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Úvodní slovo starosty T.J. Sokol Vsetín
Sestry a bratři, vážené čtenářky a čtenáři zpravodaje,
dovolím si zde ze svého pohledu shrnout rok 2018, ale nejen tento 
rok. Zkusím se na rok 2018 podívat z odstupem devíti let, období 
mého “starostování”. Je to i proto, že rok 2019 je jako každé tři 
roky dle stanov České obce sokolské ( ČOS ) rokem volebním a po-
bočné spolky, jak nazývá právní řád naši organizaci, si volí své zá-
stupce, kteří ji povedou v mezidobí jednotlivých valných hromad. 
Tito zástupci, kteří utvoří výbor, potom rozhodují o konkrétních 
opatřeních v hospodaření jednoty, sestavují návrh rozpočtu a plán 
činnosti na další období, atd.. Valná hromada jako nejvyšší orgán 
pobočného spolku rozhoduje o zásadních otázkách hospodaření 
a rozvoje tělesné výchovy a sportu v jednotě, stanovuje počet členů 
výboru. Je tedy na vás, na členech, jak zodpovědně se tohoto práva 
zhostíte. Aby mohl výbor efektivně řídit organizaci, musí být složen 
z lidí, kteří se aktivně podílejí na činnosti organizace. Minimálně 
musí mít starostu, jednatele, hospodáře, ale především předsedy 
jednotlivých oddílů a jejich zástupce. Musí mít minimálně tříčlen-
ný kontrolní výbor. V roce 2018 měla naše T. J. 803 členů, z toho 
142 zletilých.  Valná hromada ( dále jen VH ) je usnášeníschopná, 
pokud se dostaví 71, respektive 36 zletilých členů nebo 30, respek-
tive 15 zletilých delegátů. Pokud se VH koná formou delegovaných 
zástupců, vyšlou jednotlivé oddíly na VH své zástupce podle klíče 
stanoveného výborem. 

Volební valná hromada má kromě zvolení členů výboru jednoty  
za úkol také zvolit delegáty a vyslance na volební valnou hroma-
du župy, která zase letos zvolí župní předsednictvo župy, delegáty 
na sjezd České obce sokolské ( ČOS ) a vyslance do výboru ČOS.
Na první pohled jde o složitý proces daný pravidly, který však 
ve výsledku vede k tomu, jak organizace funguje. To, jak funguje 
jednota, župa, ČOS se promítá do podmínek Vašeho sportování. 
Pokud se tento demokratický proces formalizuje a je provázen 
nezájmem či rezignací zúčastněných, organizace časem upadá či 
stagnuje nebo se posouvá směrem, kterým nechceme. Toto pravi-
dlo “ železného zákonu oligarchizace ” platí stejně v malé organi-
zaci jako ve státě. Demokracie je diskuze spojená s odpovědností, 
není jednoduchá, ale je potřebná.
V případě naší jednoty se o stagnaci ani v roce 2018 hovořit nedá. 
Došlo k navýšení počtu členů proti minulému roku o 85 a proti 
roku 2011 o 334, většinou mládeže. Oddíl ASU je zřejmě nejpo-
četnějším vsetínským mládežnickým oddílem, oddíl Sportovní 
gymnastiky se počtem dívek vyrovná počtu chlapců ve valašském 
hokejovém klubu a sokol se stará o nejvyšší počet mládežnických 
sportovců ze všech vsetínských sportovních organizací. Úspěšně 
jsme prošli XVI. Všesokolským sletem a někteří z nás se chystají 
na Světovou Gymnaestrádu 2019 do rakouského Dornbirnu.   
       Mgr. Radek Fojtík - starosta tělocvičné jednoty Sokol Vsetín 

1. Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu,               
    mandátové a návrhové 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



Smutná zpráva
Musíme oznámit smutnou zprávu, navždy nás opustil ve věku 

osmdesáti let 31. 1. 2019 Mgr. Jiří Junek, Sokol, pedagog a trenér 
sportovní gymnastiky.

 2010 – Sportovní osobností 
roku za město Vsetín se 
stal trenér gymnastiky Jiří 
Junek. Foto: DENÍK / Lenka 
Orálková Zdroj: https://
valassky.denik.cz/

 
Nezaměnitelný podpis 

Jiřího Junka 

Jiří Junek 
(8. 5. 1938 – 30. 1. 2019)

Pan Jiří Junek, který se narodil dne 8. května roku 1938, žil 
ve Vsetíně, pracoval jako učitel, a více než pětadvacet let působil 
jako trenér sportovní gymnastiky na Základní škole Trávníky, 
dále vedl TSM (tréninkové středisko mládeže). Pod jeho vedením 

vyrostlo několik generací dětí s láskou k pohybu a sportu, 
vybudoval pro vrcholové výkony nezbytnou tzv. molitanovou jámu 
– pro nácvik obtížnějších prvků na hrazdě a bradlech, zejména 
seskoků se salty. Pod jeho vedením vyrostli několikanásobní 
přeborníci Československé republiky, a dokonce i reprezentanti 
na Olympijských hrách, např. Miroslav Kučeřík, Miroslav a Libor 
Zichovi, Radek Mlčák a jiní.

