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Teplo a vůně domova, laskavá slova,
společné vzpomínky, něha a pochopení ...
… to jsou Vánoce, na jaké se každý z nás těší.
Krásné vánoce, v novém roce hodně zdraví a spokojenosti
přeje starosta župy, předsednictvo župy a župní kancelář
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INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE
Z ČOS došly statistické výkazy pro všestrannost, základní údaje o
jednotě,
registrace
sportovních
oddílů
a
statistický
výkaz
vzdělavatelského soboru. Ţupní kancelář je rozešle na všechny jednoty
v elektronické podobě.

INFORMACE Z ČOS
1. řádné zasedání výboru ČOS dne 27. listopadu 2010 schválilo změnu v
kategorizaci plátců členských spolkových známek, a to:

a) členské spolkové známky ve výši 100,- Kč pro děti a mládeţ do 18 let
včetně a pro seniory starší 65 let včetně
b)

300,- Kč pro ostatní dospělé členy ČOS

2. výbor ČOS schválil dále vydání jubilejní spolkové členské známky v ceně 50,- Kč jako
dobrovolnou pro všechny členy v letech 2011 a 2012, a to pro kaţdý jednotlivý rok
70% z výnosu prodeje jubilejních známek náleţí do rozpočtu ústředních orgánů na
podporu oslav
30% z výnosu zůstává sokolským ţupám

INFORMACE Z NÁČELNICTVA
Vážené cvičitelky, vážení cvičitelé, všechny srdečně zdravíme.
Chceme Vás upozornit na župní srazy a několik seminářů, které v dohledné době proběhnou:
1.
2.
3.
4.
5.

Ţupní sraz ml. ţen, dorostenek, AE a RG – bude se konat v Pardubicích dne 30. 1. 2011.
Ţupní sraz ţen, muţů, seniorů a seniorek se uskuteční v České Třebové dne 12. 2. 2011.
Ţupní sraz PD, RD a ţactva – bude se konat v Pardubicích dne 20. 2. 2011.
Soutěţ ZZZ – proběhne dne 9. 4. 2011 v T. J. Sokol Horní Jelení.
Soutěţ všestrannosti – proběhne dne 16. 4. 2011 v sokolovně v Pardubicích.

Rozpisy soutěží pro ZZZ, florbal a všestrannost jsou již připravené a rozeslané emailem na vaše tělocvičné
jednoty.
Na tělocvičné jednoty byl zaslán dotazník – Hodnocení činnosti odboru sokolské všestrannosti, termín návratky
je 31. 12. 2010. Prosíme o dodržení tohoto termínu. Pokud máte dotazy na nás, pište na nové emailové
adresy, které jsme inzerovali v župním zpravodaji v září.
župní náčelnice
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Vážení sestry a bratři, naši cvičitelé!
Dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vaši práci v uplynulém roce a popřál mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti i
sportovních zážitků v novém roce 2011. V roce, kdy začíná příprava na oslavy 150 let založení sokola a i
nácviku na XV. slet ČOS. První akce, která nás čeká, bude sletová štafeta v září, o které přineseme informace
v lednovém čísle. Takže ještě jednou krásné vánoce a šťastný nový rok.
Vám přeje župní náčelník Vlasta Pilař

ODBOR SPORTU
Vyúčtování grantů bylo vyřízeno, příspěvky z ČOS
byly rozeslány.

závěrečné zprávy.
Zprávy můţete posílat také v elektronické podobě
včetně fotografií na E-mail:
odborsportu@zupa-pippichova.eu,
kancelar@zupa-pippichova.eu.

V sobotu 18.12.2010 se konal v T.J. Vysoké Mýto
poslední ţupní přebor v karate.
Přišly pokyny a registrace sportovních oddílů na
rok 2011, budou rozeslány e-mailem všem
předsedům sportovních oddílů a do všech T.J.
Formuláře a pokyny budou zveřejněny na ţupním
webu.

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

Z n o v u o p a k u j e m e:
Váţené sestry a bratři,
Zpráva o činnosti sportovních oddílů je jedním z
hlavních hledisek pro rozdělování příspěvků na
činnost v letošním roce. Poslední dva měsíce 1112/2010 budou zahrnuty do hodnocení v roce
2011. Tak nezapomeňte v lednu 2011 poslat tyto

Všem, kteří nám zprávy jiţ poslali, děkujeme.
Pavel Trunec, předseda ŢOS
e-mail: odborsportu@zupa-pippichova.eu

Župní přebor KARATE 2010

Účastníci Župního přeboru
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boru

Župní přebor se konal 18.12.2010 ve Vysokém Mýtě.
Účastníci přeboru byli z Vysokého Mýta samozřejmě
Pardubic a Chocně. Začátek turnaje, byl okolo 10
hodiny, kdy se karatisté pozdravili. Jako první přišli na
řadu formy od F6° až po F1°, dále pak turnaj
pokračoval boji. Pardubická sedmičlenná skupina si
odvezla také umístění a to tato.
Ačkoli se Pardubická skupina snažila, zůstal letos
putovní pohár ve Vysokém Mýtě. Celkově jsme obsadili
k dosaženým úspěchům.

