Zpráva o činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Vítkovice za rok 2014
Činnost jednoty se rozvíjí ve třech odborech – všestrannosti, sportu a vzdělavatelském odboru.
Odbor všestrannosti (náčelník Petr Buroň) – který je odborem sportu pro všechny nebo také
rekreačního sportu – se zaměřil na kondiční cvičení a gymnastiku mužů a žen. Výrazně se
prolíná se členy folklorních souborů, kteří se aktivit účastní. V současné době se zaměřují na
nácvik hromadné skladby pro WG 2015 a vystoupí i na Sokolském Brnu v květnu t.r.
Dále zde je činný oddíl drobných pohybových her dětí vedený ses.H.Landsfeldovou a oddíl
rodičů a dětí vedený ses. Barborou Vojvodíkovou. Do všestrannosti se vrací rekreačně pojaté
sporty stolního tenisu a country tanců.
K rozvoji oddílů v rámci všestrannosti přispělo i zapojení do akce Ostrava-Evropské město
sportu 2014 – výsledkem je, díky projevenému zájmu ze stran veřejnosti, stabilizace v oddíle
Kondiční gymnastiky a kulturistiky, ustavení skupiny Kondičního cvičení žen (seniorek) a
ustavení Oddílu relaxace a sebeobrany Tajči. Velký zájem byl také o projekt „Pořádání
boxerských tréninků pro veřejnost“, který byl ukončen k 31.12.2014. Přínosem celé akce bylo
také získání prostředků na vybavení tělocvičny.
V odboru všestrannosti jsou zařazeni i přispívající členové, reprezentující Věrnou gardu
jednoty. Ti se díky iniciativě bratra náčelníka scházejí co 2 měsíce, spolupracují se
vzdělavatelským sborem a účastní se společenských akcí jednoty i župy.
Odbor sportu (předseda bratr Milan Slončík) – sdružuje sportovní oddíly výkonnostního a
soutěžního sportu, kde jsou zařazeny oddíly registrované na České obci sokolské: oddíl zápasu,
šachu, tanečního sportu, oddíl badmintonu a silového trojboje.
Dobrých až výrazných sportovních úspěchů dosahují oddíly registrované dále v příslušných
sportovních svazech České unie sportu, které organizují nejvyšší soutěže v rámci České
republiky:
Je to oddíl zápasu- působící ve středisku ve Výškovicích, který má dobrou mužskou a
žákovskou základnu a získal v roce 2014 řadu ocenění na Mistrovství České republiky –
zlatých, stříbrných a bronzových medailí. Účastnil se také mistrovství České obce sokolské.
Má v reprezentaci České republiky 5 závodníků: Víťu Chotaše, Yvette Dohnalovou, Marka
Barvu, Vojtu Piskoře a Davida Kopřivu, kteří nás dobře reprezentují na mezinárodní úrovni.
První dva byli také mezi oceněnými sportovci v rámci Ostravy- Vítkovic a Ostravy-Jih.
K úspěchu oddílu patří to, že se mu podařilo již opakovaně obhájit titul Mistra ČR v soutěži
družstev seniorů v zápase ve volném stylu.
To vše díky dobré práci trenérů a práci s dětmi a mládeží (kterým se věnují i na letních a zimních
soustředěních). Přípravka má dále dobrou základnu, o kterou se starají trenéři Mirek Greguš a
Jiří Bystroň.
Oddíl naši jednotu také dobře reprezentuje na veřejnosti Ostravy tím, že pravidelně pořádá
mezinárodní turnaj Jiřího Klepca, pravidelně se prezentuje také v tisku ve Vítkovicích, Ostravě
a časopisu Sokol.
Dalším velice úspěšným oddílem je oddíl tanečního sportu – TK Akcent Ostrava (předseda
Jiří Buroň). Tento oddíl je největším oddílem naší jednoty – působící ve středisku v Hrabůvce,
který má širokou základnou dětí a mládeže. Je zaměřen na taneční styly show dance, disco
dance.
V roce 2014 přivezl více jak 20 medailí z MČR a 7 medailí z Mistrovství Evropy a světa
v showdance disciplínách. Velkým úspěchem bylo také absolutní vítězství v soutěži Taneční
skupina roku 2014, a to v juniorské kategorii. To vše pod vedením trenérky ses. Lenky
Buroňové a trenérského kolektivu.
V disco dance se podařilo získat 5 titulů mistrů ČR a 4 vicemistrů. Z ME v discodance si pak
odvezli naši tanečníci 3 tituly vicemistrů Evropy a 3 bronzové medaile. Ještě větší úspěchy
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slavili na MS v říjnu 2014 v italském Turíně, kde juniorská formace vybojovala zlato a stala se
tak pro rok 2014 Mistrem světa, což je výsledkem práce trenérky ses. Hany Kovalančíkové a
jejího trenérského kolektivu.
V oddíle se také začala dobře rozvíjet (zde v Českém domě) skupina dětí zaměřená na
společenské latino tance – a to pod vedením Jakuba Mazůcha a Michaely Gatěkové –
tanečníků, kteří se věnují salse a karibským tancům a kteří reprezentují i Českou republiku.
K jejich úspěchu patří udělení titulu nejúspěšnějších sportovců Vítkovic, Moravskoslezského
kraje a České obce sokolské v roce 2014.
Celý oddíl se tradičně prezentuje na veřejnosti v Ostravě svými pravidelnými tanečními
vystoupeními v klubu Akcent v Hrabůvce za široké účasti veřejnosti – naposledy 19.12.2014
s vánočním galashow s komponovaným tanečním „Příběhem lvího krále“..