Založil a zorganizoval společně s kolegy nejstarší český 
gymnastický závod „O stříbrnou valašku”, který se konal v budově 
Sokolovny. Zde měl Vsetín možnost vidět naši elitu ve sportovní 
gymnastice. Vedl děti a mládež ke kolektivnímu životu, organizoval 
letní tábory, promítal filmy a fotografie dětí a mládeže, které sám 
pořídil během jejich cvičení, půjčoval časopisy a vedl ke cvičení 
i své bývalé cvičence a jejich děti.

Jiří Junek se stal Sokolem po vzoru svého otce, který mimo 
jiné působil také ve funkci účetního organizace. Otec a strýc 
Jiřího Junka, zakládající členové Tělocvičné jednoty Sokol Vsetín 
uchránili před nacisty za 2. světové války nejcennější dokumenty 
Sokola Vsetín, které pak slavnostně převzal právě Jiří Junek. 
Jako vzdělavatel působil v Sokole, vedl kroniku, vydával ročenky 
oddílu sportovní gymnastiky a přispíval do místních novin čtivými 
články z historie i aktuálního dění z Tělocvičné jednoty Sokola 
Vsetín.

Celý svůj život zasvětil pohybu a práci s gymnastickým potěrem, 
který pro něj byl vždy na prvním místě. Pro mnohé se stal vzorem 
hodný následování.

Děkujeme za Vše. Čest jeho památce.

Zpráva náčelnice o činnosti ze Všestrannosti v roce 2018

se konal první slet na Střeleckém Ostrově v Praze pod vedením 
spoluzakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše.

Celý slet provázel bohatý doprovodný program. Začínalo se 
slavnostním průvodem historickým centrem Prahy, kterého se 
účastnilo bezmála 15.000 Sokolů ze všech koutů světa a další 
tisíce pozorovatelů v přilehlých ulicích. 

Na večer bylo přichystáno oficiální zahájení sletu formou 
divadelní hry „Naši furianti“ v prostorech Národního divadla. 
Zde se udála jedna historická událost. Poprvé v dějinách hráli 
na prknech tohoto divadla ochotníci a rovnou to byli divadelníci 
ze Sokola. 

Dalším programem byl 3. července galavečer v O2 Aréně 
s názvem „Sokol Gala“, na kterém byla představena veškerá 
činnost Sokola od všestrannosti po výkonnostní a vrcholové 
sporty, olympijských disciplín nevyjímaje, jež Sokolové taktéž 
reprezentují. Nechyběly také zahraniční účastníci z Kanady, 
Dánska a dalších zemí. O hudební doprovod se po celou dobu 
akce staral stohlavý orchestr pod vedením Joela Hány tvořeným 
orchestrem Sokola Brno I a Police Symphony Orchestra.

5. a 6. července vše vyvrcholilo dvěma hlavními programy 
v Eden Aréně. Během dvou dnů vystoupilo tisíce Sokolů na travnaté 
ploše celkem v 10 hromadných skladbách a jedné československé 
s názvem „Spolu“. Oba programy jste mohli spatřit také v přímém 
přenosu na obrazovkách České televize. 

Do jindy fotbalového stánku pražské Slávie si našlo cestu během 
obou dnů přes 30 tisíc diváků.

Po prázdninách jsme navázali na jarní vycházky. Uspořádali 
jsme podzimní vycházku kolem Vsetína, nicméně kvůli výskytu 
medvědů v okolních kopcích byla tato vycházka tou poslední 
v tomto roce.

8. říjen patřil „Památnému dnu Sokolstva“, kdy jsme tradičně 
uctili památku všech Sokolů padlých za 1. a 2. světové války. Děti 
si u této příležitosti vyrobily lodičky z přírodních materiálů, které 
poté vypustili po řece Bečvě se zapálenými svíčkami. 

20. a 27. října jsme slavili stoleté výročí založení Československé 
republiky. V obou případech se v blízkosti pomníku T.G.M. sadily 
lípy. V druhém případě byl na programu také slavnostní průvod 
městem společně s hasiči, vojáky, zástupci církví a valašskými 
tanečními soubory.

V prosinci jsme pro mladší cvičence vsetínského Sokola 
uspořádali tradiční Mikulášskou nadílku v Sokolovně, kde 
na každého čekal program a balíček s dobrotami. 

Tímto se nám uzavírá další výjimečný rok, který byl pro mnohé 
rokem velkých zážitků. Veřejně zde děkuji všem cvičitelům, kteří 
ve svém volném čase vedou hlavně ty nejmenší k pohybu a rozvoji 
jejich fyzických dovedností, které se začínají, bohužel, ze školních 

osnov tělocviku vytrácet. Poděkování patří také našim členům 
za reprezentaci jak v cyklistické soutěži (VKV), tak těm, kteří 
reprezentují Sokol při běžeckých a dalších závodech.

