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

mail: kancelar@zupa-pippichova.eu

www.zupa-pippichova.eu

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE
Brzy si připomeneme 90. výročí úmrtí zakladatele naší ţupy JUDr. Karla Pippicha, který
zemřel na Velikonoční pondělí 29. 3. 1921, a proto bude vhodné zaměřit pozornost tímto
směrem. Uvítáme podněty z jednotlivých jednot, které by nás inspirovaly směrem k uctění
tohoto významného výročí.

INFORMACE Z ČOS
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Porada starostů a tajemníků ţup se bude konat
4. 11. 2010 od 10,00 – 16,00 hod. v aule Tyršova domu
Podzimní zasedání výboru ČOS se bude konat
27. 11. 2010 v aule Tyršova domu
Vzhledem k tomu, ţe jsou nové a upřesněné informace ze SAZKY a MŠMT
ohledně financování, bylo zasedání PV ČOS přeloţeno na 24.10.2010, zápis
zatím není zpracován a nejsou tudíţ z ČOS ţádné nové informace.

INFORMACE Z NÁČELNICTVA
Váţené cvičitelky, váţení cvičitelé, všechny
srdečně zdravíme.
Chceme Vás upozornit na několik seminářů,
které v dohledné době proběhnou:

5. 12. 2010
Předvánoční setkání trochu
jinak - Praha TD
Ţupní srazy ţenských a muţských sloţek se
uskuteční v prvních měsících roku 2011, kdy
budete mít moţnost zhlédnout CD se
sletovými skladbami a pak se rozhodnout,
kterou skladbu bude Vaše T. J. nacvičovat.
Na jednoty byl zaslán dotazník – Hodnocení
činnosti odboru sokolské všestrannosti,
termín návratky je 31. 12. 2010. Prosíme o
dodrţení tohoto termínu.

28. 10. 2010 Sokolské vrcholy - Výstup na
Blaník
6. 11 2010
Jóga a spontánní tanec Pardubice
13. 11. 2010 Míčové pohybové hry,
netradiční hry – Olomouc Chválkovice
13. 11. 2010 Setkání cvičitelek a cvičitelů
aerobiku - Praha TD
27. 11 2010
Syndrom hyperaktivity dětí,
power jóga a práce s hudbou - Praha TD

ţupní náčelnice a náčelník

ODBOR SPORTU
Váţené sestry a bratři,

vyúčtování příspěvku OS ČOS a Krajského
grantu.
Zprávy
můţete
posílat
také
v
elektronické podobě včetně fotografií na E-mail:
odborsportu@zupa-pippichova.eu,
kancelar@zupa-pippichova.eu.

ţádáme všechny předsedy odborů sportů T.J.,
popřípadě přímo předsedy sportovních oddílů,
aby nám zasílali zprávy o činnosti sportovních
oddílů naší ţupy (uzávěrka do 31.10.2010).
Tento termín byl určen z důvodu včasného
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Vaše úspěchy zveřejníme ve zpravodaji ţupy a na
webu ţupy. Zpráva o činnosti sportovních oddílů
je jedním z hlavních hledisek pro rozdělování
příspěvků na činnost v letošním roce. Poslední
dva měsíce 11-12/2010 budou zahrnuty do
hodnocení v roce 2011. Tak nezapomeňte v lednu
2011
poslat
tyto
závěrečné
zprávy.

Popis činnosti v roce 2010:
Dosaţené výsledky v rámci ČR:
Dosaţené mezinárodní úspěchy:
Foto:
Odkaz na oddílový web:
Kontakt na předsedu oddílu (e-mail, telefon):
Všem, kteří nám zprávy jiţ poslali, děkujeme.
Pavel Trunec, předseda ŢOS
e-mail: odborsportu@zupa-pippichova.eu

Krátká osnova zprávy:
Zpráva o činnosti sportovního oddílů
Název oddílu:

ZE ŽIVOTA JEDNOT
meditaci a soustředění. Ve čtvrtek se také při
západu slunce konala promoce mistrů. Mistru prof.
Dr. Rudolfu Jakhelovi sloţilo slavnostní slib 33
mistrů z celé Evropy, mezi nimi byl i náš
koordinátor pro ČR mistr Miroslav Zezulka, který
se stal drţitelem V.Danu KARATE.

