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

mail: zupa.vych@volny.cz

www.zupa-pippichova.eu

VALNÁ HROMADA ŢUPY
17.4.2010 se konala řádná valná hromada ţupy, na kterou bylo pozváno ze 71 T.J. 75 delegátů a 96
vyslanců. Valné hromady se zúčastnilo 39 delegátů ( 52%) a 62 vyslanců ( 64,6%).
I kdyţ se ne všechny jednoty postavily k účasti na valné hromadě zodpovědně, byla valná hromada
usnášeníschopná.

Po sokolské znělce zahájil valnou hromadu starosta ţupy br. Aliger přivítáním hostů, všech
přítomných a uctěním památky polské letecké havárie. Dále byl schválen program jednání, jednací
řád a byla provedena volba mandátové, volební, návrhové komise a schválení zapisovatelů a
ověřovatelů zápisu. Poté byla provedena kontrola usnesení z minulého VŢ a 8.sjezdu ČOS a Výborů
ČOS a ţupy. Po zprávě starosty o činnosti ţupy byli oceněni zaslouţilí členové Sokola, kterým
vyznamenání předal br.starosta Aliger s br.Lomeckým, 1.místostarostou ČOS.
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Pamětní list: br.Václav Kyncl
Bronzová medaile Karla Pippicha: pan Ladislav Dvořák, br.Miroslav Havran, br.Jan Herites,
Oldřich Kejík, ses.Milena Krpatová, br.Walter Löwy, ses.Zdeňka Makovská a ses.Lenka
Pařízková.
Stříbrná medaile Karla Pippicha: ses.Vladislava Avramovová, br.Jiří Charvát, br.Stanislav
Kvasnička, br.Miroslav Lebduška a ses.Jindřiška Nečesaná.
Zlatá medaile Karla Pippicha: br.Jaroslav Šplíchal
Poté br.starosta br.Aliger, tajemník ţupy br.Lebduška a
předseda ŢOS br.Trunec předali poháry nejlepším oddílům
ţupy za roky 2007-2009:
basketbal Přelouč, florbal Pardubice, gymnastika Chrudim,
házená Chrudim, karate MSK Pardubice, karate MSK
Vysoké Mýto, nohejbal Holice, stolní tenis Chrast, volejbal
Česká Třebová, vzpírání Lázně Bohdaneč.
Za hosty pozdravil valnou hromadu br.Oldřich Lomecký,
1.místostarosta ČOS. Po přednesení zprávy hospodářsko
finanční komise ţupy a zprávy kontrolní komise byly tyto schváleny zároveň s roční účetní závěrkou.
Následně proběhly volby do předsednictva ţupy
Volby do předsednictva výboru ţupy byly tajné pomocí hlasovacích lístků. Všichni
členové, kteří byli zvoleni tajnou volbou, dostali nadpoloviční počet hlasů.
Volilo 62 vyslanců, tj. 64,6%.
Výsledky voleb:
Starosta:
Místostarosta:
Jednatel:
Členové:

Aliger Vladislav, T.J.Hnátnice
Kalous Jindřich, T.J.Klášterec n.Orlicí
Lebduška Miroslav, T.J.Slatiňany
Dobroucká Růţena, T.J.Č.Třebová
Jelínek Jan, T.J.Nasavrky
Jurečková Monika, T.J.Stráţná
Lipavský Miroslav, T.J.Dolní Újezd
Svobodová Jana, T.J.Ústí nad Orlicí
Svobodová Monika, T.J.Vysoké Mýto

62 hlasů
62 hlasů
59 hlasů
53 hlasů
53 hlasů
50 hlasů
52 hlasů
52 hlasů
51 hlasů

Členové předsednictva jiţ zvolení ve svých odbor. útvarech byli schváleni do
svých funkcí veřej.hlasováním účastníků valné hromady:
Adámek Radomil – vzdělavatel
Pilař Vlastislav - náčelník
Hoffmannová Světlana - náčelnice
Trunec Pavel – předseda odboru sportu
Náhradnice předsednictva:
Dvořáková Anna, T.J.Holice
49 hlasů
V rozpravě vystoupili:
- br.Řehák, T.J.Brandýs n.O., poděkoval br.Lebduškovi za zásluhy o obnovení činnosti T.J.
- br.Bureš, T.J.Nasavrky informoval o vyuţívání dotace z EU, moc poděkoval ČOS, ţupě a
br.Lebduškovi
- br.Lebduška upřesnil informace o situaci v T.J.Č.Třebová
- br.Hradecký informoval o činnosti v T.J.Letohrad a poděkoval ţupě za příjemné prostředí
Dále proběhly volby členů kontrolní komise, delegátů, vyslanců a náhradníků na 9.sjezd ČOS.
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Kontrolní komise: předseda:
členové:

Culek František, T.J.Slatiňany
Brebera Miroslav, T.J.Přelouč
Kosinová Jaroslava ,T.J.Pardubice
Vyslanci ţupy: Vladislav Aliger, Jindřich Kalous, Miroslav Lebduška a Anna Dvořáková
Náhradníci: Jan Jelínek, Světlana Hoffmannová, Monika Svobodová, Pavel Trunec, Radomil
Adámek, Lenka Pařízková
Delegáti ţupy: Jana Svobodová, Lenka Pařízková, Monika Jurečková, Zdena Hrochová
Náhradníci: Hana Hanušová, Radek Bureš
Závěrem bylo přečteno usnesení a schváleno všemi přítomnými. Br.Jelínek poděkoval všem za jejich
zásluţnou práci, popřál hodně úspěchů v další činnosti a ukončil jednání ve 12.00 hodin.
Celé jednání valné hromady mělo velmi dobrou úroveň a proběhlo v pěkně upraveném prostředí
velkého sálu pardubické sokolovny. Poděkování patří všem, kteří se organizace valné hromady
zúčastnili.
Je smutné,že si nikdo
z T.J.Bělá nad Svitavou, Čankovice, Česká Třebová II., Dražkov, Dvakačovice,
Hlinsko, Hrušová, Choceň, Chrast u Chrudimi, Chroustovice, Jablonné nad Orlicí, Jevíčko, Kameničky,
Kostěnice, Kunvald, Líšnice, Makov, Roveň, Řečany nad Labem, Srch, Svítkov, Topol, Vítějeves,
Vranová Lhota a Vrbatův Kostelec
nenašel čas, aby mohl svou T.J. zastupovat na této důležité akci a tím mohl spolurozhodovat o dění
nejen v župě, ale i celé ČOS.
O to větší poděkování patří těm, kteří svůj čas tomuto jednání věnovali.

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE
-

„soKOLNÍ VÝLET KOLEM Orlických hor,
a taky něco pro pěší“

turistické trasy

5 km
10 km
15 km

Cíl bude společný v Klášterci nad Orlicí.
Akce bude doplněna doprovodným programem.

Tato ţupní akce proběhne
v sobotu 10. července.

Podrobné dispozice a přihlášky budou rozeslány
na všechny jednoty prostřednictvím ŢUPNÍHO
ZPRAVODAJE a nebo samostatně do konce
května 2010.

Spolupořadateli akce budou
T.J. Sokol Klášterec nad
Orlicí, T.J. Sokol Líšnice, T.J.
Sokol Ţamberk a T.J. Sokol
Slatiňany.

Ubytování si zajišťuje kaţdý sám a nebo na
karimatkách v sokolovně v Klášterci nad Orlicí.

Přizvána bude i partnerská organizace

Pozvání platí pro všechny členy
tělocvičných jednot a jejich přátele.

„Klub Nadšencov Amatérskej Cyklistiky“
ze slovenské Likávky u Ruţomberka.

Předpokládáme, ţe se sejdeme v co největším
počtu.

Trasy budou připraveny pro cyklisty i pro pěší,
pro zdatné, pro méně zdatné i pro nezdatné
všech věkových kategorií. Předpokládané trasy
budou v délkách:
- cyklotrasy
15 km
40 km
70 km

Informace u br. Lebdušky
tel.:
466 614 253
776 602 665
e-mail: lebduska.zupa.vych@volny.cz
lebduska.mir@seznam.cz
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INFORMACE Z ČOS
Řádný 9.sjezd ČOS se bude konat ve dnech 19.-20.června 2010 v areálu Fakulty těl.výchovy
a sportu UK, José Martího 31, Praha 6.

INFORMACE Z NÁČELNICTVA
PŘIPRAVUJEME ŢUPNÍ AKCE na rok 2010:
Náčelnictvo ţupy ţádá všechny T.J. o zaslání
výsledků voleb nových náčelnic a náčelníků
jednot. z důvodu vzájemné komunikace mezi
náčelnictvem a náčelnicemi i náčelníky.