Pravidelného cvičení všestrannosti se účastní v Sokolovně 
průměrně 22 dětí se zmíněnými cvičiteli každé pondělí a čtvrtek 
od 16  do 17 hod.

Přeji Vám všem hlavně hodně zdraví do dalšího a věřím, ještě 
lepšího roku 2019.

„Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to vykonal. 
Pouhá existence je moře bez vody, kniha bez obsahu, život bez 
života.“ - Prof. Ph.Dr. Miroslav Tyrš

             
Ondřej Slováček (pomahatel, člen Sokola od roku 1998

Cvičení žen
Zdravotní cvičení žen seniorek probíhalo 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  kolem  25. 
cvičenek při každém cvičení. V roce 2019 bude cvičení probíhat 
pod vedením cvičitelky Pavlíny Randůchové.

                                  Zaznamenal Ondřej Slováček - pomahatel

24. 3. 2018 Platení korbačů

Oslavy 100. let vzniku ČSR

Všesokolský slet v Praze

Na počátku roku nás čekal již 4. ročník dětského karnevalu 
ve spolupráci s Mateřským centrem Vsetín. Cestu do Sokolovny si 
v tento lednový čas našlo přes 600 dětí. 

V únoru se uskutečnila zimní vycházka na nedaleký vrch Čup, 
na kterou navázala již tradiční jarní vycházka spojena s pletením 
korbáčů u řeky Bečvy. 

Závěr března patřil tentokrát velikonoční vycházce s cílem 
na Jurkovičově rozhledně v Rožnově pod Radhoštěm. Sérii 
vycházek zakončila ta dubnová, která vedla přes Sirákov 
k rozhledně Vartovna. 

Na konci dubna odstartovaly soutěžní akce a první byly na řadě 
župní zálesácké závody ve Valašském Meziříčí. Odtud si naše děti 
vybojovaly postup do celostátního kola. Poté následovaly závody 
ve střelbě ze vzduchovky a následující týden i ve všestrannosti 
opět ve Valašském Meziříčí. 

K měsíci květnu také neodmyslitelně patří velice oblíbený 
Pochod br. Vojáčka, kterému počasí přálo na výbornou. Krásné 

výhledy korunoval polední táborák na vrchu Požár, kde se 
o kulturní vložku s kytarami starají od nepaměti naši Bratři 
z Valašských Klobouků.

Červen, to byl měsíc ve znamení příprav a četných generálek 
formou župních sletů ve všech koutech naší republiky na XVI. 
Všesokolský slet v Praze. Vše odstartovalo župním sletem 
v Ostravě 3. června, který byl opravdovou zkouškou ve velice 
deštivém počasí. Pokračovalo se ve Valašském Meziříčí a na závěr 
přišla na řadu také Bystřice pod Hostýnem.

XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET V PRAZE (30. 6. – 7. 7. 2018)
To, na co jsme čekali celých 6 let, se stalo opět realitou 

a 30. června jsme odcestovali do Prahy na nejprestižnější a pro 
mnohé také nekrásnější akci, která po všech stránkách vystihuje 
myšlenku a hodnoty Sokola, jenž má tradici již od roku 1882, kdy 

90 roků: Čiklová Marie, Pardubová Hana 
85 roků: Záruba Ladislav, Kračík Zdeněk, Novotná Věra, 
Holubová Marie
80 roků: Junek Jiří †, Bolfová Ludmila, 

Dagmara Růžičková oslavila 
začátkem letošního roku 
pěkných 85 let. 

Od svých čtyř let cvičila 
se svojí maminkou v Sokole. 
Jako dorostenka cvičila na XI. 
Všesokolském sletu v Praze. 

Po zákazu Tělocvičné jednoty Sokolské přešla s mnoha členy 
Sokola do vsetínského folklorního souboru Vsacan, kde působí 
do dnešních dnů. V roce 1990 se podílela spolu s několika 
bývalými členy Sokola ze souboru Vsacan na obnově T. J. Sokol 
na Vsetíně. Po obnově Sokola cvičila na třech Všesokolských 
sletech. Dosud se účastní všech  veřejných akcí  pořádaných 
Tělocvičnou jednotou.  

Dokud jí dovolilo zdraví působila dlouhou dobu  jako cvičitelka 
žen a poté cvičitelka zdravotního cvičení seniorů. Organizovala také 
sokolské tábory a dětské maškarní karnevaly a Mikulášské nadílky. 

Od obnovy  T. J. v roce 1990 vykonává svědomitě funkci 
pokladníka Tělocvičné jednoty. Svojí obětavostí, pílí a optimizmem 
je příkladem pro ostatní.

Starší členové naší Tělocvičné jednoty se dožili v roce 2018 
významných jubilejních dnů svého života.



