu k potřebám města i jeho sportující veřejnosti. 
Deset let stará “Koncepce rozvoje sportu” města Vsetína by si 
aktualizaci rozhodně zasloužila. Nemusely by tak vznikat ad hoc 
projekty na základě spekulací nebo dojmů, ale na základě objek-
tivního zhodnocení. Ku příkladu tzv. “měkkou tělocvičnu”[2] by 
vsetínská mládež jistě ocenila a byla by k prospěchu všem mladým 
sportovcům, nejen gymnastům, k rozvoji obratnosti v bezpečném 
prostředí. Měli bychom si také pomoci sami a pro mladé tanečnice 
a tanečníky vybudovat vlastní sportoviště se zázemím vestavbou 
patra s tanečním sálem v prostorách bývalého kina, později disko-
téky v Besedním domě.   

To, co se v roce 2017 povedlo, bylo především nastavení finan-
cování sportu ze strany státu[3]. Po dlouhých letech se naskytla 
možnost minimální spravedlivé odměny trenérům a cvičitelům, 
věnující se mládeži. Podle mého soudu tato finanční injekce od-
vrátila kolaps mládežnického sportu u nás. Jestli se tento trend 
podaří udržet, uvidíme. To, co se naopak nepovedlo, respektive 
zůstává v setrvalém stavu, je nastavení průhledného a spravedli-
vého klíče financování mládežnického sportu městskou samosprá-
vou[4] a za stávajících podmínek nelze situaci změnit.  

Na výborné úrovni byla v roce 2017 spolupráce se ZŠ Sychrov,  
ZŠ Trávníky i Družstvem Sokolovny, kde cvičení a tréninky pro-
bíhají. Dobrá spolupráce se školou, která umožňuje výběr talentů 

prostřednictvím zapojení trenérů oddílu do “mimoškolního vzdě-
lávání stolním tenisem” má vedle jejich obětavého přístupu k tré-
ninku  jistě svůj podíl na vynikajících výsledcích stolních tenistů. 
Stát se za těchto skromných podmínek 7. nejúspěšnějším oddílem 
v ČR je jistě hodno následování.

V plném proudu jsou také nácviky na XVI. všesokolský slet, 
který se uskuteční v prvním červencovém týdnu v Praze. Připo-
meneme si při něm i 100. výročí vzniku našeho novodobého státu. 
Podrobněji se informacím o sletu věnuje pravidelně vycházející 
sletový magazín[5] a můžete si o něm přečíst i v tomto zpravodaji.

Radek Fojtík - starosta
Odkazy:

[1] - http://www.hladky-projekt.cz/category/blog/dotace/
[2] - http://www.hladky-projekt.cz/category/blog/mekka-telocvic-
na-pro-vsetin/
[3] - http://www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-statniho-rozpoctu-
-2017-v-oblasti-sportu-program-vi-1
[4] - http://www.otevrenyvsetin.cz/sportovni-dotace-pod-lupou/
[5] - http://slet.sokol.eu/sletovy-magazin/



Cvičení dětí se zúčastňuje každé pondělí a středu průměrně 20 
až 30 cvičenců.

Začátek nového roku patří tradičně k rekapitulaci toho 
minulého. Jak prožili Sokolové rok 2017? Kam se všude podívali 
a co všechno zažili? To vše vám prozradí pár následujících řádků.

Již několikátým rokem začíná leden karnevalem - tzv. 
Šibřinkami, které pořádá Rodinné a mateřské centrum Vsetín 
ve spolupráci se vsetínskými Sokoly. To přelom zimy a jara 
patřil oblíbeným vycházkám. Začali jsme Prženskými pasekami, 
následovala Stezka kolem Vsetína, a poté přišla tradiční vycházka 
spojená s pletením korbáčů. Na konci dubna se konaly závody 
všestrannosti ve Valašském Meziříčí, odkud si děti odvezly 
hned čtyři první místa. Stejně jako roky předchozí, nemůžeme 
opomenout velmi oblíbený „Pochod br. Vojáčka“ ve Valašských 
Kloboukách, kde panovala opět přátelská atmosféra podpořená 
výborným počasím. V polovině května jsme zajížděli opět 
do Valašské Meziříčí, kde se konal zálesácký závod zdatnosti. 
Umístění na předních příčkách nás posunulo do celostátního 
kola, konaného v Olomouci. Na začátku června se konala župní 
akce na Pulčíně, kde se opět vydařilo počasí, a děti si mohly užít 
opékání špekáčků a jiných dobrot. 