Školení cvičitelů III. a IV. třídy Pce - zkoušky 15.5.2010
- 22.5.2010 volejbal smíš.druţstev v Ústí n.Orl.
- 29.5.2010 LA v Ústí nad Orlicí

Světlana Hoffmannová, náčelnice župy

ODBOR SPORTU
ŢOS POVĚŘUJE K USPOŘÁDÁNÍ ŢUPNÍCH PŘEBORŮ TYTO JEDNOTY:
Ţupní přebor v sportovní gymnastice
Ţupní přebor ve stolním tenise
Ţupní přebor v přespolním běhu
Ţupní přebor v karate
v malé kopané
Ţupní přebor v nohejbalu

T.J. Sokol Chrudim – oddíl SG
T.J. Sokol Ţamberk – oddíl stolního tenisu
T.J. Sokol Klášterec nad Orl. – oddíl lyţování
T.J. Sokol Vysoké Mýto – oddíl Ţupní přebor
T.J. Sokol Svratouch – oddíl malé kopané
T.J. Sokol Holice

ZE ŽIVOTA JEDNOT
T.J. SOKOL ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Výsledky závodů: první místo ve svých kategoriích
obsadili Šimon Kunvaldský, Martin Dostál, Andrea
Radošová a Stanislav Kulich. Na druhém místě
skončili Filip Vencl, Jiří Novotný a Hana
Kulhánková. Z bronzové pozice se radovali Matěj
Bartoš a Anna Urbanová.

V úterý 16. března zajistila T. J. Sokol Ústí nad
Orlicí pro své členy volný vstup do místního
krytého bazénu. Jako kaţdoročně byly pro ţactvo
připraveny závody, kterým předcházela společná
rozcvička.
Po závodech mohli všichni členové vyuţít bazén
podle svých představ. Někteří jen plavali, jiní
vyzkoušeli tobogán nebo vířivku. Kromě ţactva do
bazénu přišli i členové ostatních oddílů, např.
historického šermu, starších ţen, muţů. Největší
zastoupení měl opět oddíl rodičů a dětí, kterých se
sešlo celkem 35. Tato skupina měla připravený
vlastní program, o který se postarala jedna z
členek oddílu působící také jako instruktorka v
plavecké škole. V bazéně se objevilo přibliţně
osmdesát členů jednoty, takţe byl velmi dobře
vyuţitý.

Dvě fotografie. Na první je skupina rodičů a dětí, na
druhé všichni účastníci žákovských závodů.
Lucie Červinková
náčelnice T. J. Sokol Ústí nad Orlicí
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pohrát se cvičebním nářadím a psychomotorickými
pomůckami pod vedením jelenských cvičitelek.
Všechny děti byly odměněny diplomy za účast,
perníkovými panenkami a dřevěnou hračkou.
A jaká byla umístění?

T.J. SOKOL ŢAMBERK
V Ţamberku
se
o
velikonočním
uskutečnil turnaj ve stolním tenisu

víkendu

O pohár města Ţamberka
s mezinárodní účastí.
Turnaje registrovaných
hráčů se zúčastnilo 25 hráčů. Výsledky turnaje:
1.Zdeněk Hubálek (Hnátnice)
2.Lukáš Lohynský (Králíky)
3.Boguslaw Zadorozny (Pol., Králíky)
4.Vít Vávra (Ţamberk)
5.Josef Duben (Ţamberk)
6.Milan Lohynský (Králíky).
Děkujeme sponzorům turnaje : Marika s.r.o.,
Sport Bart, T.J.Sokol Ţamberk a Město
Ţamberk

V kategorii chlapci r.2004:
1. místo Matěj Nádeník (T.J. Sokol Horní Jelení)
2. místo Adam Špelda (T.J. Sokol Horní Jelení)
3. místo Tomáš Severa (T.J. .Sokol Choceň)
V kategorii dívky r.2004:
1.místo Klára Martinová (T.J. Sokol Choceň)
2.místo Justýna Šponarová (T.J. Sokol Horní
Jelení)
3.místo Karolína Janoušková (T.J .Sokol
Choceň)
V kategorii chlapci r.2005:
1.místo Michal Kohl (T.J. Sokol Horní Jelení)
2.místo Vojtěch Divíšek (T.J. Sokol Horní Jelení)
3.místo Jan Skalický (T.J. Sokol Choceň)
V kategorii dívky r.2005:
1. místo Monika Veselá (T.J. Sokol Choceň)
2. místo Lucie Horáčková (T.J. Sokol Horní
Jelení)
3. místo Jolana Martinová (T.J. Sokol Choceň)
V kategorii ml.ţákyně:
1. místo Veronika Štěpánková
2. místo Gábina Kohoutková
3. místo Adéla Kaplanová

