
ZPRAVODAJ 
TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL PŘEROV 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2 
 

 

Obsah: 

1. Vzpomínka na Františka Skopala 

2. Turnaj ve stolním tenisu                                        

3. Nácvik žen na SokolGym 

4. SokolGym Plzeň, Brno a Pardubice      

5. Ples Sokola Přerov v teniskách 

6. Dětské šibřinky                                    

7. Mamut Cup  

8. Loutkové divadlo                                                            

 

 

 

 

1. Vzpomínka na Františka Skopala 

 

Dne 8. května 2022 jsme si připomenuli 77. výročí Dne vítězství. Při takové 

příležitosti se v Sokole naše vzpomínky vracejí i k těm, kteří se zařadili aktivně 

do protinacistického odboje a v něm obětovali i svůj život. 

Shodou okolností si v Přerově dne 12. března 2022 potomci přerovského 

sokolského činovníka a jednoho z předních sokolských odbojářů, Františka 

Skopala (27. 1. 1885 - 12. 3. 1943), 

připomenuli za účasti pozvaných členů 

Sokola Přerov jeho životní cestu. Ervin 

Široký, pravnuk Františka Skopala, 

postavil scénář této vzpomínkové akce na 

prezentaci své knihy Rodopisy, v níž je 

jeho pradědovi Fr. Skopalovi věnován 

významný prostor. Slovem mu pomáhala i 

přítomná pravnučka Fr. Skopala paní 

Lumíra Coufalová.                                                                   pravnuk Ervin Široký 



 

 
 

3 
 

     Akce měla svůj náboj i v tom, že probíhala přesně v den, a dokonce i v čase, 

kdy před 79 lety František Skopal v cele smrti psal rodině svůj dopis na 

rozloučenou a pak po 17. hodině hrdě a nezlomen se podrobil vynesenému 

ortelu. A tak si tuto velkou sokolskou osobnost připomeňme vybranou částí 

právě z práce Ervina Širokého. 

                                                                                                     Jaroslav Skopal                              

           pravnučka Lumíra Coufalová                                sám uprostřed řady sedí historik    

                                                                                                Pavel Kopeček 

                                                                                                      

Ervin Široký: František Skopal 

(výtah z kapitoly knihy Rodopisy, soukromého tisku, Brno 2022) 

     V listopadu 1938 byly Československu ukradeny Sudety. Jako radní ses staral 

o přibývající obyvatele Přerova – uprchlíky ze Sudet. A těch nebylo málo - 

v Přerově našlo na podzim 1938 trvalý pobyt 1 193 osob uprchlých nebo 

vyhnaných ze zabraných oblastí Opavska a Znojemska. ... 

     Všeobecná mobilizace Československé republiky byla vyhlášena 23. září 

1938 a v tento den vstoupila republika do branné pohotovosti. V rodové paměti 

zbyly jen zmínky, že tyto události zraňující páteř českého charakteru na rodinu 

těžce doléhaly. Branná povinnost počínala rokem, v němž muž dokončil dvacátý 

a přestávala rokem, v němž končil padesátý rok věku. Bylo Ti padesát tři let, 

nástup na vojnu Tě tedy nečekal. Týkal se však obou Tvých synů - Františkovi 

se blížily dvacáté čtvrté narozeniny a Janovi bylo dvaadvacet. Bolestně-hrdinský 
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postoj českých mužů vystřídal po krátkém čase shrbený návrat domů – ohledně 

demobilizace armády rozhodla po přijetí mnichovské dohody (30. září 1938) a 

následné abdikaci prezidenta Edvarda Beneše (5. října 1938) ministerská rada 

dne 6. října 1938. ... 

     V březnu 1939 obsadila Československo německá vojska. Představitelé 

vedení Přerova a s nimi mnoho dalších Přerovanů pomáhali zachraňovat, co se 

dalo. Odváželi z kasáren zbraně, střelivo, munici a výbušniny, vojenskou výstroj 

a ukládali je do vznikajících úkrytů. Pálily se dokumenty. 