2. místo
Forma Quarta 4°
Kristýna Krejzlová
1. místo
Forma Tertia 3°
Aleš Hajdák
4. místo
Forma Prima 1° - W
Jakub Brokl
1. místo Boje žen absolutní sk. FA
Kristýna Krejzlová
4. místo Boje mužů absolutní sk. MA
Aleš Hajdák
3. místo
Boje mužů MY
Lukáš Metelka
3. místo
Boje žen FY
Jaroslava Barboríková
krásné 2. místo se ziskem 31 bodů. Všem členům gratulujeme
mistr Pavel Trunec, předseda oddílu

Mistrovství České republiky MSKA 2010

Úspěchy oddílu karate
MSK Sokol Pardubice na
Mistrovství ČR
dne 27.-28. listopadu
2010 v Praze

Na závěr sezóny jsme se zúčastnili
MČR poprvé v Praze. V sobotu se
začalo formou (předepsaná soustava
cviků představující boj s imaginárním
nepřítelem)a pak se pokračovalo boji
nižších pasů a sportovním bojem
zelených a modrých pasů. Již tento
den se podařilo získat jeden pohár za
2. místo, jeden pohár za 3. místo a tři
bronzové medaile. V neděli se
pokračovalo vyzařovacími sportovními
boji absolutní kategorií žen a mužů.
Oficiální
část
turnaje
začala
v 10 hodin před diváky a sponzory
exhibicí vítězů kategorií forem Prima,
Secunda, Tertia, Quarta a Quinta. Dále
následovali finále bojů mužů modrých,
mužů a žen absolutních skupin. Po skončení všech kategorií mistr Miroslav Zezulka, V.Dan, koordinátor MSKA-CZ rozdal poháry a medaile.
Úspěchy našich členů na Mistrovství ČR:
Forma Quinta - F5°
Knajbl Adam
Forma Quarta - F4°
Krejzlová Kristýna
Forma Tertia - F3°
Hajdák Aleš
Forma Secunda - F2°
Záhorská Jana
Boje mužů absolutních - MA
Knajbl Adam
Boje mužů zelených - MG
Hajdák Aleš
Boje mužů oranžových - MO
Varmuža Jan
Boje žen oranžových - FO
Záhorská Jana
Boje mužů žlutých - MY
Metelka Lukáš

7.místo
4.místo
2.místo
5.místo
3.místo
3.místo
3.místo
3.místo
3.místo

Současně proběhlo na MČR vyhlášení nejlepších deseti závodníků v Lize ČR 2010 v kategoriích
bojů mužů, žen, ve formě a celkově v absolutní kategorii (součet bodů za boje a formy).
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TOP10 nejlepších v MSKA-CZ 2010
5.místo TOP TEN kategorie absolutní
Marečková Eva
7.místo TOP TEN kategorie absolutní
Krejzlová Kristýna
10.místo TOP TEN kategorie absolutní
Tilgner Jan
1.místo TOP TEN kategorie Formy
Marečková Eva
6.místo TOP TEN kategorie boje žen
Vladyková Jana
7.místo TOP TEN kategorie boje žen
Krejzlová Kristýna
9.místo TOP TEN kategorie boje žen
Eichlerová Klára
2.místo TOP TEN kategorie boje mužů
Varmuža Jan
Celkově oddíl karate MSK Sokol Pardubice
obsadil v LIZE ČR 2010 krásné 2.místo se 237
Kristýna Krejzková, Jana Vladyková, předseda oddílu - mistr Pavel Trunec, Jan Varmuža a Eva Marečková
body.
Gratulujeme všem k dosaženým úspěchům. mistr Pavel Trunec, předseda oddílu MSK Sokol Pardubice

