SOKOLSKÁ ŽUPA VÝCHODOČESKÁ – PIPPICHOVA
Tel: 466 614 253, fax:466 030 073,

mail: zupa.vych@volny.cz

www.zupa-pippichova.eu

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE
Již v sobotu 4. dubna
se koná v pardubické sokolovně od 9,30 h.

řádný Výbor župy
Výboru se mají povinně zúčastnit vyslanci všech
tělocvičných jednot.
Prezentace od 9,00 h.
Na zasedání jsou pozváni kromě vyslanců hosté
z Pardubického kraje, Města Pardubic, ČOS, čestní
hosté z jednot a novináři
Na 15. dubna jsou pozváni starosta
a tajemník župy k hejtmanovi Pardubického
kraje Ing. Radko Martínkovi.

Termín pro odebrání spolkových
členských známek je do 31. 3. 2009
Žádáme jednoty, aby si co nejdříve odebraly v župní
kanceláři členské známky na rok 2009 (pro

výdělečně činné 200,- Kč, nevýdělečně činní
90,- Kč), známky vydává župní kancelář proti
podpisu. Těm jednotám, které přijedou až na
výbor župy, vydá župní kancelář známky před
výborem, musí však být z časových důvodů
předem
objednány
telefonicky
nebo
elektronickou poštou. V den konání nebude
prostor ani čas vydávat nepřipravené známky,
nebo eventuelně vyřizovat další požadavky.
Děkujeme za pochopení.

Termíny pro zpracování a odevzdání
veškerých předepsaných výkazů skončily.
Jsou stále jednoty, které bez ohledu na
práci
v župní
kanceláři
termíny
nedodržují. Poděkování patří těm, kteří
včas správně vyplněné výkazy doručili na
župu a tím nestresovali děvčata v župní
kanceláři.

INFORMACE
INFORMACEZZČOS
ČOS
1.

Všesportovní kolegium, které zasedalo 19.2.09 v Tyršově domě, řešilo:
- ekonomickou situaci
- zaslalo dopis ministru pro lidská práva ve věci záměru zákona o veřejně prospěšných
organizacích
- byl osloven ministr vnitra Langer o podpoře sportu
- projednalo příslib investičních prostředků z MŠMT pro rok 2009 pro ČOS ve výši 15
mil.Kč
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-

2.

3.

jednání na MŠMT ve věci uvolňování fin.prostředků na ztráty z provozu a údržbu – zatím
žádné pozitivní zprávy
ČOS na svém 18.zasedání projednalo zásady pro rok 2009:
- nutnost vyrovnaného rozpočtu
- Zvážení možnosti úvěrové linky na investice spojené s evropskými granty
- V roce 2009 nevytvářet sletovou rezervu
- Nezvyšovat v roce 2009 spolkové členské příspěvky, ale oddílové členské příspěvky
- Nevyplácet z ústředního rozpočtu krajské zmocněnce a kraje, které mají jenom jednu
župu, zrušit funkci krajského zmocněnce.
Dne 5.3.2009 proběhla porada starostů a tajemníků sokolských žup, na které byla
projednávána především opatření, související se současnou ekonomickou situací.
Br.Bernard předložil návrh na navýšení členských spolkových příspěvků pro roky
2010 a další takto:
Výdělečně činní
Kč 400,- za rok
pro T.J. Kč 240,župa Kč 80,ČOS Kč 80,Nevýdělečně činní
Kč 200,- za rok

pro T.J. Kč 120,-

župa Kč 40,-

ČOS Kč 40,-

Předsednictvo župy zásadně nesouhlasí v době, kdy mají lidé hlouběji do kapsy,
s navyšováním členských spolkových příspěvků a zařadí tento bod k projednání na
výbor župy 4. 4. 2009

INFORMACE Z NÁČELNICTVA
- 16.5.09 Župní přebor ve volejbale rekreačních
a smíšených družstev – v T.J.Ústí nad Orlicí

Plán župních soutěží

Doplňující informace k Oblastnímu srazu žen
v H.K. 18.4.2009:
Na hodinu ZdrTv s rehabilitaační sestrou paní
Pivonkovou přineste s sebou dvě ½ litrové PET
lahve a overbal. M.Prockertová