     15. dubna se na Staroměstské radnici konala svatba Tvého syna Františka 

s Miroslavou Hornekovou. Tentýž rok se oženil i Jan. 

Ať dějiny šílely, jak chtěly, osobní životy se ubíraly 

svými vlastními stezkami. 

     Útrpná demobilizace musela na vás mít obrovský 

vliv. Po celé republice se rozhořely plamínky i plameny 

odboje. Jejich začátek byl ovlivněn převládajícím 

přesvědčením, že celá patálie nemůže trvat dlouho. 

A také si zajisté nikdo nedovedl představit, jak 

zásadním způsobem rozpoutá Německo temné zlo 

v podobě systematické likvidace protivníků. 

     Nejdůležitější úlohu odboje proti německé okupaci 

představovaly ilegální organizace s celostátní 

působností. Byly tři. Na prvním místě Obrana národa, vojenská organizace 

navazující na českou armádu, fungující vojenským způsobem, uznávající 

hierarchii hodností a institut rozkazu. Vznikla okamžitě po okupaci v březnu 

1939. Působila po celou válku a byla napojena na Sokol. Další centrálně řízenou 

sítí byl Petiční výbor Věrni zůstaneme (ve smyslu věrni zůstaneme Masarykovi), 

jednalo se o nekomunistickou českou levici: sociální demokraty, odboráře, 

zaměstnance pošt a železnice, dále svobodné zednáře a YMCA. Naprostá většina 

z nich byla odhalena při tzv. druhé heydrichiádě v roce 1942 a povražděna. 

Poslední třetí celostátní síť byl odboj vždy problematických komunistů. 

     V Přerově byly celostátní odbojové organizace natolik promísené mezi sebou 

a zároveň s lokálními skupinami, že úsilí o jejich vymezení nikdy nedávalo 

smysl. Všichni se tu znali. Stal ses jednotící postavou a středobodem první fáze 
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místního odboje. Stál jsi v čele tzv. politické skupiny Obrany národa, 

spolupracoval se Zemským národním výborem v Brně a s řadou sokolských 

skupin na Moravě, v rámci tzv. Národního výboru udržoval kontakty 

s přerovským okresním výborem ilegální KSČ. 

     Využil jsi svých znalostí z cest do Jugoslávie, kontaktů s tamními sokoly a 

od začátku protektorátu jsi budoval únikovou cestu pro lidi, kteří odtud museli 

před pronásledováním a vražděním utéct do ciziny. Cesta vedla přes Lipov a 

Veselí nad Moravou. Člověk na útěku dostal vždy jen informaci o tom, jak se 

z daného místa dostane do dalšího útočiště, a takto až do tehdy ještě svobodné 

Jugoslávie. Jednal jsi v Bratislavě s jugoslávským konzulem. Únikovou cestu 

využili významní průmysloví odborníci a další specialisté zejména z brněnské 

Zbrojovky, kteří tak nebyli nuceni pracovat pro Němce, ale mohli své schopnosti 

nabídnout opačné straně. „Vybudování přechodových tras do zahraničí umožnilo 

opustit protektorát řadě vlastenců, kteří byli odhodláni bojovat za národní 

svobodu se zbraní v ruce v exilové armádě. Jen ze samotného Přerova pocházelo 

sto čtrnáct příslušníků čs. zahraničních jednotek ... Za pomoci přerovského 

odboje odcházely do emigrace i některé významné politické a vojenské osobnosti 

– zmiňováni jsou zejména generálové Antonín Hasal a Jaroslav Čihák-

Znamenáček, najdeme například Karla Janouška, velitele československého 

letectva ve Velké Británii, Bohumíra Koblihu, účastníka bojů u Tobruku, nebo 

Lubomíra Jasínka, parašutistu výsadkové skupiny ANTIMONY.“ (Kopeček 

Pavel: Cílem byla svoboda) 

Doba Tvého odbojového působení byla vlastně krátká. Zatčený jsi byl 27. 

května 1940, bylo Ti 55 let. Kontinuálně jsi byl vězněný až do odsouzení k smrti 

4. listopadu 1942 a popravy 12. března 1943. To Ti bylo 58 let. 

