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

mail: zupa.vych@volny.cz

www.zupa-pippichova.eu

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE
V sobotu 4. dubna 2009
proběhl v pardubické sokolovně řádný Výbor župy
Na
zasedání
Výboru
župy
pozvalo
předsednictvo župy 80 vyslanců ze 70 T.J., 2
pracovnice župní kanceláře a 7 hostů.
Zúčastnilo se 43 T.J. – 52 vyslanců výboru
župy (63.4%), 2 pracovnice župní kanceláře a
6
hostů:
MUDr.Štěpánka
Fraňková,
náměstkyně primátora Města Pardubic, Václav
Shejbal, zástupce Pardubického kraje pro
sporty, Petr Tomášek, starosta Města Brandýs
nad Orlicí a ocenění bratři, JUDr.František
Culek, Jindřich Kalous st. a František Šejnoha.
Průběh
zasedání
byl
bez
komplikací
v přátelském duchu. Hosté ocenili ve svých
projevech sokolské hnutí a činnost župy a
zároveň vyjádřili podporu sokolským snahám.

Projev předsedy hospodářsko finanční komise
br.Jindřicha Kaloouse

Usnesení je přílohou tohoto zpravodaje.

Pohled do jednacího sálu

Starosta župy br. Vladislav Aliger předává
bronzovou medaili ČOS br. Šejnohovi ze Srubů
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INFORMACE
INFORMACEZZČOS
ČOS
Ve dnech 17.-18.4.09 se konalo 5.řádné zasedání Výboru ČOS, kterého se za naši župu
zúčastnili br.Miroslav Lebduška, br.Ing.Jindřich Kalous, ses.Anna Dvořáková a br.Václav Kyncl.
Jeho hlavním cílem bylo, mimo projednání zpráv starosty a jednotlivých odborů, schválení
rozpočtu ČOS pro rok 2009, který nebylo jednoduché sestavit vzhledem k omezeným
prostředkům příjmové části z důvodu současné ekonomické situace ve státě. Dalším velmi
diskutovaným bodem bylo navýšení členských příspěvků pro rok 2010. Důvodem tohoto
navýšení jsou dotační pravidla a nový loterijní zákon, platný od 1.1.2010, které povolují tyto
prostředky používat pouze na aktivity, spojené se sportovní a kulturní činností, nelze proto do
toho zahrnout pojištění sokolského majetku a pojištění členů Sokola. Toto je možné hradit pouze
z vlastních prostředků dobrovolných organizací. Po složitých jednáních došlo k odhlasování
kompromisního návrhu, a to v následujícím znění:
výdělečně činní členové
nevýdělečně činní
z toho 60% na činnost T.J.

300,-Kč
100,-Kč

20% na činnost žup

20% na ČOS

Vyslanci naší župy byli zavázáni usnesením Výboru župy nepodpořit návrh na navýšení
členských spolkových příspěvků, a proto pro výše uvedený návrh nehlasovali.

INFORMACE Z NÁČELNICTVA

SOKOLSKÉ
BRNO 2010
Milé sestry, vážení bratři!
Předáváme Vám
informaci, která byla
přednesena na jednání Výboru ČOS dne 18.
dubna 2009.
Vedením
odboru
všestrannosti
a
předsednictvem výboru župy Jana Máchala
bylo projednáno a zasedání Výboru župy dne
16. dubna 2009 rozhodlo o uspořádání akce
„Sokolské Brno“ v termínu 5. a 6. června
2010.
Bližší informace předáme v září do kanceláří
žup.
Lída Ryšavá
místostarostka a náčelnice župy
Jana Máchala
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absolvovaných školeních a seminářích – doklady
předají župní kanceláři

Plán župních soutěží
- 16.5.09 Župní přebor ve volejbale rekreačních
a smíšených družstev – v T.J.Ústí nad Orlicí

SŽ Podkrkonošská-Jiráskova a T.J.SOKOL Rtyně
v Podkrkonoší pořádají 8.5.2009 ŽUPNÍ
TURISTICKÝ SRAZ.
Informace: sokol.rtyne@tiscali.cz, tel:434508524

- 23.5.09 Atletika T.J.Ústí nad Orlicí
PRODLUŽOVÁNÍ CVIČITELSKÝCH PRŮKAZŮ
II.tř.:

UPOZORŇUJEME na školení III.tř.PP, vypsané
ÚŠ ČOS, které se má uskutečnit ve dnech 6.10.5.09 na Jurenkově osadě. Přihlášky na župě.