- 18.4.09 ZZZ v T.J.Radčice
- 25.4.09 Všestrannost T.J.Pardubice
- 23.5.09 Atletika T.J.Ústí nad Orlicí

-2-

ODBOR SPORTU
Jarní seminář 2009 – Zábřeh na Moravě
Letos se jarní seminář konal v Zábřehu na Moravě, ve dnech 7. – 8. 3. a 14. – 15. 3. 2009.
První víkend se probíral program pro nižší pásy v jedné tělocvičně, a v druhé, vysoké pásy cvičily svůj speciální program
s tyčí.
Druhý víkend pokračoval ve stejném duchu zkoušek. Víkend se započal cvičením technik v programech a posléze
pokračoval turnajem - formou a boji.

Zleva: trenér mistr Pavel Trunec, Adam Knajbl, Jana Vladyková, Filip Dobeš, Jan Varmuža, David Vlček, Jana Záhorská, Stanislava
Kubešová a Milan Dobeš
Dole zleva: Kristýna Krejzlová, Dagmar Bořková, Aneta Průšková, Eva Marečková, Jiří Raszka a Klára Eichlerová

Výsledky z druhého ligového turnaje v roce 2009:
Boje FY
Jana Vladyková
3. místo
Boje M16
Jan Varmůža
3. místo
Boje FG
Kristýna Krejzlová
2. místo
Boje MA
Adam Knajbl
1. místo
Získané vyšší technické stupně:
Filip Dobeš
David Vlček
Klára Eichlerová

9. stupeň (druhý žlutý pás)
7. stupeň (druhý oranžový pás)
5. stupeň (druhý zelený pás)
Článek napsala Klára Eichlerová
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ZE ŽIVOTA NAŠICH JEDNOT
fotbalové utkání v Bělé nad Svitavou, kde obsadili
1. a 4. místo. Týden nato se zúčastnili fotbalového
zápasu v Baníně, kde skončili na 5. místě.
………………………………..
Branný závod

T.J. SOKOL HNÁTNICE

Hnátničtí volejbalisté reprezentovali a zabodovali.
Gratulujeme

Již 3. ročník Branného závodu, se uskutečnil
v sobotu 11.10.2008. Soutěžící se museli opět
prokousat různými úkoly a ne moc náročnou tratí.
Co se týče disciplín, tak zde bylo např.:
Hlavolam
- soutěžící měli za úkol složit
jednoduchý hlavolam
Kreslení
- zde měli soutěžící něco nakreslit,
a byli pak za svá výtvarná díla
náležitě ohodnoceni
Bludiště
- v hustém porostu měli soutěžící
najít určitý objekt
Vlaštovka
– sestrojit vlaštovku z papíru, hodit
a trefit, na tom přece nic není. Omyl.
Jazyk
- odříkat nějaký jazykolam v dnešní
době je úplně jednoduchá záležitost
( ale jak pro koho)
Postavičky - poznejte kreslené postavičky, tady
se ukázalo, jak se kdo kouká s dětmi
na pohádky

Pozvánka na ples v Hnátnici

T.J. SOKOL BĚLÁ n.S.

Akce roku 2008
Fotbal
Ani letošní léto naši „fotbalisté“ nelenili a
zúčastnili se několika fotbalových utkání. Poslední
víkend v červenci se zúčastnili a zároveň i pořádali
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Na trati se také objevilo 10 dobrovolných otázek,
které přidávaly body
Dle mého názoru se BZ opravdu povedl a všichni
se už těší na další ročník.
……………………………….
Pěší túry pro zdraví
Ani v letošním roce jsme nezaháleli a
podnikli jsme hned dvě pěší túry. Na tu první jsme
vyrazili 17.11.2008. Trasa vedla převážně lesem a
na kopce náročným terénem. Pochodu se
zúčastnilo 20 dospělých, 6 dětí a 2 psi. Mladším
účastníkům se ale nejvíce líbil návrat domů, který
absolvovali lesem za úplné tmy. Na druhý pochod
jsme vyrazili 31.12.2008. Pochodu se zúčastnilo
21 dospělých, 3 děti a 1 pes. Cesta vedla
převážně do kopce a polními cestami, kde nám
cestu „zpříjemňoval“ silný a chladivý vítr. Cestou
jsme se stavili v pohostinství v sousední vesnici,
kde jsme se alespoň trošičku zahřáli horkým
čajem. A když jsme se všichni vrátili trošku
promrzlí domů, přesto nás hřál pocit, že ten
poslední den roku jsme udělali něco pro své
zdraví.
………………………….
Mikulášská besídka