 

2. Turnaj ve stolním tenisu  

     Už pátý ročník turnajů ve stolním tenisu uspořádali 15. března senioři z Věrné 

gardy a oddílu všestrannosti. Tentokrát k tomu využili jarních prázdnin a do 

turnaje osobně pozvali žáky všech přerovských základních škol. S účastí žáků i 

dospělých byli pořadatelé proto spokojeni. Turnaj se vydařil i po všech ostatních 
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stránkách. "Tentokrát jsme našim turnajům nasadili vysokou laťku," 

pochvaloval si jeden z hlavních pořadatelů Jan Haužvic. Spokojení byli i 

pořadatelé Zdenek Vylíčil a František Štěpánek. Při organizaci turnaje však 

pomáhali i další senioři, kteří se pravidelně každé úterý schází ke hraní stolního 

tenisu v naší sokolovně. 

Pořadí tří nejlepších hráčů v každé kategorii:  

Mladší žáci: 

1. místo - Martin Suk 

2. místo - Tomáš Pohančeník 

3. místo - Vojtěch Macháček 

Starší žáci: 

1. místo - Aleš Mikeš 

2. místo - Jan Suk 

3. místo - Lukáš Pohančeník 

Muži: 

1. místo - Jaroslav Štrobl 

2. místo - Pavel Obrtel 

3. místo - Jaroslav Rybka 

  

          Zásluhou výboru naší jednoty a sponzorských darů od některých hráčů 

byli zúčastnění odměněni hodnotnými cenami a ani tentokrát nechyběla 

slavnostní fanfára pro nejlepší.                                                

                                                                                                Miroslav Rozkošný 
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3. Nácvik žen na SokolGym 

     Ve cvičebním roce 2021/2022 se skupina šestnácti žen pravidelně 

v přerovské sokolovně připravovala na vystoupení v rámci celorepublikové akce 

SokolGym 2022. Ženy nacvičily pod vedením cvičitelky Zory Veruzábové 

taneční skladbu inspirovanou hudbou skupiny Abba. Název se nabízí sám 

– Tančím s Abbou. 

                                                                                                  Vlasta Krejčířová 

 

     

      Vše začalo v únoru 2020 na nácviku, tehdy ještě pódiové skladby, 

v sokolovně Malé Strany.  Autorka, Kateřina Matušínská, stála před plnou 

tělocvičnou cvičitelek a divila se, o čem všechny mluví. Že ji přemlouvají, aby 

tuhle pódiovku s názvem Tančím s Abbou zařadila do skladeb na SokolGym 

2021. Vyslyšela nás. To by mohl být hezký konec příběhu, protože potom už 

mnoho nezbývá – postavit týmy, nacvičit a vyjet. Jenže tentokrát tohle chtělo 

trochu víc – udržet nadšení a víru v týmu, i když jsme se v covidové době 

nevídaly. Podařilo se mi udržet jeden celek v počtu 16 cvičenek. I když jsme od 

září 2021 pilně nacvičovaly, stále náš nácvik provázely drobné potíže. Nejdřív 

jsme si musely vybojovat prostor na sále, potom se „popasovat“ s tím, že některé 

holky končily opakovaně v karanténách, ačkoliv samy nemocné nebyly a na 

závěr se trochu přetahovat o názor, v čem cvičit. Zkrátka k obvyklému 

pohodovému nácviku měl tento daleko.  

     Skladba samotná je komponovaná ze tří písniček skupiny ABBA. Šest minut 

uletí jako rychlík a na konci všechny dýcháme, jako bychom zaběhly olympijský 

rekord na 100 m. Za sebe nemůžu říct, že by skladba byla pohybově náročná. 