Cvičitelé si provedou kontrolu platnosti svých
cvičitelských průkazů a doloží osvědčení o

ODBOR SPORTU
Zemské finále Přeboru ČOS Čechy
- volejbalový „OPEN“ turnaj žákyň
Pořádá T.J.SOKOL Pardubice v sobotu 20.6.2009.
Informace: Martin Forman, tel.: 603 851 504, mail: forman@network-services.cz.
Propozice najdete na www.zupa-pippichova.eu

ZE ŽIVOTA NAŠICH JEDNOT

T.J. SOKOL RADČICE

T.J. SOKOL HLINSKO

V Radčicích ve sportovním areálu Doupnice
18.dubna 2009 úspěšně proběhl ŽUPNÍ PŘEBOR
V ZÁLESÁCKÉM ZÁVODĚ ZDATNOSTI.

1.3.2009
proběhl
ve
Dvoře
Králové
Východočeský pohár mládeže a Mistrovství
Vč.kraje seniorů.

Výsledky v kategorii:
dorost 1.místo Radčice
starší žactvo 1.místo Radčice
mladší žactvo 1.místo Pardubice

Na těchto závodech jsme za oddíl Karate
Hlinsko zvolili nové složení závodníků, nové
talenty, a to z těch nejmladších cvičenců. Svým
projevem
a
rázným
vystupováním,
ale
především cvičením, si získal uznání rozhodčích
i diváků Honzík Hertl. Ve velké konkurenci 32
závodníků se ve své kategorii probojoval až na
5.místo. Za svoji odvahu, když proti němu stáli
závodníci až o 4 roky starší, vysloužil si cenu –
knihu o karate.

Celkem se zúčastnilo 13 družstev z 5 tělocvičných
jednot.
Chtěl bych poděkovat bratru Havranovi (za pomoc
při organizaci), br.Karvánkovi (za instalaci
lanovky) a všem ostatním, kteří nám pomohli
v roli rozhodčích.

Dále vše probíhalo tak, že dvě 1.místa a zlaté
medaile získal Jan Boháč, a to v kumite i
v katě. Bára Bukáčková získala 3.místo a bronz
v katě a v kumite 2.místo a stříbro. Jan Mucha
získal 3.místo a bronz v kumite, Květa Pokorná
vybojovala 3.místo a bronzovou medaili,

Václav Sodomka, starosta T.J.Radčice
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Vendula Vařečková stříbrné 2.místo. Standa
Jílek 5.místo, všichni za kumite.

T.J. SOKOL JEVÍČKO

T.J. SOKOL HNÁTNICE

Výsledky župního přeboru ve FLORBALU:
ml.žactvo 29.3.2009 Jevíčko:
Choceň
I.
V.Opatovice A
II.
V.Opatovice B
III.
Jevíčko
IV.
Do oblast.přeboru postup. Choceň.
st.žactvo 15.3.2009 Choceň:
Choceň
I.
Jevíčko
II.
Jehnědí
III.
Klášterec n.O.
IV.
Letohrad
V.
Do oblast.přeboru postup.Choceň.

