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

mail: zupa.vych@volny.cz

www.zupa-pippichova.eu

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE

soKOLNÍ VÝLET KOLEM
II. ROČNÍK ŢUPNÍ AKCE

letos do Orlických hor
krajem loupeţníka Ledříčka

Start a cíl v Klášterci nad Orlicí
Organizace se ujali : T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí,
T.J. Sokol Kunvald, T.J. Sokol Líšnice, T.J. Sokol
Slatiňany a T.J. Sokol Ţamberk
Host:

„KLUB NADŠENCOV AMATÉRSKEJ CYKLISTIKY“
ze slovenské Likávky u Ruţomberka
Startovné 30 Kč

Sokolská ţupa Východočeská-Pippichova je pořadatelem akce výletu pro cyklisty a pěší výletníky
v Orlických horách v době letních prázdnin, 10. července 2010. Výletu se mohou zúčastnit všichni
sokolové ţupy i ČOS a jejich přátelé. Trasy vedou krásnou orlickou krajinou a jsou koncipovány tak, aby
vyhovovaly všem věkovým kategoriím. Vlastní výlet bude mít start v 10.00 hod. Prezence bude probíhat
od 10:00 hod do 10:45 hod. Start i cíl bude v Klášterci nad Orlicí. Trasy jsou rozděleny podle náročnosti
pro netrénované, méně zdatné a náročnější účastníky. Kaţdý si vybere dle svého uváţení.
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Cyklotrasy:
1)
2)
3)

trasa 12 km
trasa 40 km
trasa 78 km

Trasy pro pěší:
1)
2)
3)

trasa 7,5 km
trasa 10 km
Trasa 18,5

Cestou budou občerstvovací stanice na doplnění tekutin a kalorií. Kaţdý účastník obdrţí v cíli diplom a
pamětní razítko. Pro méně zdatné je moţný start u některé občerstvovací stanice. Večer bude pro všechny
účastníky společné posezení u ohně s opékáním čuníka v areálu T.J. Sokola Klášterec nad Orlicí.
Okolí umoţňuje velký výběr ubytování v rozumných cenách (kaţdý si zajišťuje sám) a je ho moţné najít
na internetové adrese www.české hory.cz , nebo je moţné přespat v sokolovně na karimatkách. Kaţdý
přihlášený účastník obdrţí včas podrobné informace.
Přihlásit se je moţné do 2. 7. 2010 anebo přímo na místě.
Kontakty:
Tel.:
466 614 253
Mobil:
776 602 665
E-mail:
lebduska.zupa.vych@volny.cz
lebduska.mir@seznam.cz

Těšíme se na Vaši účast
INFORMACE Z ČOS
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INFORMACE Z NÁČELNICTVA
OPAKUJEME!!!

Vážené sestry a bratři,
Blíţí se konec cvičebního roku, proto bychom
chtěli zhodnotit uplynulé období. Letošní rok byl
rokem volebním a proto se obnovilo náčelnictvo.
Někteří
skončili
z důvodu
pracovního
zaneprázdnění, ale nás mrzí, ţe skončila ţupní
náčelnice Jindra Nečesaná, která vedla ţeny 15
let. Tímto bychom jí chtěli poděkovat za
odvedenou práci a budeme se snaţit pokračovat
v jejích šlépějích, i kdyţ víme, ţe nasadila laťku
dost vysoko. V uplynulém roce jsme upořádali
několik ţupních srazů, zorganizovali doškolování
cvičitelů ve Vranicích, ale také se nám podařilo
vyškolit 22 nových cvičitelů. I na těch bude
záleţet, kterým směrem se bude dál ubírat naše
ţupa.
Mezi
největší
akce,
které
jsme
zorganizovali patří ţupní přebor ve všestrannosti,
i kdyţ měl slabší účast a ţupní závody v atletice
v Ústí nad Orlicí, kde bylo 156 závodníků. Mezi
dobré akce patří také organizování zálesáckého
závodu zdatnosti v Řečanech nad Labem, turnaj
ve florbale organizovaný v Chocni a v Jevíčku a
volejbalový turnaj smíšených druţstev v Ústí nad
Orlicí. Chtěli bychom jsme poděkovat Vám všem
jak cvičitelům, tak cvičencům soutěţícím za
dobře odvedenou práci a těšíme se po
prázdninách nashledanou.