Taneční oddíl vsetínského Sokola organizoval i v roce 2018 taneční 
výuku dětí a mládeže ve věku od 5 do 25 let. Děti jsou přijímány bez 
výběru a jsou rozděleny do oddělení začátečníků, pokročilých a výbě-
rových oddělení. Ve Vsetíně je celkem 15 oddělení a v naší zlínské po-
bočce dalších pět. Celkem už je nás téměř 400 tanečníků.

Začátečníci trénují pravidelně jedenkrát týdně. Ti nejmenší se pro-
střednictvím nejrůznějších dětských básniček, písniček a her učí taneční 

Ohlédnutí za gymnastickým rokem 2018
V roce 2018 jsme se posunuli opět o něco výše. A to v mno-

ha směrech. Nechyběli jsme na mistrovských závodech, bojova-
li jsme s nejlepšími gymnasty. Vsetínské gymnastky a gymnasté 
společně vybojovali 49 medailí a pohárů. Zúčastnili jsme se zá-
vodů po celé České republice. Děvčata i chlapci se zúčastnili 29 
závodů. Závodili jsme ve Frenštátě, Ostravě, Valašském Meziříčí, 
Hulíně, Prostějově, Kopřivnici, Zlíně, Karviné, Praze, Brně, Zno-
jmě a Bučovicích. Během roku jsme pořádali tři závody. Závod 
Vsetínská kladinka,  O nejlepší vsetínskou gymnastku a o nejlep-
šího vsetínského gymnastu. V zimě jsme se společně připravovali 
na soustředění v nové gymnastické hale oddílu Gymnastika Zlín. 
V létě se gymnastky připravovaly na soustředění na Kohútce. Od-
díl se každým rokem rozrůstá o desítky členů. V tomto roce máme 
celkem 196 členů. Stejně jako počet členů rostou každým rokem 
nároky na trenéry, celkové náklady a především nároky na pro-
stor a čas. Trénujeme pětkrát týdně, celkem trávíme v tělocvičně 
týdně 23 hodin, o děti se stará 8 školených trenérů. Nově jsou 
letos všichni trenéři také školenými rozhodčími. Největší složkou 
v oddíle je zájmová gymnastika, kde cvičí převážně děvčata a za-
stávají názor, že jich gymnastika musí především bavit. Dále se 
oddíl skládá z výkonnostních družstev děvčat, chlapců a přípra-
vek. Mezi oblíbené patří také gymnastika dospělých.

Titul nejlepší vsetínské gymnastky obháji-
la v roce 2018 Natálie Martináková.  Tepr-
ve desetiletá, talentovaná naděje vsetínského 
oddílu. Natálii se v tomto roce podařilo spl-
nit výkonnostní stupeň starších žákyň a po-
sunout se do kategorie žákyň A. V dlouhé 
historii jako jediná zůstává mezi nejlepšími. 
Závodila na Mistrovství České republiky 

ve Znojmě a na Přeboru České republiky ČOS v Praze. Je nejlepší 
vsetínskou gymnastkou a celkovou vítězkou Vsetínského poháru. 
Vybojovala zlato v závodě Zlínský sněhulák a zdobí ji titul krajské 
přebornice pro rok 2018. “Společně s Natálkou nás čeká velmi 
těžký rok, pokusíme se splnit stupeň žákyň A, vybojovat důležité 
postupy na MČR a také na LODM v Liberci. ” Natálie se připra-
vuje již také jednou týdně v oddíle Gymnastiky Zlín, i těm patří 
obrovské poděkování za spolupráci. Natálku ve Vsetíně trénuje 
Jana Baranová.

Stříbrná pozice v soutěži “Vsetínský po-
hár” patří Kocurkové Johaně, která přidala 
do celkové sbírky v tomto roce šest cenných 
kovů. Johanka bojovala po celý rok se  zdra-
vím a o to cennější jsou všechny její úspě-
chy. Je přebornicí kraje, účastnicí jarního 
Mistrovství ČR ve Znojmě, více mistryní ČR 
v Hulíně. Vybojovala druhé místo v závodě 
O nejlepší vsetínskou gymnastku. Johanka 

je nejlepší gymnastkou Zlínského kraje v kategorii žen. Johanku 
trénují Jana Baranová a Radek Hladký. 

Bronzové umístění patří teprve osmileté 
Julii Hlaváčové. Julii zdobí bronz z kraj-
ského přeboru, Hulín cup. Je také více mis-
tryní ČR v Hulíně. Druhé místo vybojovala 
také v závodě O nejlepší vsetínskou gym-
nastku. Splnila výkonnostní stupeň mlad-
ších žákyň a bude v příštím roce bojovat 
o postup na MČR. Byla součástí družstva, 
které vybojovalo čtvrté místo na podzim-

ním krajském přeboru. Čtvrté místo vybojovala Julinka i v závodě 
Zlínský sněhulák. Julii trénují Jana Baranová a Bohumír Herda. 