T.J. SOKOL PARDUBICE
Ve dnech 25.9. aţ 3.10. 2010 proběhl v
Chorvatsku na ostrově Mali Lošinj seminář
moderního sportovního karate (MSK) pod vedením
mistra bojových umění prof. Dr. Rudolfa Jakhela,
drţitele IX. Danu KARATE a autora direktní
metodiky

V pátek 1.10. se konal mezinárodní
turnaj MSKAI.
Forma Quarta - F4° Krejzlová Kristýna
Forma Quarta - F4° Eichlerová Klára
Boje ţen modrých pasů FB ¨
Krejzlová Kristýna
Gratuluji k dosaţeným úspěchům.

MSK. Semináře se zúčastnilo přes 100 karatistů
nejen z České republiky, ale i Německa, Slovinska
a Itálie.
Cvičení probíhalo vţdy 3x denně. První trénink
začínal v 6,30 hod. během po pobřeţí a pokračoval
cviky zaměřenými na koordinaci a kondici kaţdého
sportovce. Před polednem začala druhá část
cvičení. Probírala a nacvičovala se sebeobrana a
boj se zbraněmi. Odpoledne bylo pro karatisty
volné. Vzhledem k počasí jsme vyuţili moţnost
koupání a relaxace. Z hotelu se dalo za krátkou
chvíli
dojít
do
přístavního
městečka.
V
podvečerních hodinách začal třetí trénink, kde
probíhala technicko – taktická příprava. Prakticky
kaţdý den probíhaly také schůze české a na konci
týdne internacionální DAN COLLEGE, kde se řešily
různé projekty a úkoly.

2. místo
3. místo
1. místo

V sobotu 2.10. se konal ADRIA CUP 2010
(ČR, Německo, Slovinsko a Itálie), kde tým ČR
obsadil 3. místo a dále v jednotlivých váhových
kategoriích získali reprezentanti ČR řadu dalších
pohárů.
mistr Pavel Trunec, předseda oddílu MSK
Sokol Pardubice

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ

Ve čtvrtek 30.9. v ranních hodinách čekal na
karatisty patrně nejatraktivnější trénink. Jednalo
se o lámání kamenů. Na skalnatém pobřeţí
Jadranu jsme si mohli vyzkoušet na kolik dobře
ovládáme přeráţecí
techniky. Úsvit slunce
vyvolával v kaţdém z nás chuť pro hlubokou
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U příleţitosti 125.výročí zaloţení
Tělocvičné jednoty v České Třebové
pořádala dne 23.10.2010
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Akce se vydařila.

Všem úspěšným karatistům gratulujeme a přejeme jim další
skvělé výsledky.

T.J. SOKOL VYSOKÉ MÝTO

www.mska.cz/vysokemyto
Vysokomýtští karatisté
ovládli Prahu

Činnost oddílu basketbalu
v roce 2010

Zimní škola 2010
O víkendech 23.-24.1.2010 a 30.1.-31.1.2010
vyrazil vysokomýtský oddíl školy Moderního
sportovního karate (MSK) do Prahy na zimní
celorepublikové soustředění karatistů s ligovým
testovním turnajem.
Dvě tělocvičny umoţnily rozdělit cvičence podle
pasů.První víkend byl zaměřený na zopakování a
zdokonalení základních technik karate pro ţluté a
oranţové pasy. Vyšší technické stupně cvičily
převáţně techniky podmetů s partneremv reálných
situacích pod vedením Miroslava Zezulky, IV Dan.
Důraz byl kladen na starty do kombinací a
výbušnost kopů a úderůDruhý víkend na nás čekal
testovní turnaj v disciplínách - forma a boj
sparing - lehčí boj a sportovní boj – kumite).
Mejťáci si vedli opět znamenitě.
Celkově se náš vysokomýtský oddíl umístil na
1. místě mezi všemi zúčastněnými oddíly
z celé České republiky (15 oddílů), se ziskem
83 bodů.
Při udělení vyšších technických stupňů jsme měli
své zastoupení a radovat se mohli:
František Beneš, Zdeněk Jiříček a Jakub
Pelikán obdrţeli 8. kyu (první oranţový pás),
Pavel Sochor obdrţel 9.kyu (druhý ţlutý pás) a
Michael
Kašpar obdrţel 10. kyu (první
ţlutý pás).