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.
V minulé příloze Župního zpravodaje byl
seznam cvičitelů sokolské všestrannosti
s propadlou
nebo
končící
platností
průkazu.
Pokud cvičitelé do konce měsíce června
2010 zašlou na župu osvědčení o
absolvování povinných 30 hodin, obnoví
se jim platnost průkazu. Po tomto
termínu
budou
veškeré
průkazy
zrušeny.
Světlana Hoffmannová
náčelnice župy

Se sokolským pozdravem „Nazdar

“

Náčelnice a náčelník župy

Jsou nové termíny školení a seminářů na
www.sokol.eu:
17.-19.září 2010 DVOJKAŘI, doškolovací seminář ÚŠ
ČOS pro cvičitele II.třídy v Roudnici nad Labem.
Přihlášky do 30.6.2010 na tel.: 257 007 228 nebo
257 007 259 ses.Jurčíčková.

Předání stříbrné Pippichovy medaile sestře Jindře
Nečesané u příležitosi ukončení činnosti ve funkci
náčelnice župy.

ODBOR SPORTU
OPAKUJEME!!!

Župní přebor v přespolním běhu
T.J. Sokol Klášterec nad Orl. –
oddíl lyžování
Župní přebor v karate
T.J. Sokol Vysoké Mýto – oddíl
Župní přebor v malé kopané
T.J. Sokol Svratouch – oddíl
malé kopané

ŽOS POVĚŘUJE K USPOŘÁDÁNÍ
ŽUPNÍCH PŘEBORŮ TYTO JEDNOTY:
Župní přebor v sportovní gymnastice
T.J. Sokol Chrudim – oddíl SG
Župní přebor ve stolním tenise
T.J. Sokol Žamberk – oddíl
stolního tenisu
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Župní přebor v nohejbalu
T.J. Sokol Holice

kritérií ŢOS sportovním oddílům naší ţupy. Proto
nám zasílejte vaše články a foto z akcí, které
pořádáte a výsledky, kterých jste dosáhli.
Všechny tyto informace a materiály zveřejníme
na našem webu.

Prosíme pořadatele ţupních přeborů, aby nás
průběţně informovali o termínech uspořádání ŢP,
aby se včas zveřejnila pozvánka ( rozpis) a
rozeslala všem příslušným sport.oddílům T.J. Po
uspořádání ţupního přeboru prosím zašlete
zprávu ( články, foto) na náš email a na ţupu
zašlete vyúčtování. Přislíbené fin. prostředky vám
budou okamţitě zaslány.

ŢOS podal na OS ČOS ţádosti na granty, celkem
31 grantů v celkové výši 743.680,- Kč.
Na webu Pardubického kraje jsou jiţ zveřejněny
seznamy úspěšných a neúspěšných ţadatelů o
krajský grant 2010.

Pozvánky, informace, články o dění v oddílech
naší ţupy jsou zveřejňované na webu –
www.zupa-pippichova.eu. Podklady můţete
zasílat na email: zupniodborsportu@seznam.cz

Pokud máte vlastní web, prosím pošlete nám
odkaz, který vloţíme na náš web.
Předem děkuji
Pavel Trunec
předseda ŽOS

Na webu najdete fotografie z předání ocenění
nejlepším oddílům naší ţupy.
ŢOS obdrţel letos z Pardubického kraje a OS
ČOS prostředky, které budou rozděleny dle

ZE ŽIVOTA JEDNOT
koordinaci pohybů a motoriku. Zúčastnilo se cca
160 dětí ze Základní a praktické školy SVÍTÁNÍ a
ze Základní a praktické školy v Klášterní ulici.
Odpolední program byl určen pro děti ostatní.
Těch přišlo téměř 200.
Programy, které pro děti připravili cvičitelky
a cvičitelé oddílu všestrannosti, byly pestré. Podle
věkových kategorií děti
skákaly
v pytlích,
přenášely míček přes
lavičku, podbíhaly pod
lanem, házely na koš,
prolézaly strachovým
pytlem,
driblovaly,
běhaly
slalom
s florbalovou hokejkou
nebo skákaly z místa.
Jiţ teď se děti
mohou těšit na příští
rok, kdy si budou moci
vyzkoušet
různé
moţnosti, které nám
nabídne
naše
nové
hřiště.