ZE ŽIVOTA JEDNOT

T.J. SOKOL VYSOKÉ MÝTO
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
A zase je to tu! Je čtvrtek 2. prosince 2010 a čerti se nám
nastěhovali do sokolovny. Do sklepa i do přízemí. Ale co
to? Najednou se v pekle objevili andělé. Ale jsou trochu
divní, jsou špinaví a nešikovní. Musí z pekla pryč. Ale jak?
Umytí nestačí, pomohou děti. Při cvičebních hodinách se
naučily tu správnou říkanku. Peklo zase patří čertům,
nebe andělům a hvězdičkám. A aby jich na nebi nebylo
málo, přinesly děti svoje vlastnoručně vyrobené. A že jich
bylo! Budou nám teď „zářit“ v tělocvičně nejméně do
Vánoc.
Po úvodní hříčce se děti pustily do překonání náročné
překážkové dráhy. Ti nejmenší za pomoci rodičů a
prarodičů, ti starší to zkusili sami. Samozřejmě
následovala i nějaká odměna. Čerti zlobili a pošťuchovali
podle svých možností, pytle se občas naplnily, ale do
pekla si je čerti nakonec odnesli prázdné. A protože
oddíly rodičů a dětí a předškolního žactva mají
dohromady na 150 šikovných dětí, najednou by se do
tělocvičny nevešly, opakuje se „čertování“ hned čtyřikrát
po sobě. Děj příběhu vždy zůstává stejné, ale improvizaci
se meze nekladou.
A tak jsme prožili zase jednou vespolek krásné
odpoledne, viděli někdy slzičky, někdy trochu
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strachu, ale často i statečnosti těch nejmenších. Sáhnout
si na čerta nebo se nechat máznout sazemi, to každý
nedokáže.
Poděkování patří všem cvičitelkám oddílu rodičů a dětí,
předškolního žactva a jejich rodinným příslušníkům, kteří
významně pomáhali. A určitě také obětavým andílkům a
čertíkům, bez nich by to nešlo. Všichni každoročně věnují
spoustu času přípravě a organizaci tohoto odpoledne.
TAK NASHLEDANOU ZA ROK V PEKELNÉ TĚLOCVIČNĚ.
Monika Svobodová

T.J. SOKOL HNÁTNICE
Naše Tělocvičná jednota v letošním roce ţila
především oslavami 90 let od jejího zaloţení.
Vlastní
oslavy
byly
zahájeny poţehnáním
praporu
v kostele
sv.Petra a Pavla. Obec
ocenila
hnátnickou
sokolskou
činnost
udělením stuhy, kterou
na
prapor
připnul
starosta obce. Oslav se
zúčastnil
hejtman
Pardubického
kraje
Radko
Martínek
a
poslanec Parlamentu ČR Radim Jirout. Oslavy se

protáhly do ranních hodin za koncertování skupiny
BAFIX, FORMANŮ ze Slatiňan a vynikající punk
rockové skupiny ODE ZDI KE ZDI.

Za T.J. Sokol Česká Třebová 2 nastoupili:
Kubíček Pavel, Řehák Jakub, Král Tomáš, Rybka
Jan, Chudý Jindřich, Šplíchal Libor, Lesák Martin, Vašina
Lukáš a Král Adam.
Trenér: Jiří Škeřík.

Během roku probíhaly akce nohejbalu, stolního
tenisu, všestrannosti, povedený byl petangový
turnaj partnerských párů. Nesmíme zapomenout
na bezvadný maškarní ples a spoustu dalších akcí.

za T.J. Sokol Česká Třebová II. Lubomír Vašina

T.J. SOKOL CHRUDIM
Memoriál M.Brdíčkové – Šplíchalové ve
sportovní gymnastice
a ţupní závod Lídy Pejchové

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II

Chrudimačky mají bronzový pohár.

Posílám Vám další článek o českotřebovském
volejbalu. A prosím je to ten volejbalový sokolský
oddíl, historický ve Třebové tak velice desítky let
úspěšný. Píši to proto, ţe záměna našeho oddílu a
oddílu pana Kadlece se čím dál tím více zaměňuje
a bohuţel i děti některých našich bývalých hráčů
začala chodit do SK Geodézie (Sokola?) v
domnění, ţe to je naše přípravka. A to jak jistě
uznáte, není pro nás zrovna košér situace.
Děkujeme za pochopení.
Lubomír Vašina

VOLEJBALISTÉ POSTOUPILI DO DALŠÍHO KOLA
ČESKÉHO POHÁRU

VOLLEYBALL ČESKÁ TŘEBOVÁ
T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II.
O víkendu se konal kvalifikační turnaj Českého
poháru starších ţáků. Hráči, kteří se připravují na
své volejbalové řemeslo jiţ několik let se dočkali
své první opravdové republikové soutěţe.
Tento turnaj se konal na šesti kurtech ve
všesportovní hale v Hradci Králové v orlické
kotlině.
Za účasti 40 druţstev, která byla rozdělena do
osmi kvalifikačních skupin po pěti, skončilo naše
druţstvo v polovině startovního pole. Volejbalisté
T.J. Sokola Česká Třebová 2 se úspěšně
kvalifikovali do dalších bojů Českého poháru
starších ţáků. Na dalším turnaji budou hrát
v postupové soutěţi, ve třetí výkonnostní skupině,
kde mají velkou šanci postupu o stupínek výš.
Sloţení třetí
osmičky Českého
poháru
starších ţáků:
ČZU Praha, VSC Zlín, Slavia Liberec, SKV Ústí nad
Labem, VK Kladno, T.J. Nový Jičín, VK Ervěnice
Pět ze sedmi ţákovských druţstev je potěr
extraligových druţstev dospělých. I v této soutěţi
je vidět fundovaná a úspěšná práce s mládeţí
v tomto historicky úspěšném volejbalovém oddíle.

