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 letošním
roce
jsou
velmi
omezeny veškeré příspěvky a dotace a
bude na jednotách, aby s těmito
omezenými prostředky vyšly, protože
žádné
jiné
nedostanou.
Stavební
komise předložila předsednictvu župy
návrh na přerozdělení přislíbených
dotací, které jsou oproti roku 2008
v třetinové výši. Předsednictvo župy
tento návrh schválilo.

která proběhla u příležitosti 90.výročí
založení
nového
Československého
státu.
Je
možné
je
zapůjčit
k nahlédnutí.

•
Starosta
župy,
předsednictvo
župy a župní kancelář přejí všem
jednotám a jejich členům krásné
prázdninové a letní období, pěkný
odpočinek a načerpání nových sil. Po
prázdninách na shledanou.

•
V župní kanceláři jsou k dispozici
dvě provedení kroniky z župní štafety,

INFORMACE Z ČOS
•
•

ČOS určilo termín konání IX.sjezdu ČOS na dny 19.-20.6.2010.
Pozvánka na Sokolské cesty
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INFORMACE Z NÁČELNICTVA
Šebela Michal Chrudim
27.místo
Kárník Denis Pce
ze zdravot.dův.neabsolvoval
žákyně I
Fousková Hana Pce
30.místo
1.místo plavání

Župní soutěže
- 16.5.09 Župní přebor ve volejbalu rekr.a
smíš.družstev Ústí nad Orlicí
- 23.5.09
Atletika T.J.Ústí nad Orlicí

Kukolová Ver. Vys.Mýto
33.místo
žákyně II
Mikysková Mich. Vys.Mýto 12.místo
Soušková Zuzana V.Mýto 29.místo
Družstvo
žactvo I
8.místo

Soutěže ČOS
- 22.-24.5.09 soutěž ZZZ
Výsledky:
žactvo 11-15 let: Radčice 17.místo
15-17 let: Radčice 7.místo
( výsledkové listiny jsou vyvěšeny na webu:
sokol.eu a sokol.cz)

-

-

23.5.09 soutěž FLORBAL ( výsledková
listina nebyla dodána na župu)
- 29.-31.5.09 Všestrannost ml.žactvo
Brno
Výsledky:
žáci I
Jirásek Fr. Chrudim
19.místo
Stehlík Jan Chrudim
21.místo
žáci II

12.-14.6.09 Všestrannost st.žactvo
Plzeň
( výsl.list.nebyla dodána)

Na podzim se připravuje

Oblastní sraz cvičitelů žactva
termín

10.10.2009 Pardubice

ZE ŽIVOTA NAŠICH JEDNOT
JEDNOT

T.J. SOKOL PARDUBICE

mířit na koš. Po projití všemi disciplínami děti dostaly
různé
odměny.
I přes nepřízeň počasí se akce vydařila.
Jitka Pařízková, DiS

DĚTSKÝ DEN
28.5. se jako každý rok konal na hřišti T.J. Sokol
Pardubice I dětský den. Dopolední část byla určena
hendikepovaným dětem, odpolední část dětem
ostatním.

Děti se zúčastnily v hojném počtu a mohly
soutěžit v různých disciplínách, například prolézt
tunelem, zkusit si, jaký mají postřeh, mířit hodem na
terč, zahrát si na slepou bábu, zazávodit si v běhu,
zaskákat si v pytli. Dále si mohly zkusit jak daleko
skočí z místa, hodit do kbelíku, chůzi na chůdách nebo
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T.J. SOKOL RADČICE
Úspěch mladých sokolů z Radčic.
Na jubilejním 10.ročníku Zálesáckého závodu
zdatnosti (ZZZ) 23.května 2009 v Jurenkově
osadě u Třebíče v rámci celostátního přeboru
České obce sokolské (ČOS),obsadila hlídka Sokola
Radčice
ve
složení
Václav
Sodomka,Jakub
Čáslavský,Martin Sodomka v kategorii 15-17 let
skvělé 7. místo v konkurenci 18 hlídek (vítězové
jednotlivých sokolských žup).
Tato hlídka postoupila ze župního kola přeboru
Sokolské župy Východočeské – Pippichovy
18.4.2009 v Radčicích, kde obsadila 1.místo, čímž
se kvalifikovala do celostátního přeboru ČOS.
Do celorepublikového přeboru ČOS se kvalifikovala
i hlídka Sokola Radčice v kategorii 11-14 let ve

složení David Vařejčko,Jiří Talácko,František
Spilko,která skončila na 17.místě
ve své kategorii v konkurenci 20 hlídek.
V závodě na trati dlouhé 6 km se běželo na čas a
plnily se úkoly nezbytné pro pobyt v přírodě:
rozdělávání ohně na čas,řezání pilou,sekání
sekerou,první pomoc,zdravověda,orientace podle
azimutu,poznávání
přírody,překážková
dráha,
odhad vzdálenosti,uzlová technika,určování
souhvězdí, házení na cíl atd.
V průběhu závodů od pátku do neděle proběhl
také bohatý doprovodný program: noční bojová
hra,zajímavé hry s plněním úkolů na body (jízda
na kánoích,lezení po provazovém žebříku se zátěží
s jištěním,trampolína,atd.).Večer byl uspořádán
slavnostní táborový oheň a samozřejmě mnohá
setkání se vzájemnou výměnou zkušeností.

Děkuji všem za vynaloženou energii do
přípravy, za výdrž v převlecích,obsluze v naší
hospodě
a
sponzorům
(TG
tisk
Lanškroun,Pardubický kraj).
Tato všechna pomoct by se měla vytížit zlatem,ale
jako krteček jsem v zemi nenašla nic a tak
alespon posílám tímto způsobem zlatá slova "
velké díky!!"

Václav Sodomka
starosta T.J. Sokol Radčice

Monika Jurečková
starostka T.J.SOKOL STRÁŽNÁ

T.J. SOKOL Radčice Vás zve do sportovního
areálu Doupnice na
18.ročník Memoriálu Franty Faláře - turnaje ve
volejbalu v sobotu 11.července 2009.
Turnaj mužů a žen s účastí družstev ze
Slovenska.
Podrobné informace na www.sokolradcice.cz

T.J. SOKOL CHOCEŇ
Dětský den v Chocni - Policejní akademie

Program : do 8.00 hod. prezentace
od 9.00 hod.zahájení zápasů
Bohaté občerstvení po celý den,večer hrají k
tanci STRÝCI.
Přijďte si zahrát nebo jen podívat.
Srdečně zvou pořadatelé. Vstup zdarma.
za T.J. Sokol Radčice
Václav Sodomka - starosta

T.J. SOKOL STRÁŽNÁ
Pohádkový les ve Strážné
I tento rok si našlo 17 pohádkových postaviček
čas usídlit se na krátkou dobu v lese ve Strážné.
Děti si s nimi zasoutěžilo drobné ceny.Především
dobroty ale i o vstupenky na program se známým
kreslířem Janem Honzou Lušovským.

Textová část viz příloha k zpravodaji

T.J. SOKOL KERHARTICE
Sokolská časovka
Dne 17. května naše T.J., především však Zuzka
Strnadová, uspořádala netradiční cyklo-turistickou
akci pro děti a dospělé. Nejednalo se o závod v
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pravém slova smyslu, nejlepším mohl být i ten
nejpomalejší. Proč? Na začátku se účastníci
seznámili s "tajnou" tratí (zvlášť pro cyklisty a pro
pěší) a museli odhadnout co nejpřesnější čas
svého návratu bez pomoci časomíry. Na 5,7 km
dlouhé trati pro pěší a 13 km pro cyklisty
postupně sbírali razítka u průběžných kontrol.
Krásné počasí a příjemné posezení v zahradě naší
restaurace napomohlo pozitivnímu hodnocení
celkem 70 účastníků. Nejúspěšnější se mýlil o
pouhých 10 vteřin!
Vyhlášením a opečenými
buřty celá akce skončila a všichni účastníci se již
těší
na
další
4.7.2009
cykloturistickou
Novohradskou 70 - Memoriál ing. Františka
Mejdra, na kterou jsou zváni všichni přátelé
cykloturistiky. Doufáme, že se nám podaří
překonat loňský počet 280 účastníků.

Další zlato získala v kategorii žákyň B 10letá Barbora Tichá a hned vedle ní na stříbrný
stupínek se postavila
další naše Markéta
Doležalová

Daniel Rössler

T.J. SOKOL CHRUDIM
Oblastní přebor ve sportovní gymnastice.
Chrudimské gymnastky získaly 5 medailí.
Ve Vrchlabí se uskutečnil 30.5.2009 přebor
pardubického a královehradeckého kraje ve
sportovní gymnastice žen .
V I.sledu závodila v kategorii žen naše
nejlepší dlouholetá závodnice Jana Novotná,
která získala zlatou medaili a hlavně
postupuje na Mistrovství české republiky,
které se koná za 14 dní poprvé v pardubickém
kraji ve Vysokém Mýtě. Bude závodit v sobotu
13.6. od 18.hodin ve sportovní hale Domova
mládeže, takže ji příznivci sportovní gymnastiky
mohou přijet podpořit.

.
V mladších
žákyních
Chrudim
reprezentovala Bára Štěrbová, která také
nenechala nikoho na pochybách o svých
schopnostech a zvítězila.
I chrudimský potěr si vedl skvěle. Poprvé
se zúčastnila krajského přeboru naše nejmladší
závodnice 7-letá Zuzana Malinská, která
předvedla své povinné sestavy základního stupně
na výbornou a proto se stala celkovou vítězkou.
Další naše Tereza Blehová skončila na 6.místě.
Takže podtrženo a sečteno si sportovní
gymnastky TJ Sokola Chrudim odvezly 4 zlaté a 1
stříbrnou medaili z oblastního přeboru, což je
zasloužený úspěch za jejich pilnou přípravu.
Simona Hovorková

T.J. SOKOL SLATIŇANY

Slatiňanští Formani v OETZU

Formani před radnicí v Oetzu
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36.ročníku sokolského setkání v rakouském Oetzu
se na žádost Vzdělavatelského sboru ČOS
zúčastnil Národopisný soubor Formani ze
Sokola Slatiňany.
Dle vyjádření přítomných tento amatérský soubor
předvedl výkony vskutku profesionální a získal si
srdce snad všech přítomných. Br.Jiří Jordán za
pořádající župu Švýcarskou žádal šéfredaktora
časopisu Sokol:
„
Napiš
prosím
Tě
do
časopisu,
že
Vzdělavatelskému sboru za tento výběr moc
děkujeme, a to nejen za náklady, které na tuto
akci vynaložil, ale stejným dílem za nádherný
zážitek z vystoupení Formanů“.

Společně s nimi zpívali všichni přítomní. Domů se
Formani vrátili plni překrásných zážitků.

…….
Taneční soubor IGNIS ze Sokola Slatiňany
soutěžil se dvěma skladbami v krajském kole a na
Mistrovství Čech se skladbou Tajemná tvář
v choreografii S.Bergrové obsadili v krajském kole
2.místo a na Mistrovství Čech 7.místo. Se
skladbou Koktejl v choreografii V.Čejkové obsadili
krajské kolo 1. místo, Mistrovství Čech 2.místo.
M.Lebduška

T.J. SOKOL LHOTKA – Č.Třebová
Memoriál Vlastimila Voleského
Tělocvičná jednota Sokol Lhotka - Česká Třebová
ve spolupráci s Osadním výborem Lhotka a FK
Česká Třebová, pořádala dne 13.6.2009 na
sokolském hřišti přátelský turnaj fotbalových
přípravek-Memoriál Vlastimila Voleského.Turnaje
se zúčastnily čtyři družstva-–Sokol Rybník,Sokol
Libchavy ,FK Česká Třebová a TJ Lanškroun.
Pohár pro vítězné družstvo převzal kapitán
Sokola Rybník Jakub Pávek,který byl vyhlášen i
nejlepším hráčem,talentem a střelcem
/ 9 branek /.

Záběry z vystoupení po mši za Miroslava Tyrše

Nepočítáme-li hru při sobotním a nedělním
táboráku, vystoupili v Oetzu 2x. Poprvé v neděli
odpoledne před budovou radnice ( kde vzbuzovali
zájem turistů a místních občanů) a v pondělí pak
po bohoslužbě za Miroslava Tyrše, která se konala
po širým nebem u Oetzké školy. Poté se odebrali
s průvodem a vlajkami proti proudu dravé řeky
Ache ke kamení s pamětními deskami, aby zde
vzdali hold br.Miroslavu Tyršovi. Po položení kytice
ke slovu opět přišli Formani, kteří zazpívali českou
a slovenskou hymnu, jak je v Sokole zvykem.
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Konečné pořadí turnaje :

T.J.Sokola Holice, pouze se zastávkou
občerstvení v hospůdce ve Žďáru n.Orl.

Sokol Rybník
Sokol Libchavy
TJ Lanškroun
FK Č.Třebová

na

16.5.2009 se dvě družstva naší jednoty
zúčastnily Župního přeboru smíšených družstev ve
volejbale v Ústí nad Orlicí. Zde bylo dohodnuto, že
4.10.t.r. se v holické sokolovně uskuteční tento
přebor pod názvem „Župní přebor o pohár města
Holice“.

Ve slunečném sobotním dopoledni se sešlo hodně
příznivců fotbalového mládí,kteří fandili všem
hráčům.
Turnaj se vydařil a to i díky počasí , které se
nakonec umoudřilo .
Děkujeme sponzorům turnaje za věcné dary pro
mladé hráče - MIKA Č.Tř. ,ORLÍK- Kompresory
Č.Tř., SOR Libchavy, OEZ Letohrad, KORADO
Č.Tř., KLAHOS Č.Tř.a Agrokonzulta.
Výbor T.J.Sokol Lhotka

28.5.2009 se 39 členů Sokola Holice rozjelo
autobusem na výlet do zámku Karlova koruna
v Chlumci nad Cidlinou. Odpoledne jsme navštívili
prusko-rakouské bojiště na Chlumu. Od 7.6. do
14.6.
devět
holických
sokolů
uspořádalo
cyklistický
výlet
Šumavou
v oblasti
Lipna.
Náročným terénem jsme ujeli 206 km, což se
nezdá mnoho, ale stoupáky to byly značné,
obdivovali jsme okolí a nehonili jsme počet km.
14.6.2009 se ve Velké Bíteši uskutečnilo páté
Mistrovství republiky v závodech historických kol.
Získali jsme stříbrnou medaili – plášťová kola
ženy, stříbrnou medaili v drezínách muži a
bronzovou medaili v jízdě elegance na vysokém
kole muži.

T.J. SOKOL HOLICE
K soutoku Tiché a Divoké Orlice, bylo téma jarního
cyklistického
výletu,
který
se
uskutečnil
13.5.2009. Trasu 42 km projelo z Holic přes
Borohrádek, Žďár n.Orl., do Albrechtic a zpět po
cyklistické stezce do Velin 21 cyklistů, členů

Anna Dvořáková
jednatelka T.J.SOKOL Holice

SLOVO VZDĚLAVATELE
Zahraniční úspěch našeho uměleckého
souboru..
1)
Sbíráme podklady pro publikaci v mediích
o cvičení a společenském životě seniorů v T.J.
v naší župě. A žádáme proto vzdělavatele T.J.,
aby nám během prázdnin sdělili informace ze
svých T.J. na toto téma. Sdělení stačí telefonicky
nebo mailem na sekretariát župy. Jde hlavně o
počty seniorů, mužů a žen, z toho cvičících, dále
počet účastnících se společenského života v T.J.,
věk nejstarších cvičících mužů a žen a odhad
průměrného věku , frekvence cvičení a i další
údaje charakterizující život seniorů v Sokole.Tyto
údaje si v případě potřeby doplníme přímým
jednáním s Vámi.

Folklorní soubor „FORMANI“ T.J. Sokola Slatiňany
byl vzhledem ke svým velmi dobrým výkonům
pověřen reprezentací ČOS na mezinárodním
vzpomínkovém
setkání
sokolů
v Oetzu
v Rakousku. Jejich vystoupení bylo velmi úspěšné
a na jeho základě obdrželi pozvání k vystoupení
v Paříži a v Hamburku. Gratulujeme a přejeme
hodně dalších takových úspěchů při propagaci
Sokola doma i v zahraničí.

Otázka seniorů je nyní u nás i v zahraničí
v popředí zájmu. Dříve nám říkali: šetřete si na
důchod, penze se v budoucnu budou propadat.
Nyní se ale ještě dodává: seniorů rychle přibývá,
populace stárne a není možné postavit pro
vzrůstající počet seniorů dostatek domovů pro
důchodce ani sehnat a zaplatit tolik obsluhujícího
personálu. Východiskem je zlepšení zdravotního
stavu seniorů a prodloužení jejich aktivního věku.
K tomu pomáhá aktivní sportovní a společenská
Sokolské prapory u památníku br. M. Tyrše v Oetzu
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2)
Přejeme všem v T.J. příjemné využití
dovolených a prázdnin k aktivnímu sportu v
přírodě.

činnost. Sokol vyvíjí v tomto směru pro seniory
hodně úsilí a chceme na to poukázat.

Vzdělavatel župy
Ing. R.Adámek

soKOLNÍ VÝLET KOLEM Liptovské Mary
Přihlášky na soKOLNÍ VÝLET KOLEM Liptovské Mary je možné podat do 15. července na adresu župní
kanceláře písemně nebo elektronicky, eventuelně je možné se dohodnout telefonicky s tajemníkem župy.
Přihláška a detaily jsou v příloze župního zpravodaje a zároveň jsou vyvěšeny na župních internetových
stránkách.
Kontakty:
• Tel.:
466 614 253
• Mobil:
776 602 665
• E-mail:
lebduska.zupa.vych@volny.cz
lebduska.mir@seznam.cz

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.

SDĚLENÍ VŠEM JEDNOTÁM,
které nám posílají zprávy o činnosti:
Předsednictvo župy schválilo návrh o novém
způsobu zpracovávání informací pro župy a
jejich publikaci. Od tohoto červnového Župního
zpravodaje budou jeho přílohy vyvěšovány
na župních internetových stránkách a
nebudou
rozesílány
do
jednotlivých
jednot.

K dnešnímu dni účetní výkazy nedodaly tyto
jednoty: Jablonné nad Orlicí, Kostěnice, Krouna,
Líšnice, Proseč a Vrbatův Kostelec.
Zápisy z valných hromad
nedodaly tyto jednoty:
Bělá nad Svitavou,
Břehy, Čankovice, Dvakačovice, Hnátnice, Horní
Heřmanice, Hrušová, Jablonné nad Orlicí, Jevíčko,
Klášterec nad Orlicí, Kostěnice, Krouna, Kunvald,
Lázně Bohdaneč, Líšnice, Lukavice, Luže, Makov,
Moravany, Radčice, Ronov nad Doubravou,
Řečany, Sloupnice, Srch, Vortová, Vrbatův
Kostelec a Vysoké Mýto.

V Župním zpravodaji budou moci být otištěny
pouze články, které nebudou mít víc než 20
řádek formátu A4 a velikosti písma Ariel 10.
Každý článek musí být autorizován ( tudíž
označen celým jménem autora s příslušností
k T.J.). Příspěvky v župní kanceláři nebudou
opravovány a župa nebude odpovídat za jejich
obsah a kvalitu.

Příspěvkové ( spolkové známky)
dosud neodebraly tyto jednoty: Bělá nad
Svitavou, Bystré u Poličky, Kostěnice, Vortová a
Vrbatův Kostelec.

I nadále se těšíme na vaše hojné příspěvky
včetně fotodokumentace.

Přílohy ke zpravodaji jsou vyvěšeny na webových stránkách župy.

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 18. září 2009
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