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INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE

14. 5. 2011 proběhlo v pardubické sokolovně

ZASEDÁNÍ VÝBORU
SOKOLSKÉ ŽUPY VÝCHODOČESKÉ – PIPPICHOVY
14.5.2011 od 9.00 hodin proběhlo řádné zasedání výboru naší sokolské ţupy. V úvodu při čekání na zbylé
účastníky br. Trunec promítl a instruktáţním textem doplnil vyuţívání ţupních webových stránek. Vlastní
zasedání bylo zahájeno sokolskou znělkou a přivítání všech účastníků a hostů starostou sokolské ţupy. Po
schválení programu proběhlo vlastní zasedání, jehoţ se zúčastnili a zasedání pozdravili vzácní hosté:
náměstek hejtmana Pardubického kraje Ing. Roman Línek, zástupce ředitele a ekonomický náměstek
Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem Ing. Simona Voňková a předseda Všesportovního kolegia
Pardubického kraje pan Václav Shejbal. Potěšila nás návštěva kandidátky na starostu ČOS Ing. Hany
Moučkové, která informovala o současném dění a stavu ČOS a přednesla svoji vizi o fungování ČOS do
budoucna. Projevy hostů zaujaly a nesly se v duchu vzájemné spolupráce.
Starosta ve svém projevu vzpomenul 90. výročí úmrtí JUDr. Karla Pippicha, zakladatele ţupy a
20.výročí obnovení činnosti ţupy. Poděkoval br. Charvátovi a br. Ing. Jelínkovi, kteří se podíleli na
obnovení činnosti ţupy. Seznámil přítomné s nabídkou Města Chrudim k přenesení sídla ţupy do Chrudimi.
Připomenul důleţitost spolupráce patronů s jednotami při plnění úkolů, které jsou povinné a nelze se jim
vyhnout. Vzhledem k tomu, ţe patroni jednot jsou členy předsednictva ţupy, jde o přímý kontakt se
ţupou. Dále zhodnotil dosavadní činnost ţupy a nastínil představu o jejím dalším fungování.
Součástí jednání bylo i ocenění zaslouţilých činovníků ţupy, kterým byly uděleny medaile Karla Pippicha.
Bronzovou medaili obdrţeli:
- br. Josef Stejskal ze Sokola Radhošť za dlouholetou a obětavou činnost ve prospěch sokolského
hnutí a u příleţitosti jeho ţivotního jubilea, v letošním roce se doţívá 85 let
- br. Vilém Bušina ze Sokola Městečko Trnávka za dlouholetou a obětavou činnost ve prospěch
sokolského hnutí a u příleţitosti jeho ţivotního jubilea, v letošním roce se doţívá 80 let
- br. Jindřich Kleibl ze Sokola Jevíčko za dlouholetou a obětavou činnost ve prospěch sokolského
hnutí a u příleţitosti jeho ţivotního jubilea, v letošním roce se doţívá 70 let
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-

br. Miroslav Janovský ze Sokola Pardubice za obětavou činnost ve prospěch sokolského hnutí a
především za zásluhy o rekonstrukci sportovního areálu a získání prostředků z EU

Stříbrnou medaili obdrţela ses. Ing. Lenka Pařízková ze Sokola Pardubice za obětavou činnost ve
prospěch sokolského hnutí a především za zásluhy o rekonstrukci sportovního areálu a získání prostředků
z EU.
Velmi dobře se zhostil role předsedajícího zasedání br. Ing. Jindra Kalous, místostarosta ţupy. Celé
jednání bylo nezávislými pozorovateli hodnoceno jako dobře připravené na velmi slušné úrovni, je jen
škoda, ţe ne všichni přistupují ke své povinnosti vyslance zodpovědně a účast byla jen těsně nad 50%
hranicí. Omluvili se pouze 4 vyslanci z T.J..

Usnesení výboru župy
konaného dne 14. 5. 2011 v Pardubicích
1.