12.12.2010 pořádal oddíl Sportovní gymnastiky
T.J. Sokol Chrudim ve sportovní hale dva tradiční
závody ve sportovní gymnastice ţen.
Jiţ 44. ročník Memoriálu Mirky BrdíčkovéŠplíchalové
bývalé
reprezentantky
a
olympioničky. Závodí se ve dvojboji, ve kterém
vynikala, na přeskoku a bradlech.
V kategorii
ţen
vybojovala
naše
nynější
nejúspěšnější závodnice 17-letá Jana Novotná
první místo za druhou K. Lankašovou a třetí
Š.Jemelkovou ze Sokola Hradec Králové.
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Ve starších ţákyních cvičily dvě
závodnice, které výborně skočily
bednu a dobře zacvičily sestavu
Markéta Doleţalová se umístila
3.místě a Barbora Tichá na 8.

počítáme s tím, ţe i tento ročník
bude akcí
vydařenou. Zveme cyklisty i pěší turisty všech
věkových kategorií na dobrou zábavu, sportovní a
kulturní vyţití do Nasavrk. Pozvánka bude zaslána
i Klubu nadšencov amatérskej cyklistiky ze
slovenské Likávky.

naše 11-leté
přemet přes
na bradlech.
na krásném

V mladších
ţákyních
závodila
naše
Bára
Štěrbová, která bohuţel spadla z bradel, ale zato
dobře skočila přemet přes bednu, coţ ji posunulo
na celkovou 7.příčku.Při vyhlašování výsledků
druţstev se nejvíce radovaly gymnastky TJ
Lokomotiva Pardubice. Na druhém místě se
umístily závodnice Sokola Hradec Králové a
naše závodnice T.J. Sokol Chrudim ve sloţení
Novotná a Štěrbová získaly bronzový pohár.

T.J. SOKOL SLATIŇANY
Rok 2010 s ve Slatiňanech nesl v duchu oslav
100.výročí zaloţení slatiňanské
Tělocvičné
jednoty. Kromě všech běţných a kaţdoročních
aktivit, jako je cvičení, akce tanečního souboru
IGNIS, divadelního
a tábornického souboru
POHODA, národopisného souboru FORMANI a
jejich spoluúčasti na Slatiňanském pozastavení,
cyklistických a turistických výletů, dětského
letního tábora, pořádaného POHODOU, tanečních
kurzů a společenského chování, tradičních
vánočních trhů, spolupořadatelství na Dnu zdraví a
dalších akcí, byla hlavním programem oslava
100.výročí, v rámci které se ve Slatiňanech
uskutečnila IV.Národní přehlídka sokolských
folklorních souborů a setkání sokolů v rámci
celé ČOS.
Jednotlivé soubory se během roku zúčastnily
různých soutěţí, společenských a kulturních akcí
v rámci ţupy, kraje a celé ČR.

Ihned po tomto závodě začal další, a to Ţupní
vzpomínkový závod Lídy Pejchové pro
nejmladší
ţákyně.
Členové
chrudimského
gymnastického oddílu ho pořádají na počest
neúnavné trenérky a cvičitelky TJ Sokola Chrast.
Závodilo se ve třech kategoriích. Děvčátka
narozená v roce 2002 se snaţila co nejlépe
předvést to, co se naučila na třech nářadích:
přeskoku přes bedýnku, bradlech a nízké kladince.
Chrudimská gymnastka
Zuzanka
Malinská
skvěle zvládla své obtíţné sestavy a ke
spokojenosti své trenérky Simony Hovorkové a
samozřejmě rodičů se stala celkovou vítězkou.
V kategorii nejmladších děvčátek 2004 a mladších
jsme měli 5 malých začínajících gymnastek, které
se tomuto sportu věnují teprve pár měsíců. Svoji
druhou stříbrnou medaili v tomto víkendu
získala Markétka Chlebná. Viktorka Beránková
se umístila na krásném 8.místě. 5-letá Eliška
Strouhalová zvládla ošidnou kladinu bez pádu a
skončila na pěkném 14.místě. Další dvě malá
začínající 5-letá děvčátka Sára Kulhavá byla 17.
a Barunka Šimonová byla 18.
Všechny děti, které přijely z několika krajů, si
odnesly nějakou cenu a jiţ se těší na vánoce a
samozřejmě na další závody.
Simona Hovorková

T.J. SOKOL NASAVRKY
V letošním roce byla pověřena T.J.Sokol Nasavrky
pořádáním ţupní akce

soKOLNÍ VÝLET KOLEM,

Konec
roku
se
nesl
v duchu
vánočních
koncertů – Koncert pro
celou rodinu za účasti
FORMANŮ
z našeho
Sokola, FORMÁNKŮ ze
ZUŠ
Slatiňany
a
Vycpálkovců
s Rozmarýnkem z Prahy.
Poslední akci - Velký
vánoční koncert souboru
POHODA ukončil akce
pořádané pro veřejnost.
I v roce 2011 slatiňanští
připravují další zajímavé
akce, jako je spoluúčast na „Prodané nevěstě“ a
cyklisticko-turistické a kulturní akci „Cesta na
Báru“. Sportovního i kulturního vyţití připravili
slatiňanští nemálo.
Hana Hanušová

tentokrát krajem starých Keltů.