Břetislav Havel
oddíl stolního tenisu

T.J. SOKOL HORNÍ JELENÍ
Smolíčkův gymnastický trojboj

Dagmar Burešová – cvičitelka

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II

V sobotu 10.dubna 2010 se konal jiţ po páté
Smolíčkův gymnastický trojboj pro předškoláky.
V letošním ročníku závodilo 39 dětí ve věku od tří
do šesti let v kategoriích podle věku a skupin
chlapci, dívky. Jedno druţstvo bylo sloţeno
z jelenských mladších ţákyň, které závodily mezi
s sebou v sestavách určených pro svoji věkovou
kategorii. Předškoláci závodili v gymnastické
sestavě na koberci, v sestavě na lavičce a
v přeskoku přes bednu. V mezičase, kdy se
počítaly výsledky, měly všechny děti moţnost si

PŘEBORNÍK
PARDUBICKÉHO KRAJE
V PŘEHAZOVANÉ 2009
- 2010
T.J. SOKOL ČESKÁ
TŘEBOVÁ 2 „A

trenéři - Jiří
Škeřík, Lubomír
Vašina
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hráči - Lukáš Vašina, Martin Blaţek, Patrik Škeřík,
Anička Veselá, Ondra Ţitka, Štěpán Chládek
2.místo – TJ Svitavy „A“
3. MÍSTO - PARDUBICKÉHO KRAJE
V PŘEHAZOVANÉ 2009 – 2010 T.J. SOKOL ČESKÁ
TŘEBOVÁ 2 „B“

za oddíl MG
trenérka Erika Kabátová

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ
Šibřinky v T.J. Sokol Česká Třebová
V sobotu 6.3. 2010 místní sokolovna Na Skále
oţila odpoledne i večer veselím, hudbou, tancem a
dobrou náladou. Odpoledne přišly děti s rodiči do
nápaditě vyzdobeného velkého sálu. Sestry
z Odboru sokolské všestrannosti pro ně připravily
soutěţe, hry, sportovní zápolení a tombolu.70 dětí
se po celé tři hodiny dobře bavilo, s úrovní zábavy
byli spokojeni i rodiče.

trenéři – Jiří Škeřík, Lubomír Vašina
hráči – Petr Štembírek, Ondřej Ţitka, Štěpán
Chládek, Šimon Horáček, Tomáš Smola.
Zhruba v polovině soutěţe se začal objevovat
k názvu T.J. Sokol Česká Třebová 2, kde trénují
trenéři Škeřík - Vašina druţstva chlapců A, B
název nový SK Geodézie druţstva chlapců C, dívek
A,B trenéři Renčin, Kadlec, Bělková. To však
nemění nic na faktu, ţe „třebovský volejbalový
potěr“ má svoji budoucnost a hlavně jsou tady
opět výborní a obětavý trenéři, kteří mají zájem
vychovávat v našem městě dobré volejbalisty a
sportovce.
Lubomír Vašina

T.J. SOKOL CHRUDIM
Gymnastky z oddílu moderní gymnastiky T.J.
Sokol Chrudim - závody v Tyršově domě v Praze
konané 20.3.2010 ČOS. Závod byl velice milý,
probíhal dle platných regulí a prostředí pro naše
závodnice bylo také příjemným zpestřením.

Na večerní Šibřinky přišlo ke stovce hostů,
z poloviny v maškarních převlecích. Na úvod
vystoupil známý třebovský cestovatel, bratr Honza
Betlach, s uměním v lasování a práskání
bičem.Předtančení připravila sestra Zora Janebová
se svými sokolkami. Předvedené Country tance
sklidily zaslouţený úspěch. Zábavu rozproudila
hudba Pepy Vaňouse, sál zvučel známými
melodiemi do ranních hodin, opět nechyběly
soutěţe a tombola. Obnovené Šibřinky měly
náramný úspěch. Velké poděkování patří všem
členům Sokola, kteří se zaslouţili o úspěch akce.

Udělaly jsme si tzv. výlet vlakem z Chrudimi do
Prahy, odkud se i podařilo naší závodnici v
kategorii ŢENA vybojovat stříbrnou medaili.
Den jsme před odjetím završily procházkou na
Karlově mostě,
Staroměstském
náměstí
a
Václavském
náměstí.