Oddíl šachu (pod vedením ses. Marie Ludvové) má jedno A družstvo v městském přeboru, kde
se umísťuje ve středu tabulky. Trpí však odchodem aktivních členů a v současné době hledá
nové zájemce o šachovou hru. V loňském roce 2014 se účastnil župního přeboru v Háji ve
Slezsku a v letošním roce pořádá župní přebor jednotlivců v rapid šachu a účastní se
příležitostně i dalších turnajů v Ostravě jako je např. Ostravský koník.
Oddíl silového trojboje – je nový registrovaný oddíl, jehož výraznou postavou je předseda
oddílu br. Alexandr Kolář. V oddíle jsou zařazeni i členové oddílu zápasu, kteří se pod jeho
vedením připravují soutěžit právě v této disciplíně. Na MČR ve Zbýšově se v benčpresu umístili
Alex Kolář na 1. a Jaroslav Tomi na 4.místě - gratulujeme.
Oddíl badmintonu (předseda br. Jaroslav Habrnal) se účastnil soutěže v tzv.Benďasové lize v
Ostravě a pod vedením externího trenéra ze Sokola Plesná se snaží zvednout výkonnostní
úroveň vybraných členů oddílu. Letos chce uspořádat také turnaj pro členy oddílu.
Z jednoty odešel oddíl boxu, jeho činnost se nepodařilo přes snahu výboru obnovit v rámci
T. J. a tak jeho činnost byla k 30.6.2014 ukončena a oddíl byl rozhodnutím výboru zrušen.
Vzdělavatelský odbor se vzdělavatelkou ses. Annou Buroňovou tvoří vedle vzdělavatelského
sboru i folklorní soubor ODRA, taneční skupina Vítkovští sokoli a Pěvecká skupina žen.
Vzdělavatelský sbor má vedle vzdělavatelského poslání - t. j. práce s tiskem, propagace TJ.
v tisku, besedy – i poslání kulturně společenské. Jeho pravidelnou akcí je organizování šibřinek,
besed a vánočního posezení seniorů, ale i podíl na brigádách a úklidových akcích v Českém
domě a zajišťování občerstvení např. na této valné hromadě. V této souvislosti bych chtěl
poděkovat ses. Landsfeldové a Denešové, které jsou aktivními členkami tohoto sboru. Odbor
v současné době usiluje o omlazení svých řad a jeho novými členkami jsou Michala
Gawelczyková a Pavlína Nováčková.
Pokud jde o folklorní soubor Odra – ten se v roce 2014 účastnil několika vystoupení z nichž
za zmínku stojí jeho úspěšné vystoupení na MFF ve Strážnici a Dolní Lomné a také na
ostravském festivalu Folklor bez hranic. Zúčastnil se také akcí pořádaných ČOS – přehlídky
folklorních souborů v Bzenci a zpěvačky se dobře předvedly na přehlídce pěveckých souborů
v Boskovicích. Soubor vystoupil také na Šibřinkách a Vítkovické pouti.
Do těchto akcí se také zapojují Vítkovští sokoli – naši seniorští tanečníci. Vyvrcholením aktivit
souboru a jeho skupin pak bylo dvouhodinové vystoupení k 30.výročí založení souboru na
Černé louce v COOLTOURu v listopadu 2014, které bylo velice dobře hodnoceno všemi
návštěvníky.Soubor spolupracuje s hostující cimbálovou muzikou Háj pod vedením Pavla
Vašíčka.
Jednota vyslovuje poděkování za finanční pomoc a podporu Statutárnímu městu Ostrava, které
podporuje naši práci s mládeží, výkonnostní sport a podpořilo výrazně účast našich oddílů na
významných evropských a světových akcích a soutěžích. Dále poděkování patří Městskému
obvodu Vítkovice a Ostrava-Jih, našim sponzorům. Bez jejich podpory bychom nemohli naši
činnost v takovém rozsahu rozvíjet.
2

Plán akcí Tělocvičné jednoty Sokol v roce 2015:
1. Prezentovat se na veřejnosti akcemi oddílů jako Memoriál J. Klepca, taneční vystoupení
TK Akcent, konání Šibřinek.
2. Účast na nácviku hromadné skladby ČOS „Generation together“ a vystoupení v této
skladbě na Sokolském Brnu 5.- 7. 2015 a na Světové gymnaestradě (WG) v Helsinkách
12. - 18. 7. 2015.
3. Uskutečnit tělocvičnou akademii k 120. výročí založení T. J. Sokol Vítkovice 23. 5.
2015 s účastí sportovních oddílů, tanečních a folklorních skupin.
4. Uskutečnit dva turnaje ve stolním tenisu a šipkách se zapojením dalších členů TJ.
5. Pokračovat v pravidelném setkávání seniorů v klubu Věrné gardy. K tomu připravit
náplň a krátký program.
6. Připomenout památný den Sokola – 8.říjen slavnostním aktem u památníku v Českém
domě.
7. Účast folklorního souboru ODRA na Dnu tradic a regionálního kroje 14. 6.2015
v Českém Těšíně, na Petropavlovské pouti ve Vítkovicích a na Vánočních trzích
v Ostravě.
8. Účast sportovních oddílů na soutěžích organizovaných sportovními svazy ČUS, jako
oddílu šachu v Městské soutěži v Ostravě, oddílu zápasu v I. lize volný styl mužů SZ
ČR, oddílu TK Akcent na Mistrovství ČR v show dance a disco dance.
Na základě nominace účast na evropských a světových soutěžích.
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