Cvičí se dobře. Hudba plyne v disko rytmu a pokud si nepopletete nohy, tak i 

kroky plynule navazují. Pravda, jednotlivé písničky zrychlují a třetí už je 

opravdu v dost vysokém tempu, ale ta se mně osobně cvičí nejlíp. Holky jsou 

opravdu tým. Spolupracují spolu, navzájem se doučují, pomáhají si i mimo 

tělocvičnu.  

                                                                                                   Zora Veruzábová 
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4. SokolGym Plzeň, Brno a Pardubice      

     SokolGym je mezisletový projekt ČOS, který seznamuje veřejnost s veškerou 

činností Sokola – projekt sportu pro všechny, výkonnostního sportu i kultury. 

Letošní pátý ročník byl realizovaný v roce, kdy si Česká obec sokolská 

připomíná 160. výročí od založení spolku. 

     Naši „taneční šňůru“ se skladbou Tančím s Abbou jsme zahájily v Plzni, 

následovalo Brno a závěr patřil Pardubicím. V každém z měst byla jiná 

atmosféra, jiné prostory, ve kterých jsme vystupovaly, jiné počty diváků. Jedno 

ale bylo stejné. Ve všech třech městech byla skvělá parta holek, která si 

SokolGym vychutnala do posledního potlesku.     

                                                                                                  Vlasta Krejčířová 

A jak se ke své účasti na SokolGymu vyjadřovaly cvičenky?  

     Protože jsem se sama účastnila 

nácviku i všech tří vystoupení a 

prožívala tu skvělou atmosféru, 

zajímalo mě, proč se ostatní cvičenky 

rozhodly skladbu nacvičovat a jak celou 

akci hodnotí. Proto jsem jim položila 

několik otázek. Nabízím vám některé 

z nich i s vybranými odpověďmi. 

1. Proč jsem se rozhodla nacvičovat 

   skladbu Tančím s Abbou? 

• Já bych nacvičovala s naším super kolektivem v čele se Zorkou jakoukoli 

skladbu. (Helena Stoupová) 

• Písně od Abby se mi moc líbí. (Miroslava Dreiseitlová) 

• Na nácvik se těším pokaždé, nacvičovala jsem vždy i děti, také 

spartakiády. Mám ráda společnost, ráda 

cvičím... nyní, už v mém mírně pokročilejším 

věku jsem nucena přemýšlet, pamatovat si, 

hýbat se, jsem ráda mezi mladšími děvčaty.               

(Helena Sedláčková) 
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2. Splnilo nacvičování moje očekávání? A proč? 

• Očekávala jsem dobrou partu a spoustu zábavy, 

a to se splnilo. (Helena Stoupová) 

3. Chtěla bych něco vzkázat svým spolucvičenkám? 

• Poděkovat – za příjemnou atmosféru při 

zkouškách i „výjezdech“. (Ivana Suchánková) 

4. Chtěla bych něco vzkázat naší cvičitelce Zoře  

    Veruzábové? 

• Moc si jí vážím, má můj obdiv. Dokáže nás 

perfektně připravit, vše řeší v klidu a 

s úsměvem. (Ivana Suchánková) 

• Moc děkuji, že máš s námi trpělivost. 

(Miroslava Dreiseitlová) 

5. Co je na nacvičování hromadných sokolských skladeb nejlepší? 

• Pocit, že patřím do skvělého týmu. 