T.J. SOKOL PARDUBICE
PARDUBICKÝ DĚTSKÝ DEN
Rok
se
s rokem
sešel a 3. června
2010
byla
opět
pardubická
sokolovna otevřená
všem dětem. Konal
se totiţ dětský den.
Protoţe jsme
nemohli
vyuţít
venkovní
hřiště,
které
prochází
v současné
době
velkou
modernizací, mohly
si
děti
vyzkoušet
různé náčiní a nářadí
ve velkém sále naší
sokolovny.
Dopolední
část byla určena pro
hendikepované děti a
děti
ze
specializovaných
zařízení, které si tak
mohly
procvičit

T.J.SOKOL Pardubice I nabízí staré venkovní
branky na házenou a venkovní stojan na
desky pro basketbal.
INFO tel.:466 614 681
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T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II.
Významné pořádané a spolupořádané akce a
obsazení kurtů oddílem volejbalu T.J. Sokol
Česká Třebová II. 2010
1. T.J. pro jedenáct družstev
2. Mistrovská utkání převážně krajských přeborů
3. Akce pořádané, spolupořádané
1. T.J. Pondělí 16.00 – 18.00
Úterý
15.30 – 20.00
Středa 16.00 – 19.00
Čtvrtek 15.30 – 20.00
Pátek
16.00 – 19.00
2. Mistrovské utkání - soboty, neděle – datum podle
rozpisu soutěží, čas 8.00 – 16.00
3. Akce 1) Přebor ČOS minižáci (celostátní)
30.5.2010
2) Přebor ČOS mužů a žen (celostátní) 12.6. – 13.6. 2010
3) Týden sportu
21.6. – 25.6. 2010
4) Volejbalový kemp
4.7. – 9.7. 2010
5) Celostátní školení trenérů a cvičitelů 7.7. – 10.7. 2010
6) Kemp Olawa I.
1.7. – 11.7. 2010
7) Kemp Olawa II.
1.8. – 11.8. 2010
8) Kemp Olawa III.
1.8. – 9.8. 2010
9) Kemp Prostějov
14.8. – 20.8. 2010
10) Přebor ČOS přehazovaná (celostátní)
září 2010

U příleţitosti ţupního klání byla udělena br.
Rudolfovi Sedlakovi bronzová medaile Karla
Pippicha jako ocenění za dlouholetou činnost ve
prospěch sokolského hnutí.

T.J. SOKOL ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Medaili br. R. Sedlakovi předali, za župu místostarosta
br.J. Kalous a náčelník br.V. Pilař a za domovskou jednotu
jednatelka T.J. ses.J.Svobodová

22.5.2010 proběhl ţupní přebor ve volejbale
smíšených druţstev. Turnaj odehrála 4 druţstva
ze 2 jednot.
Pořadí: T.J. Sokol Ústí nad Orlicí I
T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí I
T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí II
T.J. Sokol Ústí nad Orlicí II
Do druhého kola postupují první dvě druţstva.

T.J. SOKOL SVRATOUCH

Župní přebor v malé kopané
SOKOLCUP 2010
T.J.SOKOL Svratouch pořádá jiţ 7.ročník ţupního
přeboru v malé kopané SOKOLCUP.
Kdy: 17.7.2010 od 8.00 hodin
Kde: hřiště T.J.SOKOL Svratouch
Prezentace muţstev a rozlosování dne 17.7.2010
v 7.30 hodin.
Startovné: 500,- Kč za muţstvo
Hraje se systémem 4+1 ve skupinách a poté
vyřazovacím způsobem čtvrtfinále – finále.

Pavel Kittlitz

Župní lehkoatletické závody
Sokol Ústí nad Orlicí byl 29. 4. 2010 pořadatelem
ţupních lehkoatletických závodů. Účast byla hojná
a akce se vydařila. Poděkování patří všem
účastníkům a především organizátorům.

Pro vítěze je připraven sud piva, pohár, putovní
pohár, míč a DIPLOM. Pro ostatní týmy na
stupních vítězů jsou připraveny také věcné ceny.
Dále je vyhodnocen nejlepší brankář turnaje.
Občerstvení zajištěno.
Přihlášení muţstev do 13.7.2010
na tel.: 776 672 767 br.Sádovský.
Srdečně zvou pořadatelé.
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T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD

T.J. Sokol Dolní Újezd si Vás dovoluje pozvat na

MEMORIÁL BOHOUŠE NOVÁČKA
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
KDY : SOBOTA 7. SRPNA 2010
KDE : FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ V DOLNÍM ÚJEZDĚ
V KOLIK : ZAČÁTEK VE 13,00 ( PREZENTACE MUŽSTEV DO 12,30 )
PŘIHLÁŠKY : DO 11. 7. 2010 – Vladimír BIS TMB : 602141065
STARTOVNÉ : 600 Kč

HERNÍ SYSTÉM :

BUDE UPŘESNĚN DLE PŘIHLÁŠENÝCH MUŽSTEV.