V roce 2010 činnost basketbalového oddílu řídil výbor ve
sloţení :
Ropek Josef – předseda, Ropek Jiří –pokladník, Kučera
Josef – organizační pracovník,Blaţej Jiří a Vondráček
Pavel členové.V tomto roce vykazovalo činnost
pět druţstev - ţáci a ţákyně,dorost, muţi a stará
garda.(celkem 54členů)
Druţstvo dorostenců pod vedením trenérů Ropka Jiřího
a Blaţeje Jiřího skončilo v krajském přeboru U18
(sezona 2009/2010 na prvním místě a stalo se tak
krajskými přeborníky.
Muţi ukončili sezónu pod vedením nových trenérů (
Richtr,Vondráček ) 2009 /2010na na 10 místě. .
Ţáci odehráli pod vedením trenérů Ropka Josefa pouze
jeden přátelský zápas ve kterém prohráli se Svitavami.
Stará garda se zúčastnila turnajů ve Svitavách,Lomnici
a ve Skutči.
V měsíci květnu pak oddíl basketbalu pořádal Memoriál
Jana Jetleba v místní Sokolovně – memoriálu se
zúčastnil
kromě
tradičních
soupeřů
i
výběr
reprezentantů nad 55 let ( Brabenec, Nečas, Ptáček …..)
Na tomto turnaji obsadili naši borci třetí místo. .V těchto
turnajích nejde o výsledky, ale o radost z pohybu a
vítězství nad vlastní leností.
V oddíle basketbalu pracuje 7 trenérů kvalifikace ,,C“ a
od roku 2008 i dva rozhodčí
.(Sejpka,Krampera )
Kromě sportovní činnosti pořádá BK přátelská posezení
pro hráče a rodinné příslušníky na začátku a ukončení
sezóny.
V sezóně 2010- 2011 reprezentují náš oddíl 2 druţstva
( dorostenci U18 a muţi ve Východočeské lize).Druţstvo
dorostenek bude hrát pouze přátelská utkání.
Nš odchovanec Přemysl Richter přestoupil do BK
Pardubice a svými výkony pomohl získat titul přeborníka
ČR
Rok 2010 zakončí náš oddíl na 1.svátek vánoční
turnajem příchozích) kterého se zúčastní současní i
bývalí hráči a hráčky všech kategorii.V loňském roce byl
přítomen i hráč BK Kolín – Jiří Jelínek a Milan Jaroš hráč
BK Grand Canaria.
Josef Ropek

T.J. SOKOL MĚSTEČKO TRNÁVKA
Na fotce horní řada zleva: Martin Čipera, David Mikeš,
Jindřich Vavroušek, Pavel Sochor, Josef Kuchta, Jakub
Král, František Beneš, Lada Bezděková, Jan Michálek, Jiří
Trunec
a František Starý.
Dolní řada zleva: Zdeněk Jiříček, Anežka Soušková,
Veronika Stará, Hana Jirmásková, Nikola Novotná a
Jakub Pelikán. Prvního víkendu semináře se také
zúčastnili: Luboš Malý, Michael Kašpar a Šárka Novotná,
kteří nejsou na fotce.

V sobotu dne 2.10. 2010 v 10:00
hod. se uskutečnil na hřišti
v Měst. Trnávce lehkoatletický
čtyřboj.