T.J. SOKOL VYSOKÉ MÝTO

Jarní škola 2009
O víkendech 7.-8.3.2009 a 14.-15.3.2009 vyrazil
vysokomýtský
oddíl
školy
Moderního
sportovního karate (MSK) do Zábřehu na
Moravě na jarní celorepublikové soustředění
karatistů s ligovým testovním turnajem. Všichni
se těšili, jak si dají do těla. Také testovní turnaj na
druhém víkendu byl velice očekávaný.
První víkend byl zaměřený na zopakování a
zdokonalení technik karate. Dvě tělocvičny
umožnily rozdělit cvičence podle pasů. Oranžové a
vyšší
stupně
cvičily
pokročilé
kombinace
s partnerem v reálných situacích. Nižší pasy
natrénovaly a zdokonalily své základní techniky
před druhým víkendem Jarní školy, kdy se konal
testovní turnaj. Naši karatisté opravdu dobře
cvičili, proto nebylo překvapením, že si kromě
zlepšení svých technik odvezli i vyšší technické
stupně.
Na druhý víkend se zmobilizoval celý oddíl.
Poctivé
pondělní
a
páteční
tréninky
v sokolovně pod vedením mistra Zdeňka Kyndla,
Františka Starého a Martina Čipery dopomohly
k dobré připravenosti před nastávajícím turnajem.
Na druhý víkend vyslal náš oddíl 21 karatistů.
Turnaj
začal
cvičením
forem
tj.
bojem
s imaginárním nepřítelem, kde je kladen důraz na
ideální techniku. Po formách pokračoval turnaj
sparingem – lehčí forma boje pro nižší pasy
Pozvánka na turistický pochod do Hnátnice
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a sportovním bojem – kumite. Mejťáci si vedli opět
znamenitě. A jaké jsou naše výsledky?
Forma:
Quinta Josef Král
Quarta Martin Čipera
David Mikeš
Tertia Šimon Krejza
Prima

Semináře se zúčastnili: mistr Jiří Trunec, Josef
Král,
František
Starý,
Martin
Čipera,
David Mikeš, Šimon Krejza, Anežka Soušková,
Barbora Synková, Lada Bezděková, Jakub Král,
Kateřina Kučerová, Václav Komárek, František
Beneš, Antonín Bartoš, Veronika Neprašová, Hana
Jirmásková,
Monika
Pechancová,
Barbora
Chaloupková, Lukáš Novák, Martin Viktorin,
Jiří Zástěra, Josef Kuchta a Zdeněk Jiříček.

8. místo
3. místo
5. místo
2. místo

František Beneš 3. místo
Lukáš Novák

Všem úspěšným karatistům gratulujeme a
přejeme jim další skvělé výsledky.

10. místo

Sparing:
FO – ženy oranžové
Lada Bezděková
Anežka Soušková
FY – ženy žluté
Veronika Neprašová
Hana Jirmásková
Monika Pechancová
MO – muži oranžoví
Václav Komárek
M16 – muži pod 13 let
Jiří Zástěra
Sportovní boj:
MA – muži absolutní
Josef Král
MB – muži modří
David Mikeš
Čipera Martin

www.mska.cz/vysokemyto
1. místo
3. místo

T.J. SOKOL PROSEČ
Činnost volejbalového oddílu za rok 2008:

1. místo
2. místo
4. místo

Oddíl má v současné době 25 členů, z tohoto
počtu je 13 žen a 12 mužů.
Soutěž v ročníku 2008-2009 hrají pouze muži, a to
OKRESNÍ PŘEBOR CHRUDIMSKA. Po odehrané
podzimní části, tedy v polovině soutěže, je
družstvo na prvním místě s 15ti body a skóre 22:8
s náskokem dvou bodů. To znamená, že z osmi
zápasů 7 vyhrálo a jenom jeden prohrálo a vypadá
to na opětovné získání titulu „Přeborník okresu“.
Družstvo žen se opět nepodařilo zapojit do
soutěže pro přetrvávající nedostatek aktivních
hráček.
Začátkem
měsíce
července
oddíl
uspořádal tradiční turnaj mužů za účasti sedmi
družstev. Turnaj vyhrálo družstvo Omarů před
Litomyšlí a Č.Třebovou.