T.J. SOKOL HOLICE

HRAJE SE PODLE PRAVIDEL FOTBALU S NÁSLEDUJÍCÍMI
ODLIŠNOSTMI:
HRACÍ PLOCHA JE POLOVINA NORMÁLNÍHO HŘIŠTĚ
BRANKY MAJÍ ROZMĚR 2 X 5 METRŮ
OFSAJD NEPLATÍ
HRAJE SE V POČTU 6 + 1 HRÁČŮ
HOKEJOVÉ STŘÍDÁNÍ

31.-4.6.2010 se tři členové výboru T. J. Sokola
Holice podíleli na organizaci X.Olympiády ţáků
škol holického regionu.Mimo slavnostního zahájení
a ukončení jsme v pátek zajišťovali závody
cyklistiky dívek a chlapců.
2.6. se 42 členů Sokola vydalo na autobusový
zájezd do Kuksu a Velichovek. Zájezd se i přes
nepřízeň počasí vydařil.

T.J. SOKOL STRÁŽNÁ

Od pondělí 31.5.2010 probíhá v naší sokolovně
oprava oken na západní straně tělocvičny.Protoţe
je budova památkově chráněným objektem, je
práce náročná.

T.J.Sokol Strážná se vydala dne 12.6 do Krkonoš.
Nejdříve jsme se byli poučit na
přednášce ve středisku v Peci pod
Sněžkou. Pak jsme vyjeli lanovkou
na Sněžku, sešli jí Obřím dolem zpět
do Pece pod Sněžkou se zastávkou v
jiném středisku, kde byla nádherná
výstava. Po obědě jsme si projeli
Jánské lázně, Špindlerův Mlýn. Vyjeli
jsme na Špindlerovku a ti co chtěli,
sešli údolím Bílého Labe k Dívčím
lávkám. Máme mezi s sebou sestru,
která se v Krkonoších vyzná a její
láska k těmto místům byla až
nakažlivá a věřím, že se někteří rádi
sem vrátí a prozkoumají to, co jsme nestihli.

Od 1.6.2010 vznikl při oddílu badmintonu T. J.
Sokol Holice oddíl dětí. Toto naše jednota
uvítala,protoţe při znovuznaloţení jednoty před
13ti lety se oddělila část členů TJ JISKRA i
s dětskými oddíly. Více na:
www.badmintonholice.cz
Oddíl cyklistiky pokračuje ve hvězdicových
výjezdech do okolí, 9.6. to byl výlet do Hradce
Králové na lesní hřbitov-cca 66km.
Dvořáková Anna
jednatelka T. J. SOKOL Holice

Monika Jurečková
starostka T.J.Sokol Strážná
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T.J. SOKOL JABLONNÉ NAD ORLICÍ
Taneční vystoupení jabloneckých sokolek
v našem kraji – „Česká beseda“
Sokolky z Jablonného se zúčastnily 5.
července 2008 oslav na hřišti v Mistrovicích.
Všem divákům se vystoupení líbilo.

Další pozvání se konalo do Bystřice u Poličky
5. 7. 2009. Letos 19. července se představí
v Jablonném nad Orlicí u rybníka s Českou
besedou při oslavě 135 let zaloţení sboru
hasičů. V Kamenici u Poličky vystoupí 5.
července 2010
Děvčata si sama ušila kroje a veškeré výdaje
s vystoupeními a výdaje za cestovné si hradí
ze svého.
Čeněk Lux
starosta T.J.

SLOVO VZDĚLAVATELE
Tyršova filozofie a dnešek (viz příloha)

ZÁVĚREM
Vzhledem k tomu, ţe nás nepřetrţitě trápí server Volný pro elektronický styk s jednotami, rozhodli jsme
se zavést elektronickou poštu přes naše internetové stránky, které by podle vyjádření odborníků měly být
rychlejší a méně komplikované.
Základní adresa pro styk s ţupní kanceláří bude kancelar@zupa-pippichova.eu
I další pracovníci ţupy a ţupní funkcionáři budou mít zřízeny nové e-mailové adresy.
starosta@zupa-pippichova.eu
kancelar@zupa-pippichova.eu
ucetni@zupa-pippichova.eu
tajemnik@zupa-pippichova.eu
nacelnik@zupa-pippichova.eu
nacelnice@zupa-pippichova.eu
odborsportu@zupa-pippichova.eu
vzdelavatel@zupa-pippichova.eu

starosta ţupy br.V.Aliger
administrativa ses. P.Mařasová
účetní ses.V.Syrová
tajemník br.M.Lebduška
náčelník ţupy br.V.Pilař
náčelnice ţupy ses.S.Hoffmannová
předseda ŢOS br.P.Trunec
zástupce vzdělavatele br.J.Jelínek