4. R O Č N Í K H A L O V É H O T U R N A J E
S T A R Š Í CH P Ř Í P R A V E K R. 2000 A M L.
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Ubytování: Po dohodě je moţné zajistit zdarma
ubytování (vlastní karimatky a spacáky)
V loňském roce byly osloveny tyto T.J. Sokol:
Bystré u Poličky, Dolní Újezd,Klášterec nad
Orlicí,
Moravany,
Dolní
Roveň,
Dolní
Dobrouč,
Sruby,
Svratouch,
Ţivanice,
Troubelice, Hrotovice, Puklice, Ţalkovice,
Bedihošť, Konice, Otaslavice, Přemyslovce,
Střechovice, Vrahovice, Městečko Trnávka

„ O PŘEBORNÍKA ČOS 2010 „
Oblast „Východ“
Pořadatel : Obecní úřad, ZŠ a T.J. Sokol Městečko
Trnávka, komise kopané ČOS
Termín : sobota 27.11.2009
Věková kategorie : starší přípravka ročník
narození 2000 a mladší (nutné s sebou reg.
průkazy nebo průkaz zdravotní pojišťovny
Informace : telefonicky Vlastimil Stenzl tel.: 724
810 906, stenzl@hotmail.com
Místo konání : Městečko Trnávka – sportovní hala
u ZŠ
Zahájení : Prezentace 7.30 – 7.50 hodin,
slavnostní zahájení a losování v 8.00 hodin.
Začátek prvního utkání v 8.15 hodin
Startovné : zdarma (platí ČOS)
Přihlášky: zašlete nejpozději do 30.10.2010 na
adresu :
Vlastimil Stenzl, Hůrka 1045 278 01,
Kralupy nad Vltavou
nebo e-mailem :

Vlastimil Stenzl
Starosta
T.J. Sokol M.Trnávka

Jaroslav Ţouţelka
předseda OS
T.J. Sokol M.Trnávka

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ
Monika Simonová
cyklistický oddíl T.J. Sokol Česká Třebová

stenzl@hotmail.com
nebo i telefonicky ( 724 810 906)
vţdy prosím uveďte telefonický kontakt
Ceny : druţstva na 1. – 3. místě obdrţí poháry,
ostatní diplomy a drobné ceny, které obdrţí
rovněţ nejlepší hráč, střelec a brankář turnaje
Hrací doba : 1 x 15 min
Hrací systém (v závislosti na počtu přihlášených
družstev): 10 druţstev bude rozlosováno do 2
základních skupin, kde sehrají zápasy kaţdý s
kaţdým. Po ukončení zákl.skupin se hrají zápasy o
konečná pořadí:
5. ze skupin o 9. -10. místo
4. ze skupin o 7. -8. místo
3. ze skupin o 5. -6. místo
2. ze skupin o 3. -4. místo
1. ze skupin o 1.–2. místo
Hodnocení výsledků ve skupinách :
počet bodů 3 – 1 – 0
vzájemný zápas
brankový rozdíl
větší počet vstřelených branek
dodatečné pok. kopy 5
Počet hráčů : soupiska 12 hráčů, počet hráčů na
hřišti 4 x 1
Rozhodčí : kvalifikovaní rozhodčí OFS Svitavy
Občerstvení : bufet bude po celý turnaj otevřen
Moţnost objednání obědů v
pohostinství
u pana Josefa Valacha
tel. : 461 329 140, 603 155, 245

Mistryně republiky SAC 2010 – silnice
Vicemistryně republiky SAC 2010 – časovka
2. místo – celkové pořadí Českého poháru

T.J. SOKOL SLATIŇANY
Dne 23.10.2010 se ve slatiňanské
sokolovně konalo slavnostní zasedání
jako součást oslav 100. výročí
zaloţení Tělocvičné jednoty Sokol
Slatiňany.
Na programu bylo ocenění zaslouţilých členů
slatiňanského Sokola, ukázky sokolské činnosti,
vystoupení hostů a volná zábava s občerstvením
za doprovodu „formanské muziky“.
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Za
hosty
zasedání
pozdravili:
zástupce
Pardubického kraje a Všesportovního kolegia
Pardubického kraje pan Václav Shejbal, starosta
Města Slatiňany MVDr.Ivan Jeník, místostarosta
Města Slatiňany Vítězslav Kolek a náčelník
s náčelnicí naší sokolské ţupy Vlastislav Pilař a
Světlana Hoffmannová.