4. místo
1. místo

2. místo
1. místo
2. místo

Při udílení vyšších technických stupňů jsme měli
své zastoupení a radovat se mohli:
Šimon Krejza
Lada Bezděková
Jakub Král
Barbora Synková
Martin Viktorin
Lukáš Novák
Jiří Zástěra
Zdeněk Jiříček

5. kyu
7. kyu
7. kyu
8. kyu
9. kyu
9. kyu
9. kyu
10. kyu

- druhý zelený pás
- druhý oranžový pás
- první oranžový pás
- druhý žlutý pás

- první žlutý pás

Před Jarní školou měli Mejťáci po prvním
letošním turnaji 81 bodů a před druhým oddílem
MSK Sokol Pardubice měli náskok 44 bodů. Tento
náskok v celostátní lize Moderního Sportovního
Karate si chtěli udržet. Tvrdá příprava a velké úsilí
vysokomýtských karatistů přineslo své ovoce.
Celkově se náš vysokomýtský oddíl umístil na
1.místě
mezi všemi zúčastněnými oddíly z celé České
republiky (15 oddílů). Díky velké snaze se nám
podařilo získanými 65 body suverénně potvrdit sílu
vysokomýtského oddílu a náskok ještě zvýšit.
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V létě se nám konečně podařilo zrekonstruovat
část oplocení ( od zdravotního střediska) a chtěl
bych tímto poděkovat všem, kteří se na těchto
pracích podíleli. Budeme se snažit, pokud to dovolí
finanční
prostředky,
v těchto
rekonstrukcích
pokračovat i nadále.
Někteří členové oddílu se též zúčastnili jako
pořadatelé a pomocníci při závodu horských kol
Author cyklo Maštale v měsíci červnu.
Po celou zimu se scházíme dvakrát v týdnu
v tělocvičně a účast je překvapivě velice dobrá.
Předseda odd.volejbalu

T.J. SOKOL PARDUBICE
Zemské finále přeboru ČOS - Čechy Pardubice

Propozice turnaje
T.J. Sokol Pardubice I – volejbalový oddíl vypisuje „open“
turnaj žákyň
(i pro nesokolská družstva)

1926 – 2009

Předpis:

Hraje se dle platných pravidel ČVS. Systém určí pořadatel
podle počtu přihlášených družstev.
Družstva žákyň (sokolská i nesokolská), děvčata narozená
1.9.1993 a mladší (max. počet družstev
16). Nejlépe
umístěné sokolské družstvo se stává českým přeborníkem
ČOS.
Družstva musí mít vlastní míč. Sokolská družstva předloží
soupisku, potvrzenou TJ nebo župou.
Deleguje organizační pracovník z hráček družstev, která
momentálně nehrají.
Pro družstvo je 5 minut po vyhlášení začátku utkání.
Družstva mají právo na desetiminutovou přestávku po
sehraném utkání.
Námitky se musí doložit vkladem 500 Kč, který v případě
zamítnutí propadá pořadateli.
Turnajový vklad tvoří 300 Kč za družstvo (sokolská 200 Kč)
a je splatný do 8:00 hodin v den turnaje. Vklad zůstává
pořadateli na částečnou úhradu nákladů.
Vítězné družstvo a družstva do 3. místa obdrží věcné ceny,
přeborník ČOS navíc míč GALA
•
V Pardubicích 28.března 2009

Startují:

Zemské finále přeboru ČOS
Čechy
Náležitosti:
Volejbalový „open“ turnaj žákyň

Rozhodčí:
Čekací doba:

Námitky:

v sobotu 20.června 2009

Vklad:

Ceny:

Ing.Zdeněk Němeček, předseda oddílu
Ing. Lenka Pařízková, starostka T.J.