Čtvrté místo v soutěži Vsetínský pohár vybojovala Novosado-

vá Jana, páté místo patří Stuchlíkové Michaele, šesté místo vy-
bojovala Matúšová Michaela, která již ukončila gymnastickou, 
závodní činnost. Sedmé místo patří Sedlaříkové Sáře a osmá je 
teprve šestiletá Anežka Pernicová. Devátá příčka patří Mikulajové 
Barboře a desáté místo pak Blizňákové Barboře. Další umístění 
vsetínských děvčat: 11. Zemánková Amálie, 12. Zajíčková Eliška, 
13. Turková Adriana, 14. Švagerová Anna, 15. Plšková Adéla, 16. 
Šerá Kristýna, 17. Holbová Nela, 18. Rolková Veronika, 19. Plš-
ková Barbora, 20. Tilscherová Rozálie, 21. Barvířová Vanessa, 22. 
Nováková Tereza, 23. Krstevská Jasmína, 24. Polášková Tina, 25. 
Tilscherová Barbara, 26. Jandorová Viktorie, 27. Turýnová Lucie, 
28. Bílková Eliška, 29. Románková Hana a 30. Kořenková Lujza 
Anna. Celkem se v tomto roce do poháru zařadilo již 33 vsetín-
ských gymnastek. Všem moc gratulujeme. 

 I chlapcům se v tomto roce dařilo, 
na Mistrovství ČR postoupil Eduard Po-
hludek v kategorii nejmladších žáků. Eda 
byl oceněn titulem Nejlepší vsetínský 
gymnasta pro rok 2018. Družstvo chlapců 
se také každým rokem rozrůstá, trenér Ra-
dek Fojtík má v oddíle letos na starost již 
dvacítku chlapců. Na podzimním krajském 

přeboru vybojovalo družstvo vsetínských gymnastů bronzové, 
třetí místo. V družstvu závodil Eduard Pohludek, Dominik Hrtáň, 
Eliáš Buzinkai a Denis Mišurec. Chlapci navštěvují i zájmovou 
gymnastiku a spolupracují s lyžařským vsetínským oddílem, který 
již tradičně mívá v našem oddíle letní přípravu. V mužské složce 
vsetínské gymnastiky nesmíme zapomenout zmínit Jana Talaše, 
ten v letošním roce vybojoval pro Vsetín stříbrnou medaili v závo-
dě veteránů v Liberci, ve své věkové kategorii.

Výkonností gymnastika se ve Vsetíně posouvá každým rokem. 
Velké zastoupení však v oddíle má také zájmová gymnastika 
a družstva přípravky, bez kterých by následně nebylo na co nava-
zovat. O kroužky je ze stran veřejnosti obrovský zájem. V tomto 
roce jsme kapacitně rozšířili družstva až na 50 děvčat a během 
prvního týdne náboru byly místa zaplněny.

Bez podpory MŠMT, města Vsetín, České gymnastické federa-
ce, sponzorů (http://sg.sokolvsetin.cz/sponzori) a hlavně rodičů by 
to však nešlo, a proto Vám patří obrovské díky. Moc děkujeme!

 Další velké díky patří všem trenérům, kteří se v oddíle dětem 
věnují. Děkujeme!

„Ať už po nohách, nebo po rukách, všem přejeme do nového 
roku ten správný krok.♥“

Radek Hladký Bc - vedoucí SG

Zpráva z Tanečního oddílu All Style Unit za rok 2017

Družstvo Jany Baranové a Radka Hladkého. Družstvo Zuzany Višvaderové.

Družstvo Jany Baranové a Mirka Herdy.Družstvo Jany Baranové a Marcely Pinkavové.

a pohybové základy, rytmiku a správné držení těla. Výuka starších ta-
nečníků je zaměřena na zvládnutí základů různých tanečních stylů, pře-
vážně pak street dance. Pokročilí tanečníci a výběrová oddělení trénují 

dvakrát týdně. Se svými choreografiemi pak vystupují na nejrůznějších 
akcích. 

I letos naše choreografie slavily úspěchy – po velmi úspěšných regi-
onálních kolech soutěže Czech dance master jsme se přes Mistrovství 
Moravy probojovali s většinou choreografií až na Mistrovství republi-
ky Beat Street. Z této soutěže si nejstarší zlínské i vsetínské tanečnice 
ve svých kategoriích přivezly první místo (choreografie Dým a Instru-
mentals), do Vsetína putovalo i druhé místo pro choreografii Hurrykán. 

Naše juniorské tanečnice pak přidaly druhé místo v republikovém 
kole Taneční skupiny roku se svou choreografií Origami, a třetí příčka 
patřila opět našim nejstarším tanečnicím s choreografií Chameleons. 
Pyšní jsme i na naše dětské tanečnice, které se taktéž probojovaly až 
do celostátního finále do Prahy.   

A dařilo se i našim začátečníkům a pokročilým tanečníkům, kteří se 



Oddíl stolního tenisu má 39 členů mládeže, z toho 29 dětí je registro-
váno u České asociace stolního tenisu.