Lenka Strouhalová
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T.J.SOKOL SLATIŇANY

Fotografické ohlédnutí za IV.Národní přehlídkou
sokolských folklorních souborů a oslav 100 let
sokola ve Slatiňanech
Sokol Slatiňany děkuje všem, kteří se na této překrásné
a vydařené akci podíleli a že jich nebylo málo. Rovněž
tak děkuje všem divákům za účast a sv. Petrovi za
krásné počasí.

T.J. SOKOL ROVEŇ
TOULOVCOVY MAŠTALE
Turistický oddíl Sokola Roveň uspořádal v sobotu
24.4.2010
jiţ třetí letošní pochod a to do
Toulovcových maštalí.

Program celodenního výletu byl pěší pochod po
turistických značkách
z Budislavi do Boru u
Skutče. Cesta po červené značce vede převáţně
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lesem.Cestou je několik přírodních zajímavostí.
Plán počítal s celkovou délkou okolo 12 km.
Potěšitelné bylo, ţe účast
byla veliká (45) a tak bylo
nutno
v závislosti
na
kapacitě autobusu i několik
uchazečů
odmítnout.
Věková struktura turistů
byla od 9 do 64 let.
Z Boru nás autobus odvezl
na oběd do Zderazu a po obědě jsme se zastavili
v Nových Hradech, kde jsme navštívili nádherný

zámek a oboru s mnoţstvím jelenů. Odtud zpět
autobusem do Rovně.
Pro statistiku je nutno uvést, ţe toto byl jiţ 26tý
pochod turistického oddílu Sokola Roveň od jeho
zaloţení v říjnu roku 2005. Průměrná účast ze
všech pochodů je 28 lidí. Maximální počet turistů
na pochodu byl 56. Lze říci, ţe náš turistický oddíl
snese porovnání i
s mnoha oddíly velkých a
bohatších organizací.
Ing. T. Hála

SLOVO VZDĚLAVATELE
Schůze vzdělavatelů T.J. naší ţupy.
Vzdělavatelé z 10 T.J. se sešli v Pardubicích k volební schůzi dne 7.4. Protoţe jejich počet byl menší, neţ
50%, byla po 20 minutách zahájena nová schůze, která má jiţ právo se usnášet většinou přítomných
členů.
Ţupním vzdělavatelem byl zvolen Radomil Adámek a jeho zástupcem br. Jan Jelínek.
V dalším programu se jednalo o doručování ţupního Zpravodaje v elektronické podobě, o stanovisku
k návrhu změn stanov ČOS, o úpravách Kalendária sokolských výročí, o propagaci Sokola.
V příjmu Zpravodaje se praktikují tyto způsoby: a) všichni členové výboru jsou na internetu a
vzájemně si jej přepošlou b) jednatel jej vytiskne a vezme na schůzi výboru, c) 1x vytiskne jednatel a
těm, kteří jsou na internetu jej ještě přepošle, d) 1x vytiskne jednatel a je u něho k dispozici , e) 2x se
vytiskne a umístí na nástěnku k informaci pro všechny členy..
K návrhu změn stanov ČOS : doporučili ponechat vzdělavatele a vedle něho zaloţit kulturněspolečenský odbor, odpovědnost funkcionářů za způsobenou škodu řešit podle právního řádu ČR, valná
hromada ţupy má schvalovat navrţeného náčelníka, náčelnici a vzdělavatele, k přejmenování odborných
orgánů nezaujali jednotné stanovisko, při volbách na ţupních VH mají mít delegáti i vyslanci stejná práva
a o všem společně hlasovat.
V „Kalendáriu“ se provede ta změna, ţe bude méně bodů, ale budou detailněji rozvedeny, aby daly
lepší informaci o zmiňované osobě nebo události, rozsah zůstává stejný, max. 1 strana A4.
Volební období funkcionářů doporučují nechat 3 roky, 6 let se povaţuje za dlouhé.
V diskusi o zlepšení propagace Sokola v mediích doporučeno, ţe větší šanci na zveřejnění mají turnaje,
kterých se zúčastní sportovní oddíly z více obcí a stejně tak i akce oddílu sokolské všestrannosti. Dále
mají větší šanci příspěvky s foto, zaslanými elektronicky s minimálním časovým zpoţděním.