Ani letos jsme nezapomněli na naše
nejmenší
a
uspořádali
jsme
jim
tradiční
mikulášskou besídku. Ta letošní mikulášská
nadílka se konala 6. prosince. Čekání na Mikuláše
si děti krátily tvorbou vánočních ozdob, jako
například lepením sněhuláka, barvením vánočních
ozdob a stromečků. A když se konečně objevil
Mikuláš a s ním anděl a samozřejmě několik čertů,
mnohým dětem zatrnulo a ti nejmenší se tulili ke
svým rodičům.
Ale když začal Mikuláš rozdávat balíčky sladkostí,
tak i ten strach zmizel. Po mikulášské nadílce si
děti zadováděly za doprovodu hudby, kterou jim
pouštěl DJ Olda.

T.J. SOKOL ÚHŘETICKÁ LHOTA
Sokolská tělocvičná jednota v Úhřetické Lhotě
patří k těm mladším jednotám. Byla založena
v roce …2007…
a její mládí vyjadřuje i věkový
průměr. Jde o partu převážně mladých lidí, kteří
vyvíjejí bohatou a rozmanitou činnost. V době,
která je plná rizik, jde o naplňování volného času
mládeže tím správným směrem. Nezbývá, než
tuto jednotu pochválit.

Akce roku 2009
Turnaj ve stolním tenisu
Letos se konal tradiční novoroční turnaj ve
stolním tenise již 3.ledna 2009 a i letos se jej
zúčastnil rekordní počet účastníků, kteří byli
rozlosováni do skupin a podle turnajového klíče
začaly vzájemné zápasy, při kterých si hráči
protáhli nejen své tělo, ale procvičili i svůj
postřeh. Na závěr byli vítězní hráči odměněni
věcnými cenami. Ale s úsměvem na rtech
odcházeli i ti, kteří si domů žádnou cenu nenesli.
………………………………
Obecní ples
Letos, 14.února 2009, se již pořádal
7.ročník obecního plesu, který připravuje TJ. Sokol
Bělá nad Svitavou ve spolupráci s obecním
úřadem. A mohu říci, že i tento ročník byl
korunován úspěchem,i když návštěvnost byla
menší. Lákadlem nebyla jen bohatá tombola, ale i
připravené kulturní zpestření, o které se postaraly
mažoretky z Vítějevsi.
…………………………
Maškarní ples
V sobotu 14.března 2009 se v místní
sokolovně konal maškarní karneval pro nejmenší.
A sokolovna byla opět plná. Nebyly tu žádné
večerní a společenské róby, ale například čertice,
víly, červené karkulky, spidermani, vojáci, motýlci,
princezny atd.
Během odpoledne si děti
zasoutěžili v různých disciplínách, např. malování
obrázků, skládání puzzle, házení míčků, prolézání
tunelem, chytání preclíků ústy, přiřazování
pohádkových postaviček či hádání pohádek. Každý
byl na závěr odměněn sladkým balíčkem. A
nejlepší maska? Tak letos dostal medaili každý,
kdo přišel v masce. A to medaili sladkou
perníkovou. A letos snad poprvé se našeho
maškarního
karnevalu
zúčastnili
i
dospělí
v maskách. Celé odpoledne zpříjemňoval DJ Olda
svou hudbou a organizací tance.
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Neckiáda na Novohradce