ČAST pořádá v rámci České republiky Bodovací turnaje mládeže 
v kategoriích nejmladší žáci, mladší žáci, starší žáci a dorostenci a také 
pořádá mezinárodní turnaje. Těchto turnajů se pravidelně zúčastňovalo 
9 nejlepších dětí. Druhá skupina žáků se zúčastňuje krajských a okres-
ních bodovacích turnajů. Oddíl spolupracuje se Základními školami 
Sychrov, Trávníky a Rokytnice. ZŠ Rokytnice je zařazena do projektu 
ČAST „Všichni za stůl“. Na škole pracuje kroužek 10 dětí pod vedením 
trenérky Lenky Hanákové a tváří kroužku je Nela Hanáková, kadetské 
reprezentantky ČR. Na ZŠ Sychrov a Trávníky je zařazeno 25 dětí, 
kroužky pracují pod vedením p. Antonína Šuly. Náš oddíl již opako-
vaně byl pořadatelem dvoudenního kempu projektu ČAST „Hledáme 
budoucí olympioniky“ za účasti 22 dětí z Jihomoravského a Zlínského 
kraje pod vedením vedoucího trenéra ČAST pro talentovanou mládež 
p. Steffka. Za Jihomoravský kraj byl odpovědným trenérem p. Svoboda, 
za Zlínský kraj p. Šula. Krajským svazem jsme byli pověřeni uspořádat 
pro začínající trenéry školení. Školení se zúčastnilo 26 účastníků, za náš 
oddíl přednášeli p. Hadaš a p. Šula. Samotný náš oddíl má 4 trenéry a 7 
rozhodčích, což nám umožňuje vést i rozhodovat soutěže  také první 
ligy.

V rámci okresu byl náš oddíl pověřen uspořádat čtyři okresní bodova-
cí turnaje a přebor družstev starších žáků a dorostu. V rámci kraje jsme 
uspořádali tři krajské bodovací turnaje mládeže a krajské přebory druž-
stev starších žáků. ČAST by oddíl stolního tenisu pověřila i konáním ce-
lorepublikových akcí, bohužel ve Vsetíně není herna, která by splňovala 
technické požadavky těchto turnajů, zejména postavení 16 stolů, takže 
naši žáci musí ke všem turnajům vyjíždět po celé republice a oddíl to 
značně finančně zatěžuje.

Celkové výsledky okresních bodovacích turnajů 
mladší a starší žáci:        1. místo David Provázek
dorostenci:                     1. místo Tomáš  Fojtík
mladší a starší žákyně:  1. místo Kristýna Holíková
dorostenky:                     1. místo Magdalena Krčmářová
družstva starší žáci:        1. místo TJ Sokol Vsetín
družstva dorostu:           1. místo TJ Sokol Vsetín
Celkové výsledky krajských bodovacích turnajů 
nejmladší   žáci:             10. místo   Tomáš Holík, 
                11. místo    Pavel Kopecký
                16. místo    Jan Greipel
mladší a starší žáci: 1 .místo    Tomáš Černohorský 
   a celkový vítěz kategorie „open“
dorostenci:                      5. místo    Jindřich Kostka, 
                 8.místo     Tomáš Fojtík
nejmladší žákyně:           1. místo    Lucie Juchelková,
   3. místo     Novosadová
mladší a starší žákyně:  2. místo    Kristýna Holíková
dorostenky:  3. místo    Magdalena Krčmářová
družstva starší žáci: 3 .místo    TJ Sokol Vsetín
družstva dorostu: 3. místo    TJ Sokol Vsetín
Na Mistrovství republiky se kvalifikovaly  ml. žákyně  Kristýna Ho-

líková,  Lucie Juchelková, st. žák  David Provázek a st. žákyně Kateřina 
Hnátková

Umístění:
Kristýna Holíková   17 - 24 místo
Lucie Juchelková     17 - 24 místo
David Provázek        49 - 64 místo
Kateřina Hnátková se pro nemoc nezúčastnila
Nela Hanáková od sezony 2017/18 přestoupila  do SKST Havířov, ale 

zůstává členkou T. J. Sokol Vsetín. V sezoně 1017/18 hrála na hostování 
II. ligu  ve Vsetíně. Na mistrovství republiky obsadila 3. místo v ka-
tegorii starších žákyň a 1. místa v kategoriích družstev starších žákyň  
i dorostenek. 

Zpráva o činnosti oddílu stolního tenisu za rok 2018 Volejbalový oddíl trénoval do května v tělocvičně SOU Souse-
díková. Od září jsme přešli do tělocvičny v ZŠ Rokytnice. Tímto 
došlo také ke změně hracího dne na úterý od 18 do 20h. Důvodem 
ke změně byl hlavně kvalitněji odpružený povrch tělocvičny. 

V roce 2018 jsme se zúčastnili v září Hodového turnaje v Ústí. 
V turnaji jsme obsadili 3. místo.

Stav členů oddílu v roce 2018 byl 12 členů
                       Zbyněk Duchoň - předseda volejbalového oddílu

Mladší žákyně a žáci při rozcvičce.