Tyto adresy budou zprovozněny v první polovině měsíce července a jsme
přesvědčeni, ţe tato změna přispěje ke zkvalitnění komunikace mezi ţupou a jednotami a omezí vytváření
šokových situací.
V průběhu měsíce května došlo v župní kanceláři k zavirování počítače ( TROJSKÝ KŮŇ). Známe
přesnou příčinu zavirování, která nám způsobila nemalé potíže, s jejichž odstraňováním se
odborníci potýkají dodnes. Zavirování způsobil soubor, který na župu poslali z jedné z našich
jednot, přestože neměl se sokolskou činností nic společného.
Žádáme proto všechny jednoty, které s námi komunikují v elektronické podobě, aby nás
nezatěžovaly jinou, než služební a řádně ověřenou poštou.

STAROSTA A PŘEDSEDNICTVO ŽUPY S PRACOVNÍKY ŽUPNÍ
KANCELÁŘE VÁM PŘEJÍ KRÁSNÉ A SLUNEČNÉ PRÁZDNINY,
PĚKNOU DOVOLENOU, NABERTE SIL A PO PRÁZDNINÁCH
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ZNOVU DO PRÁCE
Přílohy ke zpravodaji jsou vyvěšeny na webových stránkách ţupy.

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 17.9.2010

Kalendář sokolských výročí.
Červen:
2.6.1934

zemřel v Praze JUDr Jindřich Vaníček, náčelník České a Československé obce
sokolské v letech 1892 aţ 1931.
18.6.1882
byl v Praze uspořádán 1. sokolský slet na Střeleckém ostrově za osobního řízení
M. Tyrše.
27.-30.6.1912 se konal v Praze na letenské pláni VI. Všesokolský slet, který byl současně
prvním sletem Svazu slovanského sokolstva a oslavou 50. výročí zaloţení
Sokola. Cvičiště mělo rozlohu 47000 m2, mělo 10624 značek, tribuny pojaly
100000 návštěvníků a byly během sletových dnů několikrát zaplněny. Seřazovací plocha měla 28200 m2 pro 14000 cvičenců. Ve společných prostných
muţů a ţen vystoupilo 11000 muţů a 5000 ţen. Na sletu cvičili také sokolové z USA, Ruska, Bulharska Chorvatska, Slovinska, Rakouska, celkový počet zahraničních účastníků přesáhl 6000. VI. Všesokolský slet se stal velkou
manifestací slovanských národů v Rakousku-Uhersku a největší tělocvičnou
slavností té doby na světě.

Červenec:
12.7.1908
28.7.1914
31.7.1854

Srpen:
2.8.1848

8.8.1884
23.8.1914

Září:
3.9.1948
12.9.1822
14.9.1937
17.9.1832

se v Račicích narodil Alois Hudec, mistr světa ve sportovní gymnastice (1931)
a olympijský vítěz (1936).
začala 1. světová válka. Starosta ČOS JUDr Scheiner převedl do zahraničí
finanční prostředky ČOS a dal je k dispozici české exilové vládě pro její
činnost v zahraničí.
se narodila v Praze Renata Fuegnerová, pozdější manţelka M. Tyrše. Byla
jedna z prvních a nejmladších cvičitelek Tělocvičného spolku paní a dívek praţských, zaloţeného na popud M. Tyrše v roce 1869.

Dechové hudby Sokola Kolí. Později se Kmoch osamostatnil a dosáhl značných
úspěchů, i mezinárodních. Jeho kapela měla sloţení nástrojů jako rakouské vojenské dechové hudby. Kmoch ale zavedl novinku, ţe cca třetina hudebníků zpívala slova písně.
zemřel tragicky v Oetzu v rakouských Alpách Dr Miroslav Tyrš, zakladatel
Sokola a první náčelník Sokola Praţského, autor českého tělocvič. názvosloví.
vznikla ve Francii česká dobrovolnická „Rota Nazdar“, jejíţ jádro tvořili členové
Sokola v Paříţi a bojovala na frontě proti Němcům.

zemřel v Sezimově Ústí dr. Edvard Beneš, prezident Československé republiky,
člen Sokola od dětských let.
se v Praze narodil Jindřich Fügner, spoluzakladatel sokolského hnutí, první
starosta Sokola Praţského.
zemřel v Lánech Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident ČSR.
se narodil v Děčíně dr Miroslav Tyrš, zakladatel sokolského hnutí a první
náčelník Sokola Praţského.
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