T.J. SOKOL HOLICE
Mistrovství republiky historických kol
v Brně

Slatiňanští děkují hostům za milou návštěvu a
současně zvou i ostatní na tradiční vánoční
vystoupení Formanů do slatiňanské sokolovny
dne 18.12.2010, kterým bude ukončen rok oslav.
Mgr.Zdena Hrochová

Klub historický kol z Tělocvičné jednoty Sokol
Holice se zúčastnil dne 18.7.2010 6. Mistrovství
republiky. Naši byli úspěšní a umístili se:
Jiří Valenta
– vysoká kola
2.místo
Květa Spitzerová - plášťová kola
3.místo
Miroslav Macek
- plášťová kola
3.místo

T.J. SOKOL ÚHŘETICKÁ LHOTA

V sobotu 23. 10. 2010 pořádali Lhoteckou drakiádu
s doprovodným programem a ukázkou výcviku psů.
Počasí bylo jak má být - slunečno, větrno a teplo.
Akce se velice vydařila. Přišli i přespolní.

Benjamínek Klubu historických kol Sokola Holice Anička
Valentová s Ivanem Křivánkem ze Slavkova U Brna,
který na historické drezíně přejel celou Kanadu.

Oceňování úspěšných závodníků v Brně

Stanislav Hájek

Jiří Valenta při přebírání ocenění.
Anna Dvořáková
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Na publikovaných foto chceme přiblíţit aktéry,
kteří se zaslouţili o slávu oddílu.

T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD
Dolnoújezdští sokolové se s pečlivostí
věnují mimo jiné fotbalu, ve kterém
dosáhli mnohých úspěchů a známá je
jejich fotbalová škola.

A muţstvo muţů

Šárka Šibalová, MČR v juniorské kategorii a těl.váze do
53kg získala titul ve věkové kategorii do 17,18 a 20 let.

mladší ţáci

Edita Linhová , šestinásobná stříbrná juniorka. Medaile
získala ve věkové kategorii do 17, 18 a 20 let ve váhové
kategorii do 58 kg.

starší ţáci

T.J. SOKOL LÁZNĚ BOHDANEČ
Jako v pohádce
Tak by se mohl jevit rok 2009 pro vzpěračský
oddíl Sokola Lázně Bohdaneč.
9 titulů mistra ČR a další cenné kovy
obohatily pomyslný poklad oddílu.

Michaela Vašíčková, MČR v juniorské
kategorii 17, 18 a 20 let v těl.váze do 58 kg.

Však se na tom „namakali“ aţaţ.
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Jan Tůma, MČR v žákovské kategorii. Oddíl se
snaží získat a i propagovat vzpírání, a proto
každý rok v listopadu nebo prosinci pořádá
nábárovou akci pro mládež do 15 let, která
má vzletný název „Bivoj“ s označením roku.
Letos to bude „BIVOJ 2010“.

Veronika Vašíčková, MČR v juniorské
kategorii do 20 let a váze do 63 kg.

Ligové druţstvo juniorek. Zleva nahoře
Svoboda Bohuslav, ved.trenér, Drábková
Alena, Svobodová Anna – ved.ligového
družstva, dole zleva Vašíčková Michaela,
Šibalová Šárka, Vašíčková Veronika.

Medailisté jednotlivých váhových kategorií.