T.J. SOKOL PARDUBICE

Akce bude probíhat ve dnech 8.-10.července
2011, přičemţ vlastní výlet proběhne 9.července
2011. Po minulých velmi zdařilých ročnících

11.prosince 2010 uspořádal T.J.Sokol Pardubice
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XXXVIII.

ročník

Vánočního

závodu

ţákyň

ve

sportovní gymnastice města Pardubic – starší
ţákyně v počtu 35 ( 7-8 let) a mladší ţákyně
v počtu 54 ( do 6 let). Celkem bylo 89 závodnic.
Z mladších ţákyň se umístila na 2. místě Markéta
Chlebná ze Sokola Chrudim, za pořádající T.J. na
8.-9.místě Tereza Čejková ze Sokola Pardubice.
Ze starších ţákyň se umístila na 1.-2.místě
Zuzana Malinská ze Sokola Chrudim, za
pořádající T.J. na 18.-19.místě Tereza Paříková
ze Sokola Pardubice.
Lenka Pařízková

Vzdělavatel
Náměstek vzdělavatele ČOS Bohumil Gondík realizuje nevídaný sokolský projekt „ PRODANÁ NEVĚSTA“
v podání sokolských souborů. Premiérová představení se konala 18. a 19. prosince v Pyšelích.
V Pardubickém kraji se budou konat dvě představení, 12. 2. 2011 ve Slatiňanech a 26. 2. 2011
v Pardubicích na Hronovické scéně. Z naší ţupy byl osloven národopisný soubor FORMANI z T.J. Sokol
Slatiňany. Po premiéře dostal br. Aleš Kohoutek (umělecký vedoucí souboru) dopis od reţiséra br.
Gondíka, který uvádíme v plném znění:
Ahoj Aleši,
jsem stále ještě v jednom kole a tak se k poště dostávám
dost pozdě. Díky za oba dopisy, i já jsem plný dojmů, které
popisuješ. Je to tak, že od první chvíle, kdy jsem si
vymyslel tenhle projekt uskutečnit, od prvního sdělení
Tobě, že bych to s vámi rád dělal, od prvních setkání v K.H.
a od prvního sdělení v Praze na ČOS, jsem věřil v úspěch
celé práce a viděl jsem před sebou všechna zákoutí toho
dlouhého zrodu. Myslím, že nic, co se mezi tím odehrálo v
jednotlivostech, mě nepřekvapilo.
Jsem opravdu rád, že jsem měl šťastnou ruku v obsazení
sólistů, že moje sázka na vás - na Formany byla neomylná,
že víra v Toušeňáky nebyla marná a že rezerva v Gaudim
se ukázala jako prozíravá. Tady pořád doznívají dojmy z
obou premiér, při setkáních lidé gratulují vyslovují úžas a
uznání především všem, kteří se na jevišti objevili. Vaše
tance, Komedianti, sborový zpěv
a Kecal, jsou
nejsilnějšími zážitky, které lidé zmiňují. Po druhé premiéře
- v neděli jsem měl možnost vyslechnout si hodnocení celé
inscenace od osoby nejpovolanější - od Dr.Králika, který je
největší autoritou v Čechách, v oblasti opery vůbec a z
české najmě Smetany, Dvořáka a Emy Destinové. Z jeho
slov šla jenom chvála.
Byl tu také můj bývalý umělecký šéf z Divadla ABC v Praze
- Milan Schejbal, a ten se netajil velkým obdivem. Chce,
abych něco napsal do Amatérské scény, fotky a plány s
celým projektem a podobně. Možná, že nám z toho vyplyne
i pozvání na nějaké festivaly jako ukázka spolupráce
souborů různých žánrů. Ale to je zatím v rovině mých
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myšlenek a nemusí se to stát. Tak jako tak, je pochvala od profesinálního režiséra všem velkou
poklonou. K těmto superlativům se řadí velké pozdravy a poděkování od Dalibora vám všem, především
kapele a sborům.
K vašemu víkendovému koncertu přeju zdar a docela mě mrzí, že tam s vámi nebudu. Bylo by to pro mne
velké uvolnění nervů a radost z muziky a zpěvu a vůbec radost ze života. Snad někdy příště.
Přeju krásné Vánoce, přeju, hodně zdraví, přeju hodně dobrých nápadů a pohodu a klid v duši vám všem.
Díky, kdo jste to se mnou táhli a dotáhli tam, kam to dojít mělo.
Zdraví Vás všechny Bohouš.