VŽ projednal:
1.1
Zprávu
1.2
Zprávu
1.3
Zprávu
1.4
Zprávu
1.5
Zprávu

ke kontrole minulých usnesení
starosty ţupy
vzdělavatelského sboru
náčelnictva odboru všestrannosti
odboru sportu
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1.6
1.7
1.8
1.9

Zprávu stavební komise
Zprávu ţupní kanceláře
Zprávu hospodářsko-finanční komise: - plnění rozpočtu roce 2010
- návrh rozpočtu na rok 2011
Zprávu kontrolní komise

2.

VŽ bere na vědomí:
2.1
Zprávu ke kontrole minulých usnesení
2.2
Zprávu starosty ţupy
2.3
Zprávu náčelnictva odboru všestrannosti
2.4
Zprávu odboru sportu
2.5
Zprávu vzdělavatelského sboru
2.6
Zprávu stavební a provozní komise
2.7
Zprávu ţupní kanceláře

3.

VŽ schválil :
3.1
Zprávu hospodářsko-finanční:
3.2
3.3

- plnění rozpočtu v roce 2010
- návrh rozpočtu na rok 2011

Zprávu kontrolní komise
Roční uzávěrku hospodaření ţupy za rok 2010

4.

VŽ deleguje plnou moc předsednictvu výboru ţupy
4.1
pro potřebné rozpočtové změny v roce 2011 v jeho schválené výši a nebo při
jeho navýšení

5.

Výbor župy ukládá:
5.1
Předsednictvu župy:
5.1.1
zintenzivnit propagaci Sokola minimálně na úroveň ostatních činností Sokola; k tomu vyuţívat mj. akce Sokolení
pořádané v září na úvod cvičební sezony
5.1.2

přibliţovat sokolství mladé generaci

5.1.3

získávat pro sokolskou myšlenku a sokolskou činnost osobnosti veřejného ţivota,
získávat je do výborů jednot a přesvědčovat o potřebě spolufinancování našich
projektů

5.1.4

připravit a zajistit důstojný průběh oslav 150 let zaloţení Sokola (v rámci
finančních moţností) ve spolupráci se všemi ţupními sloţkami a tělocvičnými
jednotami

5.2
5.2.1
5.2.1

Náčelnictvu odboru všestrannosti:
nadále pokračovat v pořádání současných ţupních přeborů a soutěţí
věnovat se nácviku skladeb na Všesokolský slet konaný v roce 2012

5.3
5.3.1
5.3.2

Župnímu odboru sportu:
pokračovat ve vyhodnocování nejlepších sportovců a sportovních kolektivů
v rámci finančních moţností pořádat ţupní a ostatní přebory

5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3

Vzdělavatelskému odboru
zintenzivnit práci a změnit formu vzdělavatelské činnosti
informovat o činnosti Sokola v tisku a dalších mediích, především na webových stránkách
podílet se na oslavách 150. výročí zaloţení Sokola a Všesokolském sletu prostřednictvím doprovodných akcí kulturních
sloţek tělocvičných jednot

5.4
5.4.1

Starostům tělocvičných jednot:
zajistit ve svých jednotách dodrţování poţadovaných termínů předkládání
výkazů a hlášení pro ţupu či ČOS
zajistit prostřednictvím předsedů sportovních oddílů T.J. zodpovědné
zpracovávání registrací a jejich včasné předávání
aktivně podpořit účast svých členů na ţupních akcích
podílet se prostřednictvím svých oddílů na oslavách 150. výročí zaloţení Sokola a
zkontrolovat a zajistit prostřednictvím VH T.J.činnost svých KK

5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5

nácviku skladeb na Všesokolský slet

V Pardubicích dne 14. května 2011
Ověřili členové návrhové komise:
Monika Svobodová, Vladislava Avramovová a br. Ing. Mir. Lipavský