V polovině roku se konalo veřejné cvičení ve Valašském Meziříčí, 
na kterém vystupovaly děti se skladbou, jež bude součástí XVI. 
Všesokolského Sletu v Praze tohoto roku. Abychom i o letních 
prázdninách nelenili doma, zorganizovali jsme vycházku s cílem 
Lačnovské skály.

Hned z kraje nového školního roku proběhlo doškolení cvičitelů, 
opět ve městě na soutoku Bečev. Stejným místem procházela také 
Sletová štafeta, která byla spojena s Nocí Sokoloven. V totožný 
čas se také pár jedinců plavilo po Vltavě, při stejnojmenné akci.

Zpráva náčelnice o činnosti ze Všestrannosti v roce 2017 Zpráva náčelníka o činnosti ve Všestrannosti v roce 2017
Loňský rok 2017 byl v naší Jednotě rovněž ve znamení zahájení 

příprav na slavnostní XVI. všesokolský slet v Praze, v roce 2018 
zahrnutého též do oslav stého založení ČSR.

Již 27. 11. 2016 byly předvedeny v Praze ve Vinohradské so-
kolovně všechny sletové skladby. Této “předváděčky” se aktivně 
zúčastnili i žáci naší T. J. s úspěchem. 

Po nutné technické úpravě a zpracování nácvičných skriptů, 
úpravě hudby a školení cvičitelů skladeb bylo možno od II. po-
loletí loňského roku 2017 přistoupit k nácviku sletových skladeb.

Vedení ČOS v Praze rozhodlo, že XVI. všesokolský slet bude 
již podruhé konán v Edenu na stadionu Slávie, Synot Tip Arény 
ve Vršovicích, kde je dobré zázemí pro cvičence, včetně šaten, pří-
pravného hřiště a dobré dopravní dostupnosti. Pro naši Valašskou 
župu je opět zajištěno ubytování a stravování ve škole u Divadla 
Na Fidlovačce, tři zastávky tramvaje od stadionu. 

Cvičenci ze Vsetína vystoupí ve skladbě pro starší žactvo “Cir-
kus”, ve které nebudou chybět prvky gymnastiky, aerobiku a žong-
lování a překvapí artistickými výkony. Ve skladbě “Spolu” potom 
naše ženy a muži předvedou “stretnutie” a rozchody ve společ-
né česko-slovenské skladbě v rytmu aerobní gymnastiky a tance. 
Na konci skladby autoři přichystali překvapení, které na sletu již 

dlouho nikdo neviděl, třípatrovou pyramidu. Není divu, vždyť 
mezi našimi cvičenci budou i muži z armádních složek, kteří se bu-
dou sletu také účastnit. Tak uvidíme, jak to dopadne! Nácvik této 
skladby má u nás na starosti Pavlína Hlinská. Muži a dorostenci 
se představí ve skladbě “Borci” s národními motivy Pecháčkovy 
skladby “Přísaha republice” z předválečného X. všesokolského 
sletu. V této skladbě předvedou ti zdatnější z nás náročné prvky 

silové gymnastiky. Naše účast bude zaznamenána i v seniorské  
skladbě “Princezna republika”. Tradiční oblečení „věrné gardy“ 
podpoří tradici Sokola a význam výročí 100 let vzniku republiky. 
Ve vedení župy Valašské bylo dohodnuto, že nácvik “věrné gardy” 
bude probíhat společně s Frenštátem, Zlínem a Hodonínem v prv-
ním sledu na rohu hřiště. Ale to již předbíháme. Z toho je vidět, že 
přípravy XVI. všesokolského sletu jsou již v plném proudu a proto

Sletu Zdar!         Dušan Životský - náčelník

Atletické závody

Pletení tataru

ZZZ Olomouc

U nás v Sokole v Kroměříži.

ZZZ Valašské Meziříčí.