Poslední dobou však oddíl zjišťuje, ţe mládeţ
je pohodlná, nemá ráda námahu tréninků a
raději sedí za počítačem a hraje hry. Ale to je
ve všech druzích sportu a proto jsme rádi, ţe
alespoň to v oddíle zkusí. Výsledky jsou však
chabé.
Oddíl by rád sestavil ligové druţstvo
v ţákovské kategorii, ale nedaří se získat
potřebný počet ţáků.
V současné době začíná v oddíle problém, kdy
část závodního pole odchází na studia nebo
do zaměstnání anebo do vyšší věkové
kategorie a oddílu se velmi těţko získávají
juniorky, které by mohly startovat v ligové
soutěţi. Proto oddíl pro další období zvaţuje,
ţe se bude věnovat výchově jednotlivců a
vychovat závodníky, kteří by kontaktovali
špičku vzpěračského sportu.

Juniorský mistr ČR družstev – Sokol Lázně
Bohdaneč, na prvním stupni na stupni vítězů
( Drábková Alena, Vašíčková Michaela,
Vašíčková Veronika, Šibalová Šárka).
Oddíl převážně pracuje s děvčaty, ale mají-li
zájem chlapci, tak je zařadí do kádru oddílu.
I v tomto směru oddíl získává mnohé
úspěchy.

Bohuslav Svoboda
předseda a trenér oddílu
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Vzdělavatel
Sokolové nacvičují Prodanou nevěstu
Vzdělavatelský sbor ČOS připravuje v rámci předsletových aktivit uvedení Prodané nevěsty v reţii
Bohumila Gondíka. Účinkovat budou sokolské folklorní soubory a za naši ţupu se zúčastní Národopisný
soubor Formani z T.J.Sokola Slatiňany. Repríza představení bude uvedena 26. února 2011
na pardubické Hronovické scéně. Předprodej vstupenek bude mj. zajišťovat ţupní kancelář.
Předpokládaná cena vstupenky 100 Kč. Kdo práci bratra Gondíka zná, ten ví, ţe pod jeho vedením je vţdy
předvedeno dílo profesionální úrovně. Máme se na co těšit. Detaily budou včas publikovány v Ţupním
zpravodaji tak, aby zájemcům o toto mimořádné představení, které je zařazeno mezi doprovodné sokolské
sletové akce, mohlo být vyhověno.

Amatérští herci z Lázní Toušeň budou hrát v Šanghaji
Amatérský divadelní soubor z Lázní Toušeň odletí tento pátek na 12. mezinárodní festival umění do čínské
Šanghaje. Stane se tak prvním divadelním souborem, který bude v Asii reprezentovat české amatérské
divadlo. Divadlo, hrající při místní tělocvičné jednotě Sokol, předvede asijskému publiku v 90 minutách
programu čtyři hry beze slov. Součástí asijského turné s pěti vystoupeními bude i účast na tvůrčích
dílnách pro studenty šanghajské Divadelní akademie. Veřejná divadelní představení jsou zároveň
přístupna návštěvníkům světové výstavy EXPO 2010. Amatérští toušeňští herci hráli jiţ třikrát na Jiráskově
Hronově a byli pozváni na několik zahraničních přehlídek, mimo jiné na festivaly v Paderbornu a Lörrachu
Německu a v Saint-Louis ve Francii, odkud nedávno přivezli bronzovou plaketu jako vůbec nejlepší
zahraniční soubor.

ZÁVĚREM
K dnešnímu dni ještě 5 jednot neodebralo spolkové členské známky. Jsou to
konkrétně tyto jednoty:
Hrušová, Jablonné, Kameničky, Vítějeves, Vrbatův Kostelec.
Příslušné jednoty byly zaurgovány dopisem zároveň s upozorněním, ţe pokud
neodeberou a nezaplatí členské známky, bude nutno jednat o jejich dalším setrvání
v SOKOLE. Tak to mají na mysli stanovy ČOS.
( Patronům byl pro informaci zaslán dopis v el.podobě).
Znovu upozorňujeme na to, ţe ve vyúčtování dotací jsou potřeba dva podpisy statutárních
zástupců.
Dále upozorňujeme na správné označení tělocvičných jednot zkratkou a pouţívání
schváleného loga. Logo bude rozesláno všem jednotám se Zpravodajem.