6.11.2010 zemřel po těţké nemoci významný člen T.J. Sokola Lázně Bohdaneč a ţupy, trenér
vzpěračského oddílu, člen výboru T.J. a vzdělavatel, bratr Bohuslav Svoboda. Poţádali jsme vedení T.J. o
bliţší informaci o jeho činnosti, kterou jsme chtěli zaslat ke zveřejnění v časopisu Sokol. Protoţe ale bylo
vydávání časopisu od 1.1.2011 z finančních důvodů zastaveno, pouţíváme této cesty v
Ţupním
zpravodaji.
Bratr Bohuslav Svoboda se věnoval vzpírání od studentských let a koncem padesátých let byl zařazen jako
závodník do reprezentačního druţstva ĆSSR. V šedesátých letech pak startoval v dresu VCHZ Synthesia
Pardubice v 1. a 2. lize.
To uţ se věnoval převáţně trenérské činnosti. Vychoval olympijského reprezentanta Rudolfa Strejčka a
mnoho dalších úspěšných závodníků.
Byl jedním ze zakladatelů ţenského vzpírání u nás a jedním z mála trenérů, který se systematicky věnoval
ţenskému vzpírání. Se svými svěřenkami vybojoval na mistrovství České republiky jednotlivkyň v různých
věkových kategoriích 41 titulů a dalších několik desítek medailí. V roce 2008 druţstvo juniorek pod jeho
vedením vybojovalo titul mistra České republiky. Jiţ několik let byla jeho děvčata zařazována do státních
reprezentačních programů.
Věnoval se však i trénování chlapců a i s nimi dosahoval pravidelně vynikajících výsledků.
V Českém svazu vzpírání pracoval během celého ţivota v mnoha funkcích, byl mezinárodním rozhodčím 1.
třídy. Snaţil se získávat mládeţ nejen pro vzpírání, ale i pro sport celkově a proto kaţdoročně pořádal pro
mládeţ do 15 let sportovní akci s názvem „BIVOJ“. Skvělých trenérských úspěchů dosáhl bratr Bohuslav
Svoboda ve skromných podmínkách malé T.J. Obětavostí, kvalitou trenérské práce a osobním přístupem
ke svým svěřenkyním a svěřencům a k mládeţnickému sportu dokázal překonat všechny obtíţe.
Zůstane nám velkým vzorem pro práci s mládeţí.
Ing. Radomil Adámek

Kartuziánské nakladatelství Brno, Kartouzská 6, 612 00 Brno
poslalo nabídku na odkoupení nově vydané kníţky „ČTENÍ O SOKOLE“.
Autor této kníţky br.Miroslav Jandásek se významnou měrou podílel na jejím
vydání. Jeho přáním je, aby se více lidí dovědělo o zakladateli Sokola
Dr.Tyršovi. Pokud byste měli zájem o tuto kníţku, můţete si ji objednat
v nakladatelství. Cena knihy je 49,- Kč. Při objednávce do 10 kusů nebude
účtováno poštovné a balné. Při objednávce 11 a více kusů budete mít slevu
10% z prodejní ceny.
Objednat si ji můţete telefonicky na tel.č.: 549 241 588
nebo 603 247 540 a také e-mailem: j.brauner@volny.cz
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ZÁVĚREM
Sešel se rok s rokem a opět nastává čas bilancování. Letošní rok byl nabitý velkým mnoţstvím akcí od
místní přes ţupní aţ po celostátní úroveň. Akce byly převáţně velmi vydařené a proto můţeme rok zařadit
mezi ty úspěšné. Přesto, ţe se pořadatelé na všech úrovních potýkali s nedostatkem finančních
prostředků, zhostili se své práce svědomitě a je nutné je pochválit.
V příštím roce chceme navázat na ten předešlý, avšak hned od počátku se potýkáme s daleko horší
finanční situací, neţ tomu bylo v letošním roce. Ţupa je značně krácena na provozních finančních
prostředcích, coţ se samozřejmě dotkne i chodu ţupní kanceláře. Nejen ţe sníţí pronájem nebytových
prostor, ale musí sníţit i pracovní úvazek pracovníků ţupy a nalézt další provozní úspory, coţ se dotkne
jednotlivých sloţek ţupy.
Vyzýváme všechny jednoty, aby zodpovědně přistupovaly k vyplňování všech povinných dokladů
v termínech, které jsou závazné. Urgence a vymáhání povinných dokladů z jednot je velice nákladné a
propříště na toto ţupa nebude mít prostředky. Svědomitou prací lze šetřit finance, které je moţno vyuţít
smysluplněji.
Věříme, ţe přes obtíţnou situaci, která postihla nejen naši organizaci, uděláme všechno proto, abychom i
v příštím bilancování mohli konstatovat, ţe rok byl úspěšný.
Přejeme vám všem do nového roku pevné nervy a zdar ve vašem počínání.
Miroslav Lebduška
za ţupní kancelář