Mladší žákyně Lucie Juchelková a Hana Novosádová představují na-
stupující mladší generaci po sestrách Hnátkových a Nele Hanákové.

Zpráva o činnosti volejbalového oddílu za rok 2018

 V roce 2018 jsem i nadále zajišťoval společně s naším sokolským 
náčelníkem Dušanem Životským správu Besedního domu.

Zásadním úkolem bylo nalézt využití pro prostory, ve kterých byl 
donedávna provozován taneční klub. Prostorově jde o téměř polo-
vinu BD. Aby mohly tyto prostory sloužit smysluplnému účelu tak 
jako i všechny ostatní, potřeboval i tento prostor investici do oprav 
a nového vybavení. Investiční prostředky do zásadní rekonstrukce 
a vybudování nového patra, které by mohlo sloužit jako cvičební 
prostory, se nám získat nepodařilo. Podařilo se však najít provo-
zovatele, který byl ochoten společně s námi investovat do těchto 
prostor, nyní známých jako Rockový klub Beseda. Z naší strany 
bylo zásadní zateplit půdní prostory, zajistit možnost dostatečného 
vytápění instalací nového plynového kotle, vyměnit vchodové dve-
ře a opravit vstupní schodiště. Díky tomu jsme mohli i tuto část 
domu na konci roku využít pro vlastní činnost tanečního oddílu 
ASU, zatím však jen v menším zkušebním rozsahu. Jak tomu bude 
do budoucna, uvidíme. Díky dobré dosavadní spolupráci s panem 
Urbanem, který se stal vedle Budějovické pivnice i provozovatelem 
rockového klubu a zároveň stěžejním “nadpolovičním” nájemcem 
celého domu, to vidím optimisticky. V dubnu jsme navázali na účel, 
kterému sloužil prostor před čtyřiceti lety (bylo v něm kino) a stali 
se spolupořadateli filmového festivalu dokumentárních filmů Jeden 
svět. Podařilo se rozjet i velkou kuchyni Besedního domu, která má 
samostatného podnájemce. 

V II. NP domu se daří hojně navštěvovanému Fitness studiu Be-
seda, které rozšířilo svou nabídku o služby solária a kosmetického 
salonu.

Není však nájemce jako “nájemce” a proto jsme se museli rozlou-
čit s p. Šteflem, který nejen že nerad platil nájem, ale i jeho způsob 
užívání jeho nájemního prostoru zdál se být poněkud netradiční. 
Od 1. 4. má proto pivnice společně s novými vchodovými dveřmi 
i nového nájemce.

 Z provozního hlediska bylo také důležité využít stávajícího  zá-
zemí sociálního zařízení klubu i pro provoz letní zahrádky, což se 
díky rekonstrukci schodiště a vstupních prostor povedlo.

V létě se prováděly udržovací práce na střešní krytině, údržba 
žlabů a svodů a byla vyměněna část starého vodovodního potrubí.

Mimo výše uvedené větší akce byla prováděna údržba plynových 
kotlů, topení a elektroinstalace. Byla řešena jedna vodovodní havá-
rie, ucpání kanalizační přípojky a údržba sanitárního zařízení.

V roce 2019 bude potřeba vyměnit část prohnilé dřevěné střechy 
včetně střešní krytiny letní zahradní restaurace, naplánovat rekon-
strukci sociálního zařízení Budějovické pivnice, výměnu topných 
těles v rockovém klubu a rekonstrukci fasády od Domu kultury.

                                                Radek Fojtík - správce Besedního domu

Zpráva o stavu Besedního domu v roce 2018

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 2018. 
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. S těmito  finančními dotacemi bylo možné dosáhnout 
výše uvedených sportovních výsledků a činností, které naše Tě-
locvičná Jednota dosáhla v roce 2018. 
Naše jednota obdržela ze státního rozpočtu MŠMT v roce 2018 
neinvestiční dotaci pro  děti do 18-ti let v částce 584.000,- Kč. 
Z rozpočtu Města Vsetína neinvestiční dotaci pro  děti a mládež 
do 21-ti let v částce 439.000 Kč. Ze Zlínského kraje na podporu 
mládeže 79.000,- Kč a také menší částkou od firem Austin Pow-
der Internationale a Ellipse.

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

Soutěže dospělých
Družstvo A  mužů hrálo krajskou soutěž mužů pod vedením Stanisla-

va Výchopně  ve složení: Stanislav Vychopeň, Josef Kubík a dorostenci 
Tomáš  Fojtík a Jindřich Kostka. Z 10 družstev obsadili  2. místo.

Družstvo B mužů hrálo okresní přebor mužů pod vedením Miroslava 
Orsága ve složení  dorostenec Radomír Horsák a žáci David Provázek, 
Rostislav Sicha a  Lukáš Běťák. Družstvo skončilo na 5. místě.