Mírnou nervozitu před vystoupením 

několikanásobně vynahradí potlesk 

diváků. (Ivana Suchánková)  

• Lidi kolem. Lidi, kteří ve svém vol-

ném čase a za své peníze dělají svět 

o trochu lepší. (Helena Stoupová) 

• Slety, mezislety, kolektiv, poznání 

nových přátel a míst. (Miroslava 

Dreiseitlová) 

     A já už jen na závěr doplním, že určitě každá z nás cvičenek při pohledu na 

slavnostní nástup sokolských vlajkonošů, při znění státní hymny a sokolských 

pochodů, stejně jako při samotném nástupu na cvičební plochu pociťuje nejen 

mírné dojetí, ale také hrdost a pocit sounáležitosti. Je úžasné, že se v dnešní 

uspěchané, přetechnizované a málo empatické době najdou lidé, kteří si udělají 

čas a přes nepohodlí dlouhého cestování nebo nocí strávených na zemi ve 

školních třídách a tělocvičnách utvářejí z malých částí fungující celek, pomáhají 

si, povzbuzují se, překonávají sami sebe. Samozřejmě také navazují nová 
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přátelství, poznávají nová místa a v neposlední řadě si užívají spoustu legrace. 

I když před vystoupením panuje mírná nervozita, i když se občas něco nepovede 

a nějaká ta chybička se do cvičené skladby vloudí, stojí to za to. Takže, milé 

sestry cvičenky, díky za úžasné zážitky a příštímu sletu NAZDAR! 

                                                                                                              Marcela Haraštová  

 

5. Ples Sokola Přerov v teniskách 

     Letošní ples měl namále. Ač téma „Neposlušné tenisky“ bylo díky nové 

podlaze jasné už dávno, termín se musel kvůli epidemické situaci posouvat. 

Původní únorový by se nedal uskutečnit, a proto nám aprílový víc než 

vyhovoval. 

     Kapacita se brzy v předprodeji naplnila a 1. 4. se před dvacátou hodinou 

nahrnuli do sálu tanečníci v rozkošných teniskách. Jsme si jistí, že letos nikoho 

nožky z úzkých střevíčků a lakýrek nebolely. 

     Večerem nás provedla úžasná moderátorka Marcela Haraštová. Hned na 

začátku jsme hromadně pozdravili Sokol, což 

nám rozproudilo krev, a mohli jsme tak se 

skupinou Elixír tančit až do dvou hodin do 

rána. Že jsme přeci jen v tělocvičně, nám 2x 

připomněl sportovní oddíl Rope Skipping 

Mamut Skippers se svými vystoupeními. 

Letos nám dokonce děti zaskákaly potmě se 

světélkujícími švihadly. 

     Doufáme, že se všichni dobře bavili a „teniskový mejdan“ si pěkně užili. 

                                                                                                  Vlasta Krejčířová 
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Příprava plesu: 

 
 

 

 

 

 

 

Průběh plesu:  
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6. Dětské šibřinky                                    

    Šibřinky – tradiční každoroční zimní 

zábava pro děti i dospělé se v letošním 

roce přesunula na jaro. Den po Aprílu se 

v přerovské sokolovně sešlo přes sto 

masek, aby si užily nejen taneční zábavu. 

Na programu byly soutěže, vaření 

popcornu, společné i individuální 

tančení. Ukázku svých dovedností 

předvedli chlapci z oddílu sportovní gymnastiky a za své vystoupení sklidili 

zasloužené ovace. Žádná maska nešla domů s prázdnou – kulička z „popcornu“ 

a nafukovací balonky byly základní výbavou pro spokojený odchod domů. A co 

ještě? Kdo už někdy na sokolských šibřinkách byl, tak ten ví ….. ještě kouzelný 

sníh. Ani letos nechyběl.  

                                                                                                  Zora Veruzábová 
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7. Mamut Cup  

     V sobotu 9. dubna 2022 se v přerovské sokolovně po dvouleté covidové 

pauze opět konala soutěž v rope skippingu (závodním skákání přes švihadlo). 

Soutěž pořádal místní rope skippingový oddíl T. J. Sokol Přerov – Mamut 

Skippers a zúčastnilo se jí celkem 6 týmů z České republiky a Slovenska. Vedle 

domácího týmu to byly Astra Klánovice, Rebels O. K., Rope Skipping Řevnice, 

Bratislava jumpers, Středisko volného času Fokus - Between Nový Jičín a Dům 

dětí a mládeže Ostrava Poruba. 