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

zkušené cvičitelky Aleny Kocůrkové. Cvičení je zaměřeno 
na procvičení celého těla s cílem na zlepšení nejen zdravotního 
stavu ale také i na podporu životního optimismu. Cvičení bývá také 
zpestřeno overbally, tyčemi a gumovými pružinami. Provádění 
cvičení bere zřetel na správné dýchání a je úměrné věku cvičenek. 
Oblibu cvičení dokazuje účast  více jak 30 cvičenek při každém 
cvičení.

Pouštění lodiček.

Sokolská plavba po Vltavě.

Datum 9. 10. 2017 byl dnem, kdy jsme uctili památku zesnulých 
Sokolů při první a druhé světové válce. Součástí bylo také pouštění 
lodiček se svíčkami po řece Bečvě, které si děti samy vyrobily 
z přírodních materiálů. Na sklonku října se konala víkendová 
akce s názvem U nás v Sokole, kterou tentokrát připravili Bratři 
a Sestry z Kroměříže.  A závěr roku byl neodmyslitelně spojen 
s Mikulášskou besídkou ve vsetínské Sokolovně.

To ale výčet našich aktivit ani zdaleka nekončí. Za zmínku stojí 
například běžecké závody, kterých se naší členové účastní napříč 
celou republikou a také účast na VKV Junior, kde naši členové 
zdolali všech 50 vrcholů a mohou se tak pyšnit svým titulem.

Závěrem je třeba vyjádřit poděkování všem cvičitelům 
za příkladnou a obětavou práci v jejich volném čase.

Akce Všestrannosti v roce 2017
Leden Šibřinky s RMC Vsetín
21.01. Vycházka na Prženské paseky
04.03. Stezka kolem Vsetína
25.03. Pletení korbáčů
29.04. Závody všestrannosti ve Valašském Meziříčí
06.05. Pochod br. Vojáčka
08.05. Pokračování závodů všestrannosti – atletika
12.05. ZZZ Valašské Meziříčí
19.-21.05.  ZZZ ČOS Olomouc
03.06. Župní akce na Pulčínách
25.06. Veřejné cvičení Valašské Meziříčí
19.08. Vycházka na Lačnovské skály
02.09. Doškolení cvičitelů
22.-24.9.  Plavba po Vltavě
22.-23.9.  Sletová štafeta Valašské Meziříčí, noc sokoloven
09.10. Den Sokolstva – uctění památky padlých Sokolů ve  
  světových válkách
28.10. U pomníku T.G.M.
13.-15.10.  „U nás v Sokole“ Kroměříž
 04.12. Mikuláš v Sokolovně

Dále se také naši členové účastní závodů a sportovních akcí 
v našem okolí.
VKV JUNIOR 2017
Běžecké závody na 10 km – Napajedla, Valašské Meziříčí, Vsetín, 
Letní školení cvičitelů IV. Třídy v Praze

Zaznamenal Ondřej Slováček - pomahatel



Taneční oddíl vsetínského Sokola organizuje už jedenáctým rokem 
taneční výuku dětí a mládeže od 6 do 25 let. Děti jsou přijímány bez 
výběru a jsou rozděleny do oddělení začátečníků, pokročilých a výbě-
rových oddělení. Začátečníci trénují pravidelně jedenkrát týdně 60 min. 
Ti nejmenší se prostřednictvím nejrůznějších dětských básniček, písni-
ček a her učí taneční a pohybové základy, rytmiku a správné držení těla. 
Výuka starších tanečníků je zaměřena na zvládnutí základů různých ta-
nečních stylů, převážně pak street dance. Pokročilí tanečníci a výběrová 
oddělení trénují dvakrát týdně 90 – 120 min. Se svými choreografiemi 
pak vystupují na nejrůznějších akcích. 

Zpráva z oddílu Sportovní Gymnastiky za rok 2017
Rok 2017 byl pro náš oddíl plný výzev. Nejen pro naše gym-

nastky, ale také pro trenéry a rozhodčí. 
A některé se nám opravdu povedly. Po dlouhé době se vsetínská 