Cyklistický výlet ke kostelíku sv.Bartoloměje v Kočí

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ
Karnevalové sokolské veselení
v České Třebové
V sobotu 21. března 2009 bylo opět na Skále
veselo. Záměr zdejších členů Sokola navázat na
tradice se vydařil. Byla to první zábava po mnoha
letech. Vždyť maškarní reje - Šibřinky - byly
v minulosti nejen událostí sokolskou, ale událostí
významnou pro celé město. Všichni se veselili,
zpívali, tančili a navazovali přátelství. Bylo tomu
tak i tentokrát. Odpoledne patřilo dětem, které si

zařádily ve velké tělocvičně. Předvedly se
princezny,
čarodějnice,
berušky,
kouzelníci,
motýli, pohádkové bytosti a další postavičky.Děti
se radovaly z odměn za sportovní výkony
v soutěžích
a
z výher
v tombole.
Všechny
odcházely spokojené. Na večerní veselení nepřišlo
mnoho lidí, ale ti, co do sokolovny zavítali,
rozhodně
nelitovali.
Karnevalově
vyzdobená
tělocvična,
hudba
Pepy
Vaňouse,
masky,
občerstvení, bohatá tombola a zábavné soutěže
přispěly k dobré náladě a pohodě. Zábava byla
zkouškou, která se povedla. Příští rok už budou
zvát Sokolové na tradiční „Sokolské šibřinky“.
Zapálenému
sokolskému
kolektivu
patří
poděkování za obětavou a náročnou přípravu.
Slova díků posílají pořadatelé také sponzorům:
Jarušce Pecháčkové, Janě Adamové, Bohumíru
Nejedlému a Zdenkovi Jindrovi, kteří akci podpořili
finančním
nebo
věcným
darem.

90.výročí samostatnosti České republiky,
důstojné zakončení proběhlo v Hnátnici.

jejíž

Zveme všechny sokoly a jejich přátele, podívaná
stojí za to.

Účast sokolů z Úhřetické Lhoty na lukavické pouti

Lenka Strouhalová
T.J. Sokol Česká Třebová

T.J. SOKOL PARDUBICE
Tisková zpráva ze dne 21.3.2009 – semifinále
první florbalové ligy
– 3.zápas
Pardubický nůž projel semifinálovým máslem a
může se těšit na finále první florbalové ligy. Hráči
Sokola porazili i ve třetím utkání série Litvínov,
tentokrát 5:3, a mají dva pokusy na to, aby po
roce vrátili do města perníku florbalovou extraligu.
Do ní vede cesta, buď přes výhru ve finále, nebo
přes baráž, kde se utká druhý tým první ligy
s předposledním extraligistou.

Děti na karnevalu v sokoloně Na skále

T.J. SOKOL LUKAVICE

M&M reality Sokol Pardubice - SK Bivoj
Litvínov 5:3 (0:2, 2:0, 3:1)
Konečný stav série 3:0

Dne 30.5.2009 se koná

15. SOKOLSKÁ POUŤ V LUKAVICI.
V roce 1995 sokolové v Lukavici zorganizovali na
počest Ludmily Pejchové, 1. náčelnice obnovené
Sokolské
župy
Východočeské
–
Pippichovy,
SOKOLSKOU POUŤ. Pro její úspěšnost se tato akce
opakovala každým rokem, pojatá jako župní akce,
které se zúčastnily svými vystoupeními již stovky
sokolů naší župy. Tíha organizace však vždy byla na
lukavické jednotě. Kdo se zúčastnil, ať již jako
účinkující či divák, musí potvrdit, že jde o akci
velmi vydařenou. O to víc si musíme vážit činnosti
této venkovské jednoty, která donedávna neměla
ani tělocvičnu.
V loňském roce součástí sokolské pouti v Lukavici
bylo zahájení župní štafety, pořádané na počest
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Sestava Sokola – Pipek – Kosejk, Felsenberg, Filip,
Šťastný – Cibere, Brychta, Trojan, Chovanec,
Bahník, Hoffman, Czeczinkar, Jelínek, Holoubek
Branky a asistence Sokola
22. Chovanec (Bahník)
29. Bahník (Felsenberg)
46. Cibere (Trojan)
53. Bahník (Pipek)
56. Bahník (Chovanec)

1:2
2:2
3:2
4:2
5:2

Branky a asistence Litvínova
1. Hocelík (Kumai)
0:1
7. Werner (Karban)
0:2
60. Werner
5:3