POKYNY KE STATISTICKÝM VÝKAZŮM
Všem sokolským jednotám zasíláme
1. Statistický výkaz základních údajů a členské základny pro jednotu k 1.1.2011.
Tento statistický výkaz je nutno odevzdat na ţupu
do 15.března 2011
v papírové podobě podepsané statutárními zástupci a v elektronické podobě doloţené
rodnými čísly za jednotu. Sumář musí souhlasit s evidencí členů s rodnými čísly a měl by
souhlasit s počtem odebraných a zaplacených spolkových členských známek ČOS v jednotě.
2. Statistický výkaz náčelnictva s průvodním dopisem, který se odevzdá na ţupu
do 31.ledna 2011
3. Statistický výkaz odboru sportu s průvodním dopisem – termín odevzdání
do 31.ledna 2011
4. Statistický výkaz vzdělavatelského odboru – termín odevzdání
do 15.března 2011
Pozn.:
Ve statistickém listu základních údajů o T.J. kolonky „Osvědčení o registraci…“ vyplňují jen
nově vzniklé jednoty.
Pro vaši informaci zasíláme kódy sportů, které se jiţ dříve pouţívaly k seznamům rodných
čísel.
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Způsob zpracování účetních výkazů za rok 2010 bude upřesněn během měsíce ledna 2011
Miroslav Lebduška
tajemník ţupy

TABULKA ZÁVAZNÝCH TERMÍNŮ ROČNÍ UZÁVĚRKY ZA ROK 2010
odevzdání statistických výkazů, účetních
a dalších dokladů, bez jejichž dodržení není povolena
výplata příspěvků a dotací tělocvičným jednotám
Termín doručení
na župu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Registrace sportovních oddílů+Výkaz sport. činnosti oddílů
Statistický výkaz Odboru všestrannosti
Základní údaje, celkové s rod. čísly v elektronické podobě ( např.CD)
Statistické výkazy Vzdělavatelského sboru
Účetní výkazy
Odebrání spolkových (členských) známek

7. Jednoty, které podaly žádost o grant
z Pardubického kraje, předloží kopii
žádosti na župu

31.1.2011
31.1.2011
15.3.2011
15.3.2011
15.3.2011
31.3.2011

31.1.2011

Upozorňujeme:
8. Jednoty, kterých se to týká, předkládají
vyúčtování daně z příjmu fyzických osob na
příslušný finanční úřad do 8.2.2011
9. Nahlášení nejúspěšnějších sportovců
na ČOS do 31.1.2011
Termínová tabulka ŢOS:

Všechny formuláře a pokyny najdete na ţupním webu
http://www.zupa-pippichova.eu/index.php?nid=6149&lid=CZ&oid=1058874

Ţ á d o s t na rok 2011
o zřízení - pokračování činnosti - sportovní základny mládeţe (SZM), vybraného oddílu
mládeţe (VOM), výkonnostního sportu dospělých (VSD), vybraného oddílu dospělých
(VOD).
Ţádost je nutné zaslat včetně příloh zpracovaných podle předepsané osnovy nejpozději

do 17.1.2011!!!

Rozhodující je razítko podatelny ČOS.
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Ţádost

o strojní investici

(Program MŠMT – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
ve sportu,
Podprogram MŠMT – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportovní
reprezentace)
Nutno zaslat včetně přílohy (zpracované podle osnovy) nejpozději do 30. 9. na OS ČOS.
ŢÁDOST O PŘÍSPĚVEK
Z FONDU REPREZENTACE ČOS 2010

pro body I. – 1, 2, 5 na období 1.1.2011 – 31.12.2011
pro body II. – 3 a 4 za období 1.11.2010 – 31.10.2011
Nutno zaslat včetně příloh nejpozději do 30.4. (pro body I), do 31.10. (pro body II) na OS ČOS.
(Rozhodující je razítko podatelny ČOS – nesmí být pro I po 1.5., pro II po 1.11. 2010).
Na příspěvek z FR není právní nárok.

Ţádost o grant na rok 2010
v oblasti tělovýchovy a sportu dle vyhlášených programů OS ČOS
Uzávěrka přihlášek na ţupě do 31. 4. 2011.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI ČOS v r. 2010
Návrhy na nejúspěšnější sportovce České obce sokolské roku 2009 zašlete nejpozději

do 31. ledna 2011 na OS ČOS
za kaţdý sport odděleně na samostatném formuláři.

Kopii návrhu prosím zašlete také na župu !

….
TERMÍNOVÁ LISTINA
odboru sportu ČOS

Vyúčtování SZM (vše – MŠMT, MF, ČOS)

do 8.1.

Vyúčtování VSD – MF

do 8.1.

Vyúčtování ţupních grantů – MŠMT

do 8.1.

Ţádosti o zřízení, pokračování SZM, VSD, VOM a VOD

do 15. 1.

Nejúspěšnější sportovec ČOS – anketa

do 31. 1.

Vyúčtování VSD, VOM a VOD z ČOS, přehledy příspěvků ţup
do T.J. respektive sportovních oddílů a na ţupní granty (ČOS)

do 31. 1.

Návrh na Legendu ČOS

do 31. 1.

Výroční zprávy předsedů ţupních odborů sportů

do 10. 2.

Registrace sportovních oddílů na OS ČOS

do 28. 2. (na ţupu
do 30.1.2011)

Ţádosti z fondu reprezentace (FR) – body I

do 30. 4.