gymnastika vrátila na mistrovská pódia. Účastnili jsme se Letní 
olympiády dětí a mládeže, trenéři se zdokonalovali na školeních, 
a také máme dvojkovou rozhodčí žen, která poprvé rozhodovala 
na mistrovství České republiky. Celkem naše gymnastky vybojo-
valy pro Vsetín v tomto roce 107 medailí a pohárů, což je oproti 
loňskému roku skoro třikrát více. Bylo to 27 zlatých, 39 stříbrných 
a 41 bronzových kovů. Účastnili jsme se závodů ve Valašském 
Meziříčí, Rožnově pod Radhoštěm, Frenštátě pod Radhoštěm, 
Chropyni, Hulíně, Ostravě (Poruba,Vítkovice, Moravská Ostra-
va), Karviné, Zlíně, Brně, Litomyšli, Bučovicích, Praze a na So-
boňkách. Celkem jsme bojovali ve 27 závodech po celé České 
republice. Pořádali jsme již tradičně několik soustředění pro naše 
gymnastky a také tři závody - v dubnu závod Vsetínská kladinka, 
který byl součástí Moravského poháru a závod O nejlepší vsetín-
skou gymnastku. Na podzim pak první ročník závodu Valašská 
liga. Léto bez výkonnostního tábora na Soboňkách si již spous-
ta z nás nedokáže ani představit. Stejně tak leden bez karnevalu 
v Sokolovně. Pořádali jsme pro všechny naše příznivce tradiční 
vánoční besídku, kdy tělocvična praskala ve švech.

Velkou základnu má v našem oddíle i zájmová gymnastika. 
Děti, prohlubující zde své gymnastické dovednosti, zastávají ná-
zor, že pohyb musí především bavit. Nemalou součástí oddílu 
tvoří i družstva přípravek. Příprava je vůbec nejdůležitější částí 
celého tréninkového procesu. Nově se rozjela i gymnastika pro 
dospělé, která taktéž není jen pro gymnasty, ale úplně pro všechny, 
kteří se chtějí hýbat.

Nejlepší gymnastkou pro rok 2017 se v našem oddíle stala de-
vítiletá Natálie Martináková. Natálka přispěla do celkové sbírky 
šestnácti medailemi. Pyšní se zejména postupem na přebor repub-
liky, kde bojovala s nejlepšími žákyněmi z celé republiky. Statečně 
ji na paty šlapala Michaela Matúšová, které je teprve osm let a pa-
tří mezi nejlepší v oddíle. Získala 15 medailí, stříbro z Mistrovství 
ČR v Hulíně a vyhrála Moravský pohár. Obě splnily první výkon-
nostní stupeň a budou v příštím roce bojovat o postup na Mist-
rovství ČR. Další úspěšnou, i když trochu smolnou gymnastickou 
sezónu zaznamenala Johana Kocurková, která v jarní části roku 
zářila. Postoupila na Mistrovství ČR, vyhrála Moravský pohár 
a byla členkou zlínského družstva na Letní olympiádě dětí a mlá-
deže. V září se zranila a celý podzim necvičila. I tak vybojovala 13 
medailí. Společně s Johankou byla na Mistrovství ČR i Michaela 
Stuchlíková, která přidala do vsetínské sbírky 14 medailí a vybo-
jovala druhé místo v Moravském poháru. Dalších devět medailí 
vybojovala Nela Holbová, sedm Sára Sedlaříková, šest Amálka 
Zemánková a pět Janička Novosadová. Další medaile přidaly 

do celkového počtu Adriana Turková, Lucie Turýnová, Adéla Plš-
ková, Bára Blizňáková, Eliška Zajíčková a Julie Hlaváčová. Velké 
díky patří i Nicol Kovářové a Sofii Krajčíkové, které ovšem svou 
gymnastickou kariéru v tomto roce ukončily. Jistě základy gym-
nastiky využijí v dalších sportech, pro které se rozhodnou. Nyní se 
Nicol věnuje plavání a Sofie tanci.

Mezi další velké úspěchy tohoto roku patří bezpochyby postup 
Lukáše Srnky na Mistrovství ČR. Byl vyhlášen nejlepším gym-
nastou ve Vsetíně. Lukáše trénuje Radek Fojtík. Družstva chlapců 
se ve Vsetíně pomalu rozrůstají a my věříme, že navážou na skvě-
lou gymnastickou minulost Vsetína. Na závod veteránů v Karlo-
vých Varech jsme vyslali i br. Jana Talaše, který ve svých 71 letech 
obsadil druhé místo.