Družstvo A žen pod vedením Martina Hnátka hrálo II. ligu a z 10. 
Účastníků skončilo na 3. místě. Družstvo hrálo v sestavě Simona Tyd-
lačková, Kateřina Hnátková a Nela Hanáková. 

Družstvo B žen pod vedením L. Krčmáře hrálo krajský přebor a stalo 
se krajským přeborníkem ve složení dorostenky Magdalena Krčmářová 
a žákyň Kristýny Holíkové a Lucie Juchelkové. 

                                                    Antonín Šula vedoucí oddílu stolního tenisu

svými choreografiemi uspěli na regionálních soutěžích, kterých letos 
bylo opravdu hodně: Hot dance Zubří, O erb města Litovle, O orlovský 
pohárek, O včelínský taneční pohár, Dance Evolution Přerov, soutěž Ri-
ght to dance Brno, Mia festival v Otrokovicích i finálové kolo v Praze.

Velký dík patří všem trenérům za jejich nadšení, trpělivou práci 
a ochotu předávat dětem své zkušenosti a taneční dovednosti, všem ro-
dičům za velkou podporu svých dětí i samotným tanečníkům za píli 
a nadšení, se kterým se tanci věnují.  

12. Taneční koktejl jsme uspořádali  9. června. Zde všichni naši ta-

nečníci vystoupili  v závěrečné přehlídce. Dle ohlasů diváků se přehlíd-
ka moc vydařila. 13. ročník této akce se uskuteční v sobotu 8. 6. 2019 
od 17:00 hod. v Domě kultury ve Vsetíně. Všichni jste srdečně zváni 
na naše vystoupení.

O prázdninách jsme uspořádali tradiční Prázdninovou taneční školu, 
kterou chystáme i v roce 2019. Tentokrát ve formě jednoho příměstské-
ho a dvou pobytových táborů.

Za tým All Style Unit Radka Navrátilová - vedoucí tanečního oddílu

SE SOKOLEM NA KOPEČKY
Pozvánka na turistiku a setkání Sokolů

Komise turistiky OV ČOS pověřila naši T. J. uspořádáním 
1. hvězdicového výstupu na Radhošť v sobotu 25. 5. 2019. 
v rámci celostátní akce ČOS zaměřené k XVII. Všesokolské-
mu sletu. Na programu je putování pěšky po doporučených 
nebo vlastních trasách na místo setkání na Radhošti od 10 
do 15 hod. V cíli obdrží každý účastník Pamětní list, otisk 
pamětního razítka a razítka IVV. V prodeji bude Sběratelská 
karta 1. Výstup Se Sokolem na kopečky - Radhošť a absol-
ventská vizitka Se Sokolem na kopečky 2019.
Akce je určená nejen pro Sokoly ale i pro širokou turistickou 
veřejnost. Pro tuto akci je připravený podrobný rozpis tras vý-
stupů a další podrobné instrukce nejen o dopravě a ubytování.
Informace : email:  jadrn@seznam.cz,   mobil : 724 946 952  
internet:  http://www.sokolvsetin.cz/



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
Růžičková Dagmar – pokladník 
tel. 739 082 646

 Navrátilová Radka - vedoucí tanečního oddílu, členka kontrolní 
komise,  tel. 603 596 612 e-mail: allstyleunit@email.cz
Hučíková Pavlína - kontrolní komise
Hurtíková Petra - kontrolní komise
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. 2018
Členská základna

děti Sokolovna - pondělí a čtvrtek 16:00 – 17:00
Ludmila Slováčková, 737 887 973
ženy Sokolovna - pondělí                18:00 – 19:00 
Eva Ptáčková, 603 743 564
senioři  Sokolovna - čtvrtek               9:30 – 10:30
Pavlína Randuchová, tel 603 371 402 
ženy Sokolovna - středa                   18:30 - 19:30               
Eva Stuchlíková, 725 766 063
sportovní gymnastika ZŠ Trávníky
žactvo + dorost, rozvrh na: sg.sokolvsetin.cz
Hladký Radek, tel. 605 414 043 

Jana Baranová, 733 583 434
volejbal ZŠ Rokytnice                    18:00 - 20:00
Duchoň Zbyněk tel. 777 577 122 
taneční - All Style Unit
Pondělí - pátek, rozvrh na: www.allstyleunit.cz
Radka Navrátilová 603 596 612 
stolní tenis ZŠ Sychrov
Pondělí až středa + pátek                 16:00 - 19:30 
informace na: www.pinec-vsetin.cz
Antonín Šula 705 216 151

Struktura dle oddílů: Všestrannost   122  
   Sportovní gymnastika  260
   Tanec    355  
   Volejbal    12
   Stolní tenis   54

Členění podle věku:   Předškoláci  58 
   Žáci    498 
   Dorost   105 
   Dospělí   81 
   Senior   61

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

Celkový počet členů: 803 z toho 656 ženského pohlaví a 147 mužského pohlaví

Rozvrh cvičebních hodin T. J. Sokol Vsetín 
pro školní rok 2018 - 2019

Zbyněk Duchoň, matrikář

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