Ţádost o ţupní granty OS ČOS

do 31. 5. (na ţupu
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do 30.4.2011)
Ţádost o pokračování činnosti VO určených kolektivních sportů
na II. pololetí příslušného roku

do 10. 9.

Ţádost o SI na následující rok

do 30. 9.

Ţádost o zařazení do významných sportovních soutěţí ČOS
na následující rok, včetně celkového rozpočtu (příjmy, výdaje)

do 30. 9.

Ţádosti z fondu reprezentace (FR) – body II

do 31. 10.

Vyúčtování ţupního grantu OS ČOS – senioři MŠMT

do 25. 11.

Rozpočty a plány komisí a vybraných sportů OS ČOS

do 31. 12.

Zpracovala kancelář odboru sportu ČOS 1.12.2010.
.................................

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
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

Přílohy ke zpravodaji jsou vyvěšeny na webových stránkách ţupy.

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 13.1.2011

Kalendář sokolských výročí.
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Leden:
1.1.1862 v Praze se narodil JUDr Jindřich Vaníček, legendární náčelník Sokola v letech 1892-1934.
Druhá brněnská ţupa nese na památku jeho jméno. V roce 1889 byla zaloţena ČOS jako svazek
ţup a ČOS se ihned jako právnický subjekt zúčastnila XV. sjezdu Francouzského gymnastického
svazu v Paříţi a připojených mezinárodních gymnastických závodů. Delegaci a závodní druţstvo
vedl Jindřich Vaníček. V delegaci byl i JUDr Karel Pippich, pozdější starosta Východočeské
sokolské ţupy. Sokolské závodní druţstvo získalo v mezinárodním závodě druţstev 3. místo a
jako trofej plaketu „Zlatou palmu“. Tato trofej je součástí sbírky Národního muzea o historii
českého sportu. V soutěţi jednotlivců-hostů získali sokolští závodníci 13 míst z prvních patnácti.
V závodním druţstvu byl také Rudolf Horáček, cvičitel TJ. Sokol Pardubice, který se do
nominace probojoval v rozřaďovacím závodu. Rakouské úřady zakázaly sokolům vystupovat
v sokolských krojích a jako češi, měli vystupovat v civilu a jako občané Rakouska-Uherska. Toho
ale členové sokolské výpravy nedbali a svými kroji, vystupováním a sportovními výsledky si
získali sympatie veřejnosti. Jindřich Vaníček měl velkou zásluhu na rozvoji Sokola. Kdyţ
2.6.1934 v Praze zemřel , byl mu uspořádán pohřeb s generálskými poctami za účasti Sokolů,
armády a široké veřejnosti.
1.1.1871 vyšlo první číslo časopisu SOKOL, které redigoval Dr M. Tyrš. V prosinci 2010
vyšlo dočasně z finančních důvodů jeho poslední číslo.
4.1.1874 se narodil v Křečovicích u Brna Josef Suk, hudební skladatel, houslista a profesor praţské
konzervatoře, autor sokolského pochodu
„V nový ţivot“, zkomponovaného
pro VII.
Všesokolský slet (1920) .Na zasdání Vzdělavatelského sboru ČOS na jaře 2009 bylo rozhodnuto,
ţe pro XV. Všesokolský slet v r. 2012 nebude komponována sletová znělka, ale jako znělka
budou pouţity úvodní fanfáry Sukova pochodu.
11.1.1932 zemřel v Praze JUDr Josef Scheiner, starosta České a Československé obce
sokolské. (1906-1932). V roce 1914 zapojil Sokol do odbojové činnosti a ihned na počátku
války převedl finanční majetek Sokola do zahraničí a dal jej k dispozici Masarykovi pro
financování diplomatické činnosti
Národní rady československé v Paříţi, které vedla a
koordinovala náš zahraniční odboj během 1. světové války.. Od roku 1918 byl členem
předsednictva Národního výboru, v letech 1918-1920 byl poslancem a vrchním inspektorem
československé armády. Po vyhlášení Československé republiky 28.10.1918 byl pověřen
Národním výborem organizováním branné moci. Zmobilizoval sokoly, kteří převzali stráţní
sluţbu na území státu, odzbrojovali rakouské vojáky a zabraňovali sabotáţím a rabování. Byl
pohřben s vojenskými poctami za účasti armády, sokolů a veřejnosti. Na památku byla jeho
jménem pojmenována jedna praţská sokolská ţupa.
11.1.1991zemřela v emigraci v USA ve věku 100 let Marie Provazníková, dlouholetá
náčelnice Sokola (1931-1948). Vedla 3 všesokolské slety (1932,1938,1948). Při své účasti na
sokolské výpravě na Olympijských hrách v Londýně v r. 1948 byla informována, ţe jí po
návratu hrozí zatčení. Zůstala proto v emigraci, ţila v USA a pracovala pro zahraniční Sokol.
Dne 28.10.1992 byl jí udělen in memoriam řád TGM.
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