     Z původně přihlášených víc jak 100 závodníků se jich 

nakonec utkalo 76. To ale nic neubralo na výborných 

výkonech a podařených sestavách, padlo dokonce pět 

českých národních rekordů, z toho dva rekordy překonali 

členové oddílu Mamut Skippers. Klára Švorčíková je 

nově držitelkou rekordu 407 přeskoků v disciplíně single 

rope speed endurance v kategorii žen 12 - 15 let a Adam 

Rohan je nově držitelem rekordu v disciplíně single rope 

triple unders v kategorii mužů 12 - 15 let s výsledkem 44 

trojšvihů. 

     Holky i kluci se utkali v několika rychlostních disciplínách a také v tzv. 

freestylu, tedy volné sestavě složené z mnohdy velmi složitých i akrobaticky 

náročných prvků na hudbu. Nutno podotknout, že právě ve freestylu je domácí 

tým mezi ostatními na špičce. 

     Soutěž byla organizačně velmi dobře připravená, a to díky pečlivé přípravě 

vedoucí oddílu Petry Holcové, dále díky trenéru Petru Doudovi, který se ujal 

moderování, a i díky všem ostatním členům vedení oddílu a také bývalým 

skokankám, které pomáhaly jako rozhodčí a zapisovatelé. V průběhu celé 

soutěže vládla pohodová přátelská atmosféra, děvčata i kluci fandili nejen svým 

kolegům z týmu, ale i ostatním, a dobré výkony dokázali ocenit pískotem a 

bouřlivým aplausem. Ten byl podpořen i diváky. 

     Už po dopoledních rychlostních disciplínách bylo jasné, že domácí oddíl bez 

medaile neodejde. Markéta Skřečková získala 2. místo a Kristýna Buchtová 3. 
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místo v kategorii single rope speed 30 s v kategorii 16+.  Dařilo se také Klárce 

Švorčíkové, ta si vyskákala zlato v kategorii 12 - 15 let. 

     Medaile si odvezly také domácí Julie Žídková a Julie 

Vavříková v kategorii začátečníků 12 - 15 let a Elen 

Krejčiříková ve výkonnostní kategorii B. 

     Ve věkové kategorii do 11 let byla úspěšná Anna 

Kalabusová (2. místo v kategorii pokročilí). Elen 

Žídková (1. místo) a Alžběta Calábková (3. místo) 

bodovaly v kategorii začátečníků. 

     Za zmínku stojí také velice náročná rychlostní 

disciplína single rope (přeskok střídnonož) tři minuty, 

kde se domácí Kláře Švorčíkové podařilo zaskákat nový 

český národní rekord, a to 407 přeskoků, a získala tak zlatou medaili. Jen o deset 

přeskoků méně měl druhý Adam Rohan, jediný kluk v domácím týmu Mamut 

Skippers. 

     Ve freestylových disciplínách v kategorii 16+ suverénně zvítězila domácí 

zkušená skokanka Kristýna Buchtová, bronzovou medaili si odnesla také domácí 

Markéta Skřečková. V kategorii 12 - 15 let se dařilo Emě Kalabusové (2. místo) 

a Pavlíně Rybáříkové (3. místo). Anna Kalabusová si odnesla zlatou medaili 

v kategorii do 11 let. 

     Celkově se domácímu oddílu Mamut Skippers podařilo získat 29 medailí 

(11x zlato, 10x stříbro a 8x 

bronz). 

     Je na místě zmínit, že pěti 

skokankám z týmu T. J. 

Sokol Přerov - Mamut 

Skippers se podařilo kvali-

fikovat na Mistrovství 

Evropy, které se bude konat 

v červenci letošního roku 

v Bratislavě. 

     Všem děvčatům přejeme, ať se jim daří, ale hlavně ať si účast na ME užijí. 