Pracovnice ţupní kanceláře ses.Syrová připravila podklady pro kontrolu plateb pojistného u
VZP za období od 31.10.2008 – březen 2011.
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Kontrola proběhla dne 5.5.2011, nebyly zjištěny ţádné závady.
Dne 11.5.2011 byla provedena pracovníky SOA HK archivace vybraných dokumentů a
současně byl proveden výběr dokumentů pro skartaci. Pracovníci Stát.archivu převzali
originál ţupní štafetové kroniky k archivaci a pro naše potřeby vyrobí kopii.
OPAKUJEME!!! Hlaste prosím včas jakékoliv změny v kontaktech, stává se, ţe zasíláme
informace na jiţ neplatnou elektronickou adresu. Veškeré zprávy a oznámení zasíláme na
kontaktní adresu, která je nahlášená tělocvičnou jednotou a je bezpodmínečně nutné, aby
kontaktní osoba jednoty o všech událostech včas informovala výbor i členy T.J..

INFORMACE Z ČOS

POPRVÉ ZA 150 LET V ČELE SOKOLA ŽENA
Sokol povede poprvé v historii žena. Starostkou České obce sokolské
byla 21. května 2011 zvolena Ing. Hana Moučková (nar. 1961). Hana
Moučková je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, od r.
1993 pracuje nepřetržitě v oblasti nemovitého majetku a investiční
výstavby, od roku 1999 je vedoucí majetko-správního oddělení České
obce sokolské. Je členkou T. J. Sokol Lety a od roku 2004 je také
nepřetržitě členkou Předsednictva ČOS. Nikdy nebyla členkou žádné
politické strany. ,,Sokol potřebuje především stabilizovat v nynější
nelehké finanční situaci, kdy se potýkáme, stejně jako další sportovní
organizace, s potížemi způsobenými problémy Sazka. a.s. Věřím, že
se nám společnými silami celého hnutí podaří důstojně oslavit 150.
výročí založení Sokola v roce 2012, jehož součástí bude i XV.
všesokolský slet," uvedla po zvolení Hana Moučková.
Informace ze zasedání Výboru ČOS

V sobotu 21.5. proběhlo v Praze řádné jarní zasedání Výboru ČOS. Přinášíme důležité informace z této významné
události.
Významné proto, že na této schůzi proběhla volba nového starosty ČOS. Dosavadní starosta se ze zdravotních důvodů,
ale také vlivem událostí v Sazce, vzdal funkce. První místostarosta br. Ing. Lomecký, se loni stal starostou Prahy 1, proto
na časově náročnou funkci starosty ČOS nekandidoval a jedinou kandidátkou tak byla ing. Hana Moučková. S 82% hlasů
byla také zvolena. Ve své předvolební řeči mj. uvedla, že i pro náš spolek je základem ekonomika. Na Sazku nelze dále
spoléhat, musíme se naučit žít v nových ekonomických podmínkách, zajistit vícezdrojové financování, oslavy 150 let a
slet uspořádat v rozsahu, který ufinancujeme. Kromě toho je úkolem zviditelnit Sokol na veřejnosti a najít správné místo
Sokola ve společnosti. Za ses. ing. H. Moučkovou byl jako řadový člen předsednictva zvolen br. Ing. Miroslav Kroc, který
má mj. na starosti sportovní centrum státní reprezentace při Ministerstvu vnitra.
Dále byl schválen rozpočet ČOS na rok 2011. Ze Sazky má ČOS letos pouze 8 mil., které dostal, ale nerozdělil, už loni.
S MŠMT nejsou dosud podepsány všechny smlouvy, konečná výše dotací se zatím pořád mění, a tak celková suma příjmů
cca 82 mil. Kč vlastně není definitivní. Přesto půjde letos o rekordně nízkou částku a můžeme s ní vystačit jen za cenu
velkých obětí.
Dotace z MŠMT a MF, přestože jsou minimální, nejsou zadarmo. Podmínkou je, že každý, kdo dotaci dostane, musí vést
podvojné účetnictví, bez ohledu na to, jak má velký obrat.
Dále byla schválena nová pojistná smlouva. Ani ta nepotěší. Protože v minulých dvou letech vyplatila pojišťovna vždy o 3
mil. Kč víc než získala na pojistném, jsou pro letošek podmínky tyto: spoluúčast při požáru, výbuchu či blesku 100.000 Kč,
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ostatní živel 50.000 a úrazové pojištění s denním odškodným až v případě léčení min. 20 dnů (zpětně od 1. dne). Za
těchto podmínek se pojistné zvýšilo jen nepatrně. Nově však je možné, aby se jednoty samostatně dopojistily dle rizik ve
svých regionech (povodně), včetně možnosti za výhodných sazeb si dopojistit venkovní sportoviště (dosud centrálně
nepojištěna). Nezbývá než doporučit úzkostlivou opatrnost a důkladné požární revize.
Diskutovalo se také o sletu jakožto hlavní součásti oslav 150 let Sokola. Dle zpráv a ujištění čelných představitelů,
zejména náčelnictva, probíhají přípravy dle plánu. Slet bude zahájen 1.7.2012 Prodanou nevěstou.
Za informaci také stojí, že začala vycházet elektronická verze časopisu Sokol a čtvrtletně bude vycházet verze tištěná. V ní
bude také možnost inzerce.
Jindra Kalous, místostarosta župy