PŘIJEĎTE SI ZAHRÁT!
I. Všeobecná ustanovení

Kdy:

v sobotu 20.června 2009
zahájení v 9:00
antuková hřiště T.J. Sokol Pardubice I - Jiráskova 29,
spojení od ČD autobusem MHD č.6 a č.8, vystoupit na
zastávce „Karla IV.“
- v případě nepříznivého počasí zajistíme halu

Vedení turnaje:
Ředitel:
ing.Zdeněk Němeček
Organizační pr.: Martin Forman

T.J. SOKOL SLATIŇANY

Písemně:

Martin Forman,
Na Záboří 63, 530 02 Pardubice

Telefonicky:
E-mailem:

603 851 504
forman@network-

services.cz
Nejpozději do 15.června 2009
V tělocvičně: písemně objednat do 15.06.09, vlastní spací
pytel, 40 Kč/osoba
V areálu: vlastní stan (20 Kč/stan)
a spacák
Stravování:
Běžné občerstvení přímo na hřišti
Náklady:
Družstva
startují
na
vlastní
náklady.

30.5.-1.6.2009 - Formani do Rakouska

II. Technická ustanovení:
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Na pozvání Vzdělavatelského sboru ČOS na konci
května budou naši župu reprezentovat slatiňanští
Formani u památníku Dr. Miroslava Tyrše v
rakouském Oetzu.

Sokol v Klášterci n.Orl. byl a je významným
spolkem. A i ten, kdo není či nebyl v Sokole,
někdy navštívil sokolovnu. Nebo slyšel o
klášterských sportovcích, závodech, nebo třeba
divadle. A jaké je to výročí, které může slavit a
odpovědi hledat nejen Sokol, ale celá obec a s ní i
rodáci, sousedé z okolí a příznivci.
Následujícími řádky vás srdečně zveme k sérii akcí
ke stoletému jubileu Sokola a na sraz rodáků obce
Klášterec nad Orlicí. Věříme, že prožijete příjemné
chvíle.
JINDŘICH KALOUS,
starosta T.J.Sokol

ZDENĚK BUREŠ
starosta Klášterce n.Orl.

T.J. SOKOL KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ
Sraz rodáků a stoleté oslavy
v Klášterci nad Orlicí
Místo startovního výstřelu:
Čas. Nikdo ho nezastaví, každému chybí, ale
plyne pořád každému stejně.
Sto let. Pro jepici věčnost, pro člověka dlouhá
doba, ale pro lidstvo okamžik.
Sokol. Pro někoho dravý pták, pro někoho
příjmení, ale pro většinu jméno tělocvičného
spolku.
Čas naměřil sto let od vzniku Sokola v Klášterci
nad Orlicí. Je to doba dlouhá či krátká? Co bylo?
Co jsme dokázali? Co bude a co chceme dokázat?
Domníváme se, že takové výročí je vhodné oslavit
a přitom hledat odpovědi na položené otázky.

SLOVO VZDĚLAVATELE
Vedle tělocvičné a sportovní činnosti probíhala v T.J. řada kulturních a
společenských akcí, v řadě T.J. pracovaly sokolské umělecké soubory. Pro informaci o tomto
dění v naší župě uvádíme následující souhrnné informace, získané z výročních hlášení T.J. o
vzdělavatelské činnosti.
V župě v r. 2008 bylo činných 6 divadelních souborů ( v T.J. Sokol Choceň, T.J. Chrast u Chrudimi,
T.J. Klášterec nad Orlicí, T.J. Jehnědí, T.J. Kunvald, T.J. Slatiňany), jeden pěvecký soubor ( T.J.
Choceň), jeden folklorní soubor (T.J. Slatiňany) a jeden soubor mažoretek (T.J. Chrudim). V těchto
souborech bylo činných 172 členů.
T.J. uspořádaly 11 výstav, 35 plesů (šibřinek), 42 besídek pro děti, 8 přednášek. Archiváře mají
v 11 T.J., knihovníka v 6 T.J., kronikáře ve 14 T.J., vzdělavatele v 36 T.J.
Ze 70 T.J. v župě zaslalo informace o své vzdělavatelské činnosti 57 T.J., uvedená čísla můžeme
proto považovat za dobře vypovídací o tomto druhu činnosti v župě.
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Celkem členů souboru: 9