Zuzana Kalabusová 



 

 
 

15 
 

8. Loutkové divadlo 

    Dne 19. 4. 2022 od 17 hodin se v Tyršově domě v Praze uskutečnilo 

slavnostní vyhlášení cen Sokol roku 2021. Loutkové divadlo Sokola Přerov bylo 

zařazeno na ocenění v kategorii Nominace kulturních a vzdělavatelských počinů 

spolu s loutkovým souborem Prokůpek Sokol Zásada a Distančním literárním 

klubem vedeným Jaroslavou Knížákovou.  

     Naše umístění na 

pěkném druhém místě nám 

bylo odměnou za rok 

v covidovém období, kdy 

jsme se my všichni snažili, 

jak to jen šlo (vždy však za 

dodržení podmínek daných 

ministerstvem zdravotnic-

tví) nepřestávat s činností v našem divadle. Byly to pohádky na internetu, které 

tam umísťovala skupina mladších loutkářů - Petra Doudy, Kateřiny Hufové a 

Denisy Zdražilové.  

   Představení hry Pětivousek a pohádku od V. Cynibulka s maňásky si mohly 

poslechnout a zhlédnout děti v Dřevohosticích a na svém svátku ke Dni dětí. 

   Také sezonu jsme začínali dříve než obvykle, a to již v září. Do Vánoc jsme 

odehráli tři tituly, a to Perníkovou chaloupku v režii Jakuba Navaříka, Skákavou 

princeznu v režii Marie Veřmiřovské a Zlého Sněhuláka Sněhuráka v režii 

Ondřeje Pavelky. Každá z pohádek se hrála vždy čtyři neděle ve čtrnáct a 

v šestnáct hodin.  

     O exkurze pro děti se v našem divadle postaraly Alena 

Miklíková, Eva Punčochářová a Marie Veřmiřovská. Dále se 

všechny také aktivně podílely na Noci sokoloven, kdy sehrála 

Alena Miklíková s kolegyní Gabrielou Tšponovou pohádku 

O koblížkovi. Pohádku Tři prasátka dětem zahráli Lucie, 

Kristýna a David Punčochářovi, zvuk k představením dostala 

na starost Eva Punčochářová. Divadlem děti později pak 
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provedli župní starosta Petr Douda, vedoucí divadla Jakub Navařík a také všichni 

účinkující.  

     Největším počinem pak byla již 10. celostátní přehlídka sokolských 

loutkových divadel přesunutá ze stálého květnového termínu na listopadový 

termín 30. a 31. října. Na přehlídce jsme uvítali šest sokolských souborů z celé 

republiky.  

     Také se v našem divadle konaly zajímavé 

besedy a přednášky. Jednou z nich byla 8. 10. 

2021 přednáška s dokumentárním filmem 

o starostovi naší jednoty Sylvestru Plevovi 

v době stavby nové sokolovny, dokončené v roce 

1936. Film doplňoval svými poznatky ředitel 

okresního archívu pan Jiří Lapáček. 

     Zajímavým počinem je několikáté hostování členů divadla z Uherského 

Hradiště na naší scéně. A to v roce 2021 hned ve dvou představeních – hraných 

scénických čteních – jako byla 25. 9. Pošťácká pohádka a 8. 10. Vznik ČSR. 

     Za toto období jsme patřili mezi nejaktivnější soubory v ČR. Smutnou 

skutečností je, že některé soubory ještě dodnes nehrají a s potížemi se znovu 

snaží aktivně zapojit do obvyklé činnosti. 

     Také s přihlédnutím k těmto skutečnostem byly všechny naše aktivity 

oceněny druhým místem z celé republiky v kategorii Nominací kulturních a 

vzdělávacích počinů za rok 2021.  

     Ocenění, které bylo předáno v prostorách pražského Tyršova domu, přijely 

převzít členky loutkového divadla Sokola Přerov Alena Miklíková, Helena 

Šírová a za vedení divadla Jakub Navařík a principálka Marie Veřmiřovská. 

                                                                                                Marie Veřmiřovská 

 

   Zpravodaj Tělocvičné jednoty 

   Sokol Přerov 
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