ZÁVĚREM
Upozornění pro jednoty:

rozhodnutí,
bude
toto
na
připravovaných
kontrolách povaţováno za porušení rozpočtové
kázně a dotace bude odebrána v plné výši a
navýšena o penále. ( Upozornění bylo rozesláno
na jednoty a je důleţité, aby i patroni na valných
hromadách
na
tuto
skutečnost
důrazně
upozorňovali).

KK ČOS poţádala kontrolní komisi ţupy a
komise jednot o provedení kontroly u dotací,
poskytnutých z MF a MŠMT se zaměřením na
doplnění čísla rozhodnutí na originálech dokladů.
Pokud originály dokladů nebudou opatřeny číslem

Přílohy ke zpravodaji jsou vyvěšeny na webových stránkách ţupy.

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 13.května 2010
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Kalendář sokolských výročí.
Květen:
2.5.1889 ve Vyškově se narodil MUDr Stanislav Bukovský, předseda zdravotního
odboru ČOS (od r. 1926), starosta ČOS (1932-1939), předseda Svazu Slovanského Sokolstva
(od r. 1933), v r. 1938 ministr ve vládě generála Syrového. Jako významný účastník
sokolského protifašistického odboje byl vězněn v koncentračním táboře Osvětim. Zemřel
v plynové komoře 14.8.1942. Jeho jménem byla pojmenována vyškovská ţupa.
8.5.1945 skončila 2. světová válka a naše země byla osvobozena od německé okupace. Boj
za osvobození si vyţádal v domácím i zahraničním odboji značné oběti. Sokolové byli účastníky
domácího odboje, zakládali vlastní odbojové skupiny. Sokolské oběti v letech 1939-1945
činily:
3388 sokolů zahynulo (popraveni nebo nepřeţili útrapy konc. táborů)
11611 sokolů bylo vězněno
654 sokolů padlo na barikádách
30 vzdělavatelů (ze 41 sokolských ţup) bylo popraveno nebo umučeno
27.5.1942 V Praze spáchán atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Na
jeho přípravě se významně podílela sokolská odbojová organizace JINDRA.
28.5.1884 se v Koţlanech na rakovnicku narodil Dr. Edvard Beneš, prezident Československé republiky. Vystudoval filologie, filozofii a sociologii na české univerzitě v Praze,
politologii na paříţské Sorboně a práva na univerzitě v Dijonu. Od r. 1912 docent a od 1921
profesor sociologie na Karlově univerzitě. Od začátku první světové války se věnoval
domácímu odboji jako jeden z jeho organizátorů, byl hlavou tzv. tajného výboru Mafie.
V roce 1915 emigroval do Francie, spolupracoval úzce s Masarykem a Štefanikem, byl
tajemníkem Národní rady československé. Rozsáhlou diplomatickou činností se zaslouţil o
vznik samostatného Československa. Je znám výrok Masaryka: „Bez Beneše bychom
republiku neměli“. V letech 1918-1935 byl ministrem zahraničí, podílel se na zaloţení
Společnosti národů, v r. 1935 byl jejím předsedou. Od 18.12.1935 do 5.10.1938 byl zvolen
prezidentem ČSR. 30.9.1938 přijal mnichovský diktát, komentoval jej slovy: podvolili jsme
se násilí, a prozíravě nenechal odstoupení pohraničních území ratifikovat parlamentem.
5.10.1938 abdikoval a odejel do Londýna. Během 2. světové války byl v čele čs. zahraničního
odboje, uzavřel čs.-sovětskou spojeneckou smlouvu, navázal styk s moskevským vedením
KSČ. 4.4.1945 jmenoval v Košicích tzv. vládu Národní fronty, přijal dohody mezi londýnským
vedením emigrace a moskevským vedením KSČ o poválečném uspořádání ČSR. V květnu
1948 odmítl podepsat „lidově demokratickou“ Ústavu 9. května, 7.6.1948 abdikoval a
3.9.1948 zemřel. Jeho politickou vizí byla socializující demokracie, jak to popsal ve své
knize Demokracie dnes a zítra (1946). Dosáhnul svého ţivotního cíle: zrušení platnosti
mnichovského diktátu a obnovení Československa v původních hranicích (i kdyţ bez
Podkarpatské Rusi ).Na zrušení platnosti mnichovského diktátu měl také velký vliv domácí
odboj, protoţe aţ po atentátu na Reinharda Heydricha uznala neplatnost mnichovského
diktátu nejprve Anglie a po ní pak ostatní státy protihitlerovské koalice.
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