Diváků
Střely na branku
Vyloučení
Využití
0:0
Oslabení
Rozhodčí

90
21:23
3:2
0:0
Novák, Škaloud

Domácí začali zápas trestuhodně. Bez pohybu,
bez důrazu, bez jiskry a trest na sebe nenechal
dlouho čekat. Uplynulo pouhých 30 vteřin a
Litvínov šel zásluhou Hocelíka do vedení. Ani takto
brzký gól hráče Sokola neprobudil a diváci trpěli
dál. V 7. minutě to bylo již o dvě branky, když se
trefil hostující Werner. Teprve dvě úspěšně
ubráněná oslabení v druhé polovině první třetiny
jakoby domácí nakopla a hra se začala
vyrovnávat. Od prostřední části hry byl na
palubovce jiný Sokol. Herní vzepětí ještě umocnil
Chovancův gól na 1:2 a pardubičtí byli rázem na
koni. Před polovinou utkání přišlo zasloužené
vyrovnání, když pohotově dorazil Bahník. Další
gólové příležitosti domácích v této části hry
zůstaly nevyužity a tak zůstal stav před poslední
třetinou nerozhodný 2:2. V ní zůstala herní
pohoda na hokejkách Pardubic, které se ve 46.
minutě po střele Cibereho dostali poprvé do
vedení! To dvakrát z rychlých protiútoků umocnil
produktivní Bahník a prakticky tak poslal Sokol do
finále. Hostující Bivoj už dokázal při závěrečné
power play pouze korigovat na konečných 5:3. I
přes mizerný začátek ukázali domácí, že se
v těchto dnech potkali s lepší formou než Litvínov,
zaslouženě zvítězili a ukončili semifinálovou sérii
v nejkratším možném termínu.
Další utkání Sokola …
Finále 1.florbalové ligy
Termíny – sobota 28.3.2009, neděle
29.3.2009, sobota 4.4.2009,
případně neděle 5.4.2009 a sobota
11.4.2009
O soupeři, místech a časech konání Vás budu
informovat.
Výsledky ostatních utkání a on-line přenosy
naleznete na www.cfbu.cz.
Další informace Vám rád sdělím na níže uvedeném
tel.čísle.
Jan Felsenberg
tiskový mluvčí klubu
mob. 724 266 499

v odpoledních hodinách z důvodů závěrečného
turnaje extraligy kadetů. Jak prvního , tak druhého
turnaje se zúčastnilo sedm družstev dětí narozených
1998 a mladších.
Tak jako ve Svitavách se nejdříve v hale připravila
s velkou rychlostí tři hřiště a díky brigádičce všech
trenérů družstev se během chvíle připravilo vše
k zahájení. Na dlouhé síti se tak střídala družstva
v rychlém sledu a dětí byla plná hala
Turnaj začal v 15.30 a skončil v 18.00 hodin. A kdo
si myslel, že v hale budou jenom hráči, ten se mýlil.
Do haly přišlo převážně svým ratolestem fandit
mnoho rodičů, prarodičů a příbuzných. Do turnajové
tabulky se zapisovalyi výsledky, když každé
družstvo hrálo s každým, když jeden zápas trval 2x 7
minut. O první místo se tak jako ve Svitavách střetla
družstva Áček ze Svitav a České Třebové a stejně
jako ve Svitavách se mladým hráčům z České
Třebové nepodařilo v napínavém souboji své
vrstevníky ze Svitav porazit.
Turnaje se zúčastnili:
Česká Třebová „A“ – Vašina, Smola, Chládek,
Kotyza, Pokorná, Páclová
Trenér: Vašina
Česká Třebová „B“ - Renčín, Skřívanek,
Hubáček, Floner
Trenér: Renčin
Česká Třebová „C“ - Kadlec, Beneš, Sejkova,
Kohoutek
Trenér: Kadlec
Česká Třebová „D“ - Bělková, Kameníková,
Pražáková, Fišerová)
Trenér: Bělková
Výsledky:
Česká Třebová „A“ – Česká Třebová „B“ 38:12, Svitavy
„C“ 25:18, Svitavy „B“ 24:14,
Česká Třebová „C“ 36:14, Česká Třebová „D“ 34:14,
Svitavy „A“ 19:24
Česká Třebová „B“ – Svitavy „C“ 11:25, Svitavy „B“
14:25, Česká Třebová „C“ 23:20,
Česká Třebová „D“ 26:15, Svitavy „A“ 4:34
Svitavy „C“ – Svitavy „B“ 30:15, Česká Třebová „C“ 38:11,
Česká Třebová „D“ 35:5, Svitavy „A“ 13:32
Svitavy „B“ – Česká Třebová „C“ 33:3, Česká Třebová „D“
41:5, Svitavy „A“ 18:27
Česká Třebová „C“ – Česká Třebová „D“ 22:18, Svitavy
„A“ 7:35
Česká Třebová „D“ – Svitavy „A“ 4:42
Pořadí:
1.
Svitavy „A“
6 0
2.
Česká Třebová „A“
5 1
3.
Svitavy „C“
4 2
4.
Svitavy „B“
3 3
5.
Česká Třebová „B“
2 4