Bez podpory MŠMT, města Vsetín, České gymnastické fede-
race, sponzorů a hlavně rodičů by to však nešlo, a proto obrovské 
díky patří především Vám. Moc děkujeme!

Nemalé poděkování patří také všem jedenácti trenérům. Bez je-
jich činnosti by oddíl nefungoval a necvičilo by rekordních 238 
dětí (195 děvčat a 43 chlapců).

Radek Hladký Bc - vedoucí SG

Zpráva z Tanečního oddílu All Style Unit za rok 2017

Energy of the sun.

Zazpívej.

The get down.

Všichni účastníci v Poreči, celkem 67 tanečníků.

Barbora Blizňáková před závodem v Hulíně.

Soustředění ve Zlíně v nové gymnastické tělocvičně.

Vánopční besídka - zachycen Jiří Fojtík.

Taneční sezona 2017 pro nás byla mimořádně úspěšná. Opět jsme se 
zúčastnili mezinárodní taneční soutěže Dancestar, která proběhla v květ-
nu v chorvatské Poreči. Z této soutěže jsme si odvezli jedno zlato (juni-
orská věková kategorie, choreografie Energy of the sun) a jedno stříbro 
(juniorská věková kategorie, choreografie The get down). Za zmínku 
též stojí páté místo nejstarších zlínských tanečnic, které jej vybojovaly 
v konkurenci 27 dalších choreografií. 

Choreografie Energy of the sun slavila úspěch i na domácí scéně, kdy 
se jí podařilo ve své kategorii vyhrát republikové kolo soutěže Taneční 
skupina roku.

A dařilo se i našim začátečníkům a pokročilým tanečníkům, kteří 
se svými choreografiemi uspěli na regionálních soutěžích Hot dance 
a O erb města Litovle, ze kterých si přivezli několik cenných kovů.

Velký dík patří všem trenérům za jejich nadšení, trpělivou práci 
a ochotou předávat dětem své zkušenosti a taneční dovednosti.

Dne 10. 6. 2017 jsem uspořádali již 11. taneční koktejl, a už nyní 
připravujeme 12. ročník této akce, na kterou Vás srdečně zveme. Usku-
teční se 9. 6. 2018 od 17:00 hod v Domě kultury ve Vsetíně. 

O prázdninách jsme uspořádali tradiční Prázdninovou taneční školu, 
kterou chystáme i v roce 2018, tentokrát ve formě jednoho příměstské-
ho a dvou pobytových táborů.

Za tým All Style Unit Radka Navrátilová - vedoucí tanečního oddílu



V oddíle stolní tenisu máme 39 mládeže do 18 let, 4 trenéry a 7 
rozhodčích. V žebříčku ČR Nela Hanáková obsadila 3. místo. Zís-
kala na Mistrovství ČR v kategorii mladšího žactva 3 medaile. Pře-
bornicí ČR se stala ve smíšené čtyřhře s hráčem Karlem Filipem ze 
Světlé nad Sázavou, ve dvouhře skončila na 2. místě a ve čtyřhře 
obsadila s Barborou Březinovou z Frýdlantu rovněž 2. místo. V ně-
meckém Rintelnu na TTVN Grand Prix 2017 byla členkou družstva 
ČR. Družstvo bylo třetí, v jednotlivcích vybojovala Nela 5. místo, 
nejlepší z našich děvčat.

Dále se zúčastnila opět v družstvu ČR  turnaje Visegrádské 
čtyřky v Budapešti, kde byli pozváni ještě hráči Rumunska. Nela 
zde obsadila čtvrté místo, opět nejlepší umístění z děvčat.  V boji 
o finále a ji o třetí místo porazily rumunské hráčky. V družstvech 
skončily třetí.

Od října přestoupila Nela do SKST Havířov a je ve středisku 
RCM (reprazentační centrum mládeže). Zůstala však členkou T. 

J. Sokol Vsetín a po dohodě s Havířovem hraje za nás 2. ligu žen.
Družstvo starších žákyň získalo na Mistrovství ČR družstev star-

ších žákyň v Ostravě třetí místo.  Družstvo hrálo ve složení Kateři-
na Hnátková a Nela Hanáková.