VI. ročník Národní přehlídky sokolských
ochotnických divadel 2009

T. J. Sokol Klášterec nad Orlicí
Divadelní soubor “Ledříček”
Kontaktní adresa: Lubomír Černoch, 561 82 Klášterec
nad Orlicí 189
tel.: 732631902
Celkem členů souboru: 20

V České části přehlídky v Lázních Toušeň se
mezi 16 souborů se zařadily tři z naší župy:
Choceň (Prokletí rodu Baskervilů)
Slatiňany (Commedia finta)
Chrast u Chrudimě (Poněkud ztracená
princezna)

T. J. Sokol Kostěnice
Dětský divadelní soubor
Kontaktní adresa: Jana Štěpánková, Horní Ředice 301,
533 75 Dolní Ředice
tel.: 604996907, e-mail:janahakova@volny.cz
Celkem členů souboru: 12

Ochotnické soubory naší župy:
T. J. Sokol Jehnědí
Kontaktní adresa: Eva Jeřábková, Jehnědí 104, 562 01
Ústí n. Orlicí
tel.: 723814796
Celkem členů souboru: 20

T. J. Sokol Kunvald
Kontaktní adresa: Roman Hodek, 561 81 Kunvald 234
tel.: 723270326, e-mail: hodek@email.cz
Celkem členů souboru: 20

T. J. Sokol Choceň Divadelní soubor “Jirásek”
Kontaktní adresa: Vladimír Vích, M. Alše 1602, 565 01
Choceň
Jindra Seichersteinová, tel.:465471898, e-mail:
sokol.chocen@chobex.cz
T. J. Sokol Choceň, Jungmannova 137, 565 01 Choceň
Celkem členů souboru: 38

T. J. Sokol Slatiňany “Pohoda”
Kontaktní adresa: Jiří Trojan- režisér, vedoucí souboru
Rabštejnská Lhota 76, 537 01 Chrudim
mobil: 603531768, tel./fax: 469685270, email:jtrojan@t-servis.cz
Marian Rohlík – jednatel, technik souboru
Tyršova 431, 538 21 Slatiňany
tel.: 606823582, e-mail: marian.rohlik@atlas.cz
Celkem členů souboru: 31

T. J. Sokol Chrast u Chrudimi
Kontaktní adresa: Anna Šárová, Tyršova 83, 538 51
Chrast u Chrudimi
tel.: 469667678

ZÁVĚREM
Upozorňujeme jednoty, které nedodaly účetní
výkazy za rok 2008, aby tak obratem
učinily.Jednoty, které mají daňového poradce,
mají termín odevzdání účetních závěrek 30.6.09.
K dnešnímu dni účetní výkazy nedodaly tyto
jednoty: Břehy, Česká Třebová II, Jablonné nad
Orlicí, Kostěnice, Krouna, Líšnice, Moravany,
Proseč a Vrbatův Kostelec.
V letošním roce, vzhledem k tíživé finanční situaci
celé společnosti, budou i naše příjmy z různých
dotačních titulů omezeny. Sokolské hnutí přežilo i
daleko horší situace a i s touto ekonomickou
situací se budeme muset vyrovnat a nepoškodí
naši další existenci. Je i na státě a našich
volených zástupcích, jakým způsobem se postaví
ke sportovní činnosti. Pro zajímavost uvádíme
tabulku, která vyšla 17.4.09 v periodiku DNES.
Komentuje podporu sportu jednotlivých států EU.

Podle těchto dat je Česko zemí na chvostu Evropy, v níž
v přepočtu na obyvatele dává na sport z veřejných
peněz třetí nejmenší sumu.

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 14. května 2009
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