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II

Krajský přebor v přehazované
přehazované chlapců
V neděli 1.3.2009 jsme byli pořadateli druhého
kola v přehazované chlapců.. Turnaj proběhl až
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6.
7.

Česká Třebová „C“
Česká Třebová „D“

Doprava vlastní, možnost návštěv i s ubytováním
po předchozí domluvě.

1 5
0 6

Fotogalerie z České Třebové II

Cena pobytu s DPH (platba převodem) pro členy
TJ.Sokol Vysoké Mýto:
Dospělí
2.800,Děti 6-10 let
2.300,Děti 2-6 let
2.000,Nečlenové: dospělí – 3.500,-/ děti 6-10 – 2.500,-/
děti 2-6 – 2000,Kontakt:
pořadatel – T.J.Sokol Vysoké Mýto v zastoupení:
Monika Jakoubková, tel.: 605 069 500, mail:
monikjakoub@seznam.cz
Iva Kučná, tel: 739 109 332

T.J. SOKOL CHRUDIM
Ohlédnutí za listopadovým úspěchem
chrudimských házenkářů
Družstvo mladších dorostenců házené HBC T.J.
Sokol Chrudim postoupilo po oblastní soutěžní
sezóně 2007/8 do II..dorostenecké ligy. Jako
nováček v lize mladší dorostenci neudělali Sokolu
ostudu a umístili se po podzimním kole 2008/9 v
tabulce na 3. místě se ziskem 8 bodů za
družstvem HBC Jičín a HC Duklou Praha.

T.J. SOKOL VYSOKÉ MÝTO

Pohybová a pobytová rekreace rodičů dětí
Klidné
rekreační
středisko
Chata
Nebákov
v Českém ráji
Přijeďte za námi strávit příjemný týden,
kdy nemusíte přemýšlet nad programem pro své
děti. Nabízíme vám dopolední program pro
všechny věkové skupiny dětí s doprovodem
rodičů, polední oddechový čas dle zvyku dětí,
trasy odpoledních samostatných výletů do okolí
pěšky nebo vlastním autem a večerní program pro
všechny. Dáme čas na výtvarné i pohybové hry
v přírodě, sezení u ohně i noční hru.
V ceně je zahrnuta: plná penze, ubytování
v chatkách po 4 lůžkách, pedagogické vedení
organizovaných programů, soutěžní ceny pro děti.
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T.J. SOKOL SLATIŇANY

T.J. SOKOL HORNÍ JELENÍ

Karnevalové cvičení
V úterý 24.2. proběhlo v oddílech starších
žákyň a předškoláků karnevalové cvičení. Do
cvičení místo dětí přišly princezny, berušky,
princové, supermani a spousty dalších
pohádkových bytostí a karnevalových masek.
Všechny masky se v úvodu hodiny rozehřály
tancem a tanečními pohyby při hudbě a poté
soutěžily na stanovištích, kde je kontrolovaly
masky starších žákyň. Po soutěžích jsme si
zadováděli
s nafukovacími
balonky
a
karnevalovými konfetami. I tentokrát se nám
hodina ve cvičení utekla jako voda.

Dětský karneval ve slatiňanské sokolovněpořadalelem byl soubor POHODA
………………..

Pozvánka na hudební zastavení

SLOVO VZDĚLAVATELE
Zprávu o vzdělavatelské činnosti T.J.podalo zatím pouze 46 T.J.
Žádám ty T.J., které dosud zprávu nezaslaly, aby tak učinily obratem.
Zprávy potřebujeme i pro zpracování statistiky o vzdělavatelské činnosti
T.J. v župě a hlášení pro VS ČOS.

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 16. dubna 2009
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