- ČOS prověřila hromadnou pojistnou smlouvu, poj. smlouva s firmou Petrisk trvá, makléř
předloţí přehled poj.událostí.
Náhrady škod výrazně převyšuji zaplacené pojistné.
Zaplacená částka za pojistné činila 10,6 mil. Kč a vyplacené náhrady škod byly ve výši 18,4
mil.Kč. Bude předloţen návrh s navýšením spoluúčasti. Existuje reálné riziko ukončení
pojistné smlouvy pro příští rok. Předsednictvo ČOS předloţí variantní řešení pojistné
smlouvy k rozhodnutí V ČOS s tím, ţe budou připraveny varianty k rozhodnutí.
- Br.Lomecký byl jmenován na Min.školství do rady ministra pro sport. Současná situace je
taková, ţe se ministerstvu nelíbí stav v ČSTV, jeţ se odtrhlo od reality sportovních svazů
v rozporu se všemi expertními komisemi ministerstva. Výsledkem je, ţe ministerstvo
nedává peníze ČSTV, ale redistribuje je přímo do svazů. Očekává se, ţe dotace pro SOKOL
by neměly být dotčeny a měly by být v obdobné výši jako v loňském roce.
- ČOS přihlásilo pohledávku v rámci insolventního řízení vůči SAZKA a.s. ve výši cca 25
mil.Kč, bude ponechána v portfoliu pohledávek ČOS a nebude zatím nabízena nikomu
k prodeji.
- P ČOS doporučuje Výboru ČOS vyslovit souhlas s podáním návrhu na volbu br.JUDr.André
Němce do dozorčí rady SAZKA a.s. Návrh byl podán SŢ Praţskou - Scheinerovou.
Návrh na kandidáta do představenstva SAZKY a.s. nebyl podán ţádný.
- P ČOS schválilo registraci ČOS do projektu „Česko se hýbe“, který projednal a schválil sraz
ţupních náčelníků a náčelnic 2.4.2011.
- P ČOS ruší s okamţitou platností povinnost Tělocvičným jednotám zasílat ústř. orgánům
ČOS kopie daňových přiznání a ročních účetních závěrek.
- Kontakty na novou redakci časopisu SOKOL pro posílání příspěvků a fotografií:
z-kubin@seznam.cz, hrezkova@sokol.eu

INFORMACE Z NÁČELNICTVA
Vážené sestry a bratři,
na výboru valné hromady župy nás bratr Pilař seznámil s dalšími novinkami ohledně sletové štafety, která proběhne
23. - 25. 9. 2011. K dnešnímu dni je přihlášeno 6 jednot, proto vyzval všechny přítomné o předání informací do jednot.
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Další významnou akcí je XV. Všesokolský slet, opět máme jen od několika jednot nahlášenu účast v některých
skladbách. Dosud nevíme počty. Pro úspěšné nacvičení některých skladeb je potřeba náčiní. Termín objednání je do
15. