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

mail: zupa.vych@volny.cz

www.zupa-pippichova.eu

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE
ROZHLEDNY“. Akce se bude konat
8.května 2010 a vybrána byla Tyršova
rozhledna
Rozárka
v Žamberku.
Předpokládáme konání turistických akcí
a
společné
setkání,
doprovázené
kulturním programem. Požádáme, aby
záštitu nad celou akcí převzala krajská
radní Jana Pernicová.

Termín VALNÉ HROMADY ŽUPY
byl stanoven
na 17.dubna 2010.

•

Naše sokolská župa bude v příštím roce
pořadatelem akce „SE SOKOLEM NA

INFORMACE Z ČOS
•

Podzimní zasedání Výboru ČOS bude ve dnech 27.-28.11.2009. Za naši župu se zúčastní starosta
br.Aliger, místostarosta br.Ing.Jelínek, tajemník br.Lebduška a br.Ing.Kalous.

INFORMACE Z NÁČELNICTVA
PŘIPRAVUJEME ŽUPNÍ AKCE na rok 2010:

Sokolgym Praha

-

- 17.1.2010 župní sraz RG, AE, dorostenek a
ml.žen Pardubice
- 14.2. 2010 oblastní sraz RD + PD
Pardubice
- 17.4.2010 župní závod ZZZ Řečany n.L.
- 24.4.2010 župní závod ve všestrannosti –
SG, LA, šplh a plavání v Pardubicích ( pokud
bude bazén uzavřen, jiná varianta)
- 12.-14.3.2010, 9.-11.4.2010
a 14.-15.5.2010
Školení cvičitelů III. a IV. třídy + zkoušky
- Soutěž ve florbalu ( termín a místo
se upřesní)
- květen – LA v Ústí nad Orlicí
termín se upřesní

nebude, je zařazen v Sokolském Brně.

VOLEBNÍ SCHŮZE ŽUPNÍHO
NÁČELNICTVA
Uskuteční se v březnu, je povinností všech
T.J., kde mají všestrannost, aby poslaly
svého zástupce, který bude nové členy volit.
Jednoty mohou podávat návrhy na náčelníka a
náčelnici.Termín bude upřesněn na základě
požadavků z jednot, zda všední den, odpoledne
nebo o víkendu ( v sobotu či v neděli).

ÚČAST POVINNÁ, ABY VOLBY MOHLY
ŘÁDNĚ PROBĚHNOUT.

Sokolské Brno
5.-6.6.2010 Bude se cvičit nová skladba pro
ženy a muže. Zájemci se již mohli se skladbou
seznámit v Brně.
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ODBOR SPORTU

Nazdar všem sportovním oddílům naší župy!
Opět nám nastává období zpracování statistických
výkazů za uplynulý rok. Všichni jste již obdrželi
v elektronické podobě tyto tiskopisy:

4. Nejúspěšnější sportovec kraje za rok 2009
( termín odevzdání 21.12.2009 na adresu
Pardubického krajského sdružení ČSTV
kspce.cstv@quick.cz).
Všechny uvedené formuláře budou k dispozici na
webu župy.

1. REGISTRACE sport.odd. ČOS na rok 2010
( termín odevzdání na župu do 31.1.2010)
2. Žádost o zřízení – pokračování SZM na rok 2010
( termín odevzdání do 15.1.2010 na OS ČOS)
3. Nejúspěšnější sportovec ČOS za rok 2009
( termín odevzdání na ČOS do 31.1.2010)

Br.Trunec
zřídil
nový
e-mail
pro
ŽOS:
zupniodborsportu@seznam.cz s tím, že informace
z oddílů budou v kopii přeposílány na župní e-mail.

ZE ŽIVOTA NAŠICH JEDNOT

T.J. SOKOL VYSOKÉ MÝTO
Výroční zpráva za rok 2009
Moderní sportovní karate T.J. Sokol Vysoké Mýto

Vážené předsednictvo Župního odboru sportu i
přes nepříznivou situaci s finančními příspěvky se
členům oddílu karate daří zvyšovat svoji
výkonnost
a
reprezentovat
Sokol
na
mezinárodních i domácích soutěžích.
Mezi významné úspěchy patří především 1.místo
v TOP TEN 2009 mezi oddíly a četná umístění
v dalších kategoriích. Především v TOP TEN mezi
oddíly za rok 2006 1.místo, 2007 4.místo, 2008
2.místo a 20009 1.místo.
V květnu jsme ve Vysokém Mýtě uspořádali Župní
přebor za přispění bratra Pavla Trunce a tímto mu
děkuji za pomoc při organizaci a zpracování
výsledků.
Předem děkujeme za finanční podporu Župního
odboru sportu.
František Starý, zástupce vedoucího oddílu

Oddíl Moderního sportovního karate T.J. Sokol
Vysoké Mýto vznikl roku 1999. Cvičí zde 45
cvičenců všech věkových skupin.
Z toho 15
dospělých (6 ženy a 9 mužů), 30 cvičenců
mládeže ( 8 žen a 22 mužů). Trénujeme
v Sokolovně a to v pondělí 17.-19. hod. a v pátek
13.-15. hod.
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Oddíl vedou Zdeněk Kyndl jako vedoucí a hlavní
trenér.
Zástupce vedoucího oddílu a hospodář František
Starý.
Pomocní trenéři Josef Král, Martin Čipera a Jindra
Janková.
V březnu a září probíhá nábor nových členů.
Zúčastňujeme se pravidelně 4 turnajů za rok,
které se započítávají do Ligy MSKA. CZ, dále
župních přeborů organizovaných Sokolem.
I tento rok proběhla týdenní letní škola karate
v Letovicích pod vedením Prof. Dr. Rudolfa Jakhela
držitele IX. Danu, s programem pro začátečníky i
pokročilé. Cvičení je rozděleno do třech bloků po
2,5 hod.Účastnili se karatisté z Německa a
Slovinska.
Velkou zkušeností byla pro naše členy účast na
Velké Ceně Vysokého Mýta v Kickboxu. Karatisté
z našeho oddílu se neztratili a počáteční obavy
z jiného stylu boje vystřídali pěkné výkony a
umístění na medailových pozicích.
V dubnu
jsme
předvedli
ukázky
karate,
sebeobrany a přerážení
na tanečním večeru
skupiny T-komplex v Šemberově divadle.
Na konci roku budeme bojovat na MČR v MSK o
další úspěchy. Proběhne vyhodnocení TOP TEN za
rok 2009 kde máme skvělá umístění, jsou
uvedena v příloze. Ti nejlepší z nás se dále

zúčastňují mezinárodních MSK turnajů v ČR,
Slovinsku, Německu, Chorvatsku, Itálii a jsou
nominovaní do výběru MSKA ČR pro Evropské
poháry.
V celkovém hodnocení Ligy MSKA.CZ se oddíl
umístil na 1. místě ze 17. oddílů.
O všech našich úspěších se dočtete na našich
stránkách www. mska.cz/vysokemyto.

T.J. SOKOL HORNÍ JELENÍ
Hallowenské cvičení
V úterý 2.11. se ve cvičení oddílu předškolních
dětí objevila hallowenská strašidla – duchové a
čarodějnice, černokněžník, kostlivec, hejkal, lesní
skřítek, dubový mužíček, divoženky, dýňová
královna a jiná prapodivná strašidla.

Všechna strašidla si vyzkoušela chůzi a klouzání
po hradbách (sestavené ze žebřin, laviček, beden
a koně), dále cestu černým tunelem. Strašidla
překonávala cestu bludným kruhem a samozřejmě
zkoušela
svoji
šikovnost
a
zručnost
s psychomotorickými pomůckami. Nechyběl ani

strašidelný tanec s létajícími dýněmi.
A samozřejmě si na závěr všechna strašidla
zasloužila odměny.
Dagmar Burešová – cvičitelka
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T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II
Českotřebovští sokolští volejbaloví elévové
v čele soutěží
Nejmenší volejbalový potěr volejbalové přípravky
Sokola Česká Třebová 2 vyhráli suverénním
způsobem obě kvalifikační skupiny krajského
přeboru v přehazované. První se hrála minulý
týden v Poličce a bilance družstva „B“ byla 10
vítězství a žádná porážka.
Obdobným způsobem si o tomto víkendu počínalo
i „A“ družstvo, když neprohrálo ani jeden ze svých
soubojů a v poměru 11 vítězství a žádná porážka
vyhrálo druhou kvalifikační skupinu v Moravské
Třebové. Další příznivá zpráva je účast dalších
družstev volejbalových elévů. Do lepší skupiny
postoupila ještě další dvě třebovská družstva.
Další dvě, pak mají šanci bojovat o účast v elitní
skupině na dalším turnaji.
Pod
vedením
trenérů
J.Škeříka,
L.Vašiny,
K.Renčina, M.Kadlece a J. Bělkové se zápasů
zúčastnili:
Patrik Škeřík, Lukáš Vašina, Martin Blažek, Štěpán
Chládek, Ondřej Žítka, Petr Rohlík, Tomáš Smola,
Michal Renčin, Jarda Koudelný, Jan Kadlec, Matěj
Toner, Filip Sejkora, Radim Kohoutek, Dalibor
Beneš, Václav Hubáček, Karel Dupenopulos,
Michal Bělka.
Kristína Bělková, Kristína Klimešová, Magda
Klimešová, Katka Fišerová, Tereza Jiroušková,
Anna Kvasničková, Bára Pražáková, Simona
Kamenická.
T.J. Sokol Česká Třebová II. přihlásila do
soutěže společně s volejbalovým oddílem ze
Svitav nejvíce družstev. Z každého města
šest družstev.

T.J. SOKOL CHRUDIM
T.J. SOKOL JEVÍČKO

Chrudimské gymnastky mají putovní
pohár.

Mikulášský turnaj ve florbale
ml.(1997-2000) a starších (1993-1996)
žáků
se koná v Jevíčku v sobotu 28.11. v TV ZŠ s
prezentací od 9:00 do 9:30. Předpokládaný konec
do 14 hodin.

Memoriál Blanky a Verunky Horákových.
Pardubice 7.11.2009
Oddíl sportovní gymnastiky Loko Pardubice
pořádal již 6.ročník Memoriálu Blanky a Verunky
Horákových , které tragicky zahynuly při
autonehodě.
Byla
to
trenérka
sportovní
gymnastiky a dlouholetá závodnice TJ Loko
Pardubice se svojí 10-letou dcerou, která také
cvičila v tomto oddíle, tímto závodem chtějí každý
rok uctít jejich památku.

Těšíme se na vaši účast
za T.J. Sokol Jevíčko Vit Musil

T.J. SOKOL LUKAVICE

T.J.Sokol uspořádala dne 8.listopadu 2009
2.ročník „Vítání svatého Martina“.

TJ. SOKOL SLATIŇANY

Závod byl pro všechny kategorie a sjelo se celkem
60 závodnic. V nejmladších žákyních jsme měli
želízko v ohni 7 letou Zuzanku Malinskou.
Zacvičila výborně svoji těžkou sestavu na kladině
a to jí vyneslo zaslouženě 1.místo s náskokem
dvou bodů od ostatních.
Žákyně
2000-2001
měly
dvojboj
na
bradlech a prostných.
Naše Bára Štěrbová
měla nejvyšší známku
za
sestavu
na
bradlech
i
prostná
zacvičila dobře a tak
získala
výbornou
bronzovou medaili.
V kategorii žen získala
chrudimská
nejlepší
gymnastka
Jana
Novotná
skvělou
zlatou
medaili.
Spadla sice z kladiny,
jako
všechny
její
soupeřky, ale bradla
zvládla nejlépe a měla o 1 bod vyšší výsledek.
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Závod byl i soutěží dvoučlenných družstev, které
tvoří dvě závodnice s nejvyšším počtem bodů,
takže v celkovém vyhodnocení suverénně o 3
body zvítězila naše chrudimská děvčata Jana Novotná a Zuzana Malinská, která si
odvezla obrovský putovní pohár. Všechna

děvčata odjížděla spokojená a obdarovaná
krásnými cenami a medailemi, které jim daroval
tatínek a dědeček B. a V. Horákových.
Trenérka S.Hovorková

SLOVO VZDĚLAVATELE

1) Mění se telefonické spojení na župního vzdělavatele, nyní pouze mobil
č. 721 381 743.
Od ledna 2010 bude ještě spojení e-mailem na adresu.
aradomil@seznam.cz
Očekáváme tím zlepšení, zrychlení a také zlevnění styku se vzdělavateli T.J .
2) Jak starosta a vzdělavatel ČOS tak i starosta naší župy kladou důraz na zvýšení medializace
činnosti Sokola. Jde o akce župy a zejména akce T.J., jak sportovních oddílů, tak odboru
všestrannosti a kulturních a společenských akcí. Žádáme proto vzdělavatele T.J. (kde v T.J. nebyli
vzdělavatelé zvoleni tak členy výboru, kteří vzdělavatele zastupují), aby zvážili, které plánované
akce jejich T.J. v příštím roce by měly naději na úspěšnou medializaci (tisk, rozhlas, televize).
Počátkem příštího roku bychom zavedli na toto téma diskusi s T.J. a očekáváme kromě vytipování
akcí i sdělení, v čem by župa mohla pomoci.
3) Dne 21.11. bude v TD schůze župních vzdělavatelů, které se mají vedle vzdělavatele
ČOS zúčastnit i někteří pracovníci z vedení ČOS. Očekává se důležité jednání o vlivu současné
ekonomické situace na Sokol a návrhy na
jeho činnost v příštím roce. Výsledky jednání
zveřejníme v prosincovém Župním Zpravodaji a žádáme proto vzdělavatele T.J., aby tomuto číslu
věnovali zvýšenou pozornost.
Ing. Adámek Radomil

ZÁVĚREM
STÁLE OPAKUJEME!!!
SDĚLENÍ VŠEM JEDNOTÁM,
které nám posílají zprávy o činnosti:

opravovány a župa nebude odpovídat za jejich
obsah a kvalitu.

Předsednictvo župy schválilo návrh o novém
způsobu zpracovávání informací pro župy a
jejich publikaci. Od červnového Župního
zpravodaje jsou jeho přílohy vyvěšovány na
župních internetových stránkách a nejsou
již rozesílány do jednotlivých jednot.

I nadále se těšíme na vaše hojné příspěvky
včetně fotodokumentace. Současně všem,
kteří
příspěvky
v požadovaném
formátu
zasílají, děkujeme.
K dnešnímu dni účetní výkazy za rok 2008
nedodaly tyto jednoty: Kostěnice, Líšnice, Proseč
a Vrbatův Kostelec.

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

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,
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Lázně Bohdaneč, Líšnice, Lukavice, Luže, Makov,
Řečany,
Radčice,
Ronov
nad
Doubravou,
Sloupnice, Srch, Vortová, Vrbatův Kostelec a
Vysoké Mýto.

Připomínáme!!!
Od příštího roku (od roku 2010) se mění výše
spolkových známek takto:
nevýdělečně činní
100,- Kč
výdělečně činní
300,- Kč

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

Přílohy ke zpravodaji jsou vyvěšeny na webových stránkách župy.

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 10. prosince 2009
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Kalendář sokolských výročí.
Prosinec
2.12.1862

byl založen Sokol Brno I,největší moravská T.J. Vyšli z ní naši nejlepší sportovní
gymnasté, Jan Gajdoš a Alois Hudec. Před 2. světovou válkou měla T.J. přes 4000 členů.
Jejím členem byl i hudební skladatel Leoš Janáček. Dodnes je tato T.J. na špičce sokolské
sportovní gymnastiky a její členové vystupují úspěšně na mezinárodních gymnastických
závodech.

4.12.1884

se narodil Petr Křička, český básník, autor textu Sukova pochodu „ V nový život“
a velký přítel sokolského hnutí.

7.-8.12.1924 se konal v Praze VII. Valný sjezd ČOS, který odmítl zaměření tělesné výchovy
na hlediska politicko-stranická, třídní nebo církevní a zdůraznil výchovu k
vlastenectví a posílení národního sebevědomí.
15.12.1918

skončila „ strážní služba sokolská“, která byla držena ozbrojenými oddíly sokolů
k udržení pořádku a na obranu důležitých míst ve státě. Po tomto termínu převzali
pořádkovou a brannou činnost vracející se legionáři z Francie a Itálie.S těmito státy měla
nově vzniklá ČSR dohodu o urychleném transportu legionářů do vlasti (návrat ruských legií
velkou oklikou přes Vladivostok trval 1,5 roku).

17.12.1787

se narodil Jan Evangelista Purkyně, český vědec světového významu, autor teze „omne
vivum ex ovo“ (vše živé je z vejce), spoluzakladatel Sokola, spolupracoval s Tyršem na
vytvoření českého tělocvičného názvosloví.
Tvorby českého názvosloví se s Tyršem
zúčastnil i jazykovědec Jan Gebauer, profesor reálky v Pardubicích a zakládající člen Sokola
Pardubice I. (na zakládající schůzi v r. 1863 byl zvolen zapisovatelem. Později přesídlil do
Prahy.).

18.12.1938

schválil výbor ČOS Memorandum vládě Československé republiky i Slovenské
autonomní vládě, ve kterém protestoval, že „ stát Československý nemůže souhlasit
s tím, aby jeden ze tří autonomních celků, tvořících stát Československý, nedovolil na
svém území existenci Sokolstva, které v celém kulturním světě požívá úcty a vážnosti“. (Na
Slovensku byl rozhodnutím Slovenské vlády Sokol v této době úředně rozpuštěn a jeho
majetek zabaven a předán Hlinkově gardě.)

19.12.1831

se narodil v Březhradě u Hradce Králové JUDr Julius Grégr, spoluzakladatel Sokola,
právník Sokola Pražského, český politik a novinář, autor stanov Sokola.

27.12.1903

se narodil v Brně Jan Gajdoš,mistr světa v gymnastice 1926,1930 (víceboj, družstva)
a 1938 (víceboj a prostná). Dále byl držitel stříbrných medailí z Olympijských her 1928
(družstva) a z mistrovství světa 1930 (víceboj jednotlivců) a 1934 ( družstva) a 2
bronzových medailí z mistrovství světa 1930 (kruhy, kůň našíř) a z mimořádného
mistrovství světa 1931 (víceboj jednotlivců). Byl členem Sokola Brno I a Sokola Židenice.
Jako vlastenec se zapojil do sokolského odbojového hnutí.Byl zatčen, vězněn
v koncentračním táboře v Osvětimi, zemřel 19.11.1945 na následky útrap a nemoci z doby
věznění.

31.12.1948 byly rozhodnutím (z 22.11.1948) tzv. sokolské komise při Ústředním výboru Národní fronty
zrušeny všechny sokolské župy, které tvořily Československou obec sokolskou.
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