Tomáš Černohorský skončil na Mistrovství ČR mladších žáků 
na 3. místě ve dvouhře i ve čtyřhře. V žebříčku ČR se umístil na 6. 
místě. Od září přestoupil do KST Vsetín, kde hraje Divizi mužů 
zlínského kraje. V celostátním hodnocení nejlepších 30 oddílu ČR 
se náš oddíl umístil na 7. místě. Za námi skončily bohaté oddíly 
(tréninkových středisek) s vlastní hernou např. Vlašim a Zlín. Naši 
žáci a dorostenci se zúčastňují okresních bodovacích turnajů (dále 
BTM) v počtu 22 a krajských BTM v počtu 23. Celostátních BTM 
se zúčastnilo celkem 10 dětí a mezinárodních 3. 

Družstvo žen „A“ hrálo 2. ligu žen ve složení Tydlačková, st. 
žákyně Hnátková a Krčmářová a ml. žákyně Hanáková obsadilo 2. 
místo. Družstvo „B“ vyhrálo Divizi žen a stalo se krajskými pře-
bornicemi.

Muži „A“ skončili v Krajské soutěži I. třídy na 2. místě a celé 
přestoupilo po soutěži do KST Vsetín. Družstvo „B“ hrálo KS II. tř 
a „C“ družstvo složené z žáků hrálo Regionální přebor mužů

Uspořádali jsme
- 4 regionální bodovací turnaje (regionální přebor jednotlivců)
- 3 krajské bodovací turnaje (krajský přebor jednotlivců)
- regionální přebory družstev starších žáků a dorostu. 
- z pověření ČAST pořádal oddíl akci „Hledáme budoucí olym-

pioniky“ (HBO) pro jihomoravský a zlínský kraj, kterého se zú-
častnilo 32 dětí. Z to 7 z našeho oddílu.

Nela Hanáková a Tomáš Černohorský byli  letos také zařazen 
do programu „Hledáme budoucí olympioniky“.

V letošním roce se uskutečnila Olympiáda dětí a mládeže 
v Brně. Zlínský kraj reprezentovali i hráči našeho oddílu – Tomáš 
Černohorský, Nela Hanáková a Kateřina Hnátková. Nela Hanáko-
vá získala 3. místo ve dvouhře, v družstvech a ve smíšené čtyřhře 
s Tomášem Černohorským. Tomáš se ve dvouhře také umístil na 3. 
místě. Medailové umístění z našeho kraje získali jen reprezentanti 
našeho oddílu!!!

Antonín Šula vedoucí oddílu stolního tenisu

Zpráva o činnosti oddílu stolního tenisu za rok 2017
Volejbalový oddíl trénuje jedenkrát týdně v tělocvičně SOU 

Sousedíka na Rybníkách.

Rok 2017 byl ve znamení konsolidace počtu členů a zajištění do-
statečného počtu hráčů pro kvalitní tréninky, což se nám celkem daří. 

V roce 2017 jsme se v květnu zúčastnili již tradičního memori-
álu bratra Kozlíka v Kroměříži, kde jsme obsadili 4. místo. V září 
na Hodovém turnaji v Ústí jsme obsadili 1. místo.

Zbyněk Duchoň - předseda volejbalového oddílu 

Mládež oddílu v nových dresech.

Mistrovství ČR dr. star. žákyň.

Zpráva o činnosti volejbalového oddílu za rok 2017

V roce 2017 jsem i nadále společně se skupinou ustanovenou 
z členů výboru zajišťoval správu Besedního domu.

V prvních dnech nového roku bylo nutné vyměnit část vedení 
vodovodního potrubí, které vlivem koroze způsobilo vodovodní 
havárii v II. N.P.. 

V únoru jsme dořešili záležitosti kolem vlastnictví vybavení, 
které bylo důležité pro zachování stávajících provozů v domě, 
především vybavení restaurační kuchyně, dřevěné venkovní za-
hrádky a vybavení sálu Beseda klubu, podpisem kupní smlouvy 
s vlastníkem majetku. V rámci vypořádání s bývalým nájemcem 
Besedního domu jsme si tímto v podstatě jediným možným způso-
bem částečně kompenzovali pohledávku, kterou jsme za ním měli. 

Provozovatel kafe-baru ukončil svou činnost a prostory převzal 
staronový nájemce (provozující vedlejší „kanadskou“ pivnici), 
prostor rekonstruoval a v současnosti je znám jako Budějovická 
pivnice.