VZOR:
správně - T.J. Sokol Pardubice
(T.J. – platí pouze pro jednoty
organizované v ČOS)
Jediné platné logo

špatně – TJ Sokol Pardubice
(TJ – platí pro jednoty
organizované v ČSTV)
Příklady nesprávně uţívaných log
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PŘIPOMÍNÁME!
Nové kontakty
Jak jsme jiţ avizovali, bylo nainstalováno nové elektronické spojení na naší ţupu, které je jiţ v provozu.
Nová e-mailová adresa pro styk s ţupní kanceláří je:

kancelar@zupa-pippichova.eu
I další pracovníci ţupy a ţupní funkcionáři mají zřízeny nové e-mailové adresy:
starosta@zupa-pippichova.eu
starosta ţupy br.V.Aliger
kancelar@zupa-pippichova.eu
administrativa ses. P.Mařasová
ucetni@zupa-pippichova.eu
účetní ses.V.Syrová
tajemnik@zupa-pippichova.eu
tajemník br.M.Lebduška
nacelnik@zupa-pippichova.eu
náčelník ţupy br.V.Pilař
nacelnice@zupa-pippichova.eu
náčelnice ţupy ses.S.Hoffmannová
odborsportu@zupa-pippichova.eu
předseda ŢOS br.P.Trunec
vzdelavatel@zupa-pippichova.eu
zástupce vzdělavatele br.J.Jelínek

POPTÁVKA:
Jedna z jednot má zájem o vyřazená či nepouţívaná bradla, nebo alespoň o funkční
madlo. Pokud některá z jednot můţe uvedené postrádat, dejte prosím informaci do
ţupní kanceláře.

Přílohy ke zpravodaji jsou vyvěšeny na webových stránkách ţupy.

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 11.11.2010

Kalendář sokolských výročí.
28.10.1918: Byla vyhlášena Československá republika. Bylo ustaveno Revoluční národní shromáždění, které zvolilo
prezidentem republiky T.G.Masaryka. Sokolové převzali strážní službu na celém území státu včetně Slovenska, odzbrojovali
rakouské vojenské posádky a zabraňovali rabování a sabotážím. Strážní službu konali až do návratu českosloven-ských legií
ze zahraničních bojišť do vlasti. Se spojenci uzavřel náš nový stát dohodu, aby z blízkých států, Francie a Italie, byli čs.
legionáři urychleně uvolňováni a přepravování do vlasti, kde se stali základem československé armády. Starosta ČOS JUDr J.
Scheiner byl pověřen Národním výborem organizováním branné moci našeho nového státu a stal se členem předsednictva
Národního výboru a v letech 1918 až 1920 inspektorem čs. armády. Od roku 1920 se opět ujal funkce náčelníka ČOS.
Očekáváme, že naše Jednoty podpoří oslavy 28. října ve svých obcích svou účastí. Velmi vhodná a žádoucí je účast sokolské
delegace v kroji na čestných strážích u památníků 28. října, TG Masaryka nebo obětí 1. světové války ( dle místních
podmínek) a při pokládání květin.
8.10.1942

zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi MUDr Stanislav
Bukovský, starosta ČOS ( 1932-39) a Svazu Slovanského sokolstva.

24.10.1890 se v Praze narodila Marie Provazníková, náčelnice ČOS a po roce
1948 náčelnice čs. Sokola v zahraničí. Po roce 1948 emigrovala,
protože byla upozorněna přáteli, že ji čeká zatčení komunistickým
režimem. Žila v USA, pracovala v čs. Sokolu v zahraničí a dožila se
101 roků. Dne 28.10.1992 jí byl udělen řád T.G. Masaryka. i.m.
29.10.1918 ČOS obnovila svou činnost po svém rozpuštění rakouskými úřady za války.
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