V únoru jsme také zrekonstruovali místnosti v II. N.P., které 
od března začaly sloužit nájemci a tanečnímu oddílu jako šatna.

V březnu se vyklidila půda od starého nábytku a během dubna 
se začalo s výměnou tepelné izolace na půdě a postupně se do kon-
ce října zateplila celá část prostoru nad fittstudiem, tanečním sá-
lem a kancelářemi. Také se provedl generální úklid sklepních pro-
stor od letitého starého nábytku, spotřebičů a dalšího nepořádku. 
Na konci května se začalo s opravou a úpravou vzduchotechniky 
v půdních prostorech (odvětrání Budějovické pivnice), která po-
kračovala do začátku léta.

V létě se prováděly udržovací práce na střešní krytině, údržba 
žlabů a svodů.

Mimo výše uvedené větší akce byla prováděna:
údržba plynových kotlů, topení, elektroinstalace. Byly řešeny 

dvě vodovodní havárie, ucpání kanalizační přípojky, údržba sani-
tárního zařízení.

Jaké jsou plány do příštího roku? Zateplení části půdních pro-
stor v uplynulém roce bylo klíčové nejen z hlediska úspory ener-
gie na vytápění ale i celkové provozuschopnosti (bez něho by se 

prostory v současném provozním režimu nedaly vůbec vytopit!). 
Proto bude důležité provést toto opatření i v druhé části domu nad 
prostory v tuto chvíli již bývalého Beseda klubu (provozování bylo 
ukončeno v únoru 2018) ze stejných důvodů jako zateplení v první 
části půdních prostor. Do rekonstrukce, vybudování nového patra, 
které by mělo sloužit jako nové cvičební prostory se zázemím je 
ještě dlouhá cesta. Zpracování projektové dokumentace však již 
bylo zadáno a je třeba dořešit financování projektu. Do té doby 
můžeme prostory využít i pro vlastní činnost, nejen sportovní ale 
třeba i kulturní.

Radek Fojtík - správce Besedního domu

Zpráva o stavu Besedního domu v roce 2017

Tělocvičná Jednota Sokol Vsetín děkuje
podporovatelům a dárcům.

MŠMT ČR, Město Vsetín, jednotlivé sportovní svazy, ČOS 
a drobní dárci byli vedle rodičů sportujících dětí opět největ-
šími finančními podporovateli T. J. Sokol Vsetín i v roce 2017. 
Finanční prostředky, které jsme dostali na podporu naší činnosti 
ze státního rozpočtu a územních rozpočtů,  jsme využili převáž-
ně na pronájem sportovišť a odměn cvičitelům a trenérům. Tato 
finanční podpora je využívána pouze na zajišťování cvičení  dětí 
a mládeže. Bez těchto finančních dotací by nebylo možné dosáh-
nout výše uvedených sportovních výsledků a činností, které naše 
Tělocvičná Jednota dosáhla v roce 2017. 
Naše jednota obdržela ze státního rozpočtu MŠMT v roce 2017 
neinvestiční dotaci pro  děti do 18-ti let v částce 650.000,-Kč. 
Z rozpočtu Města Vsetína neinvestiční dotaci pro  děti a mládež 
do 21-ti let v částce 404.000 Kč.

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



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
 
Hladký Radek Bc. – trenér a vedoucí oddílu SG 
tel. 605 414 043, 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
 
Kocůrková Alena- cvičitelka seniorek 
tel. 734 242 937

Seznam členů výboru T. J. Sokol Vsetín

Počet členů T. J. Sokol Vsetín k 31. 12. 2017
Členská základna

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

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

Struktura dle oddílů: Všestrannost   120  
   Sportovní gymnastika  288
   Tanec    221  
   Volejbal    11
   Stolní tenis   53

Členění podle věku:   Předškoláci 56 
   Žáci  451 
   Dorost 78 
   Dospělí 60 
   Senior 73 

Zpravodaj připravil do tisku Ing. Václav Jadrný, tisk GARAMOND - Terezie Matošková, Podsedky 285, 755 01 Vsetín

Celkový počet členů: 718 z toho 576 ženského pohlaví a 142 mužského pohlaví

Rozvrh cvičebních hodin T. J. Sokol Vsetín 
pro školní rok 2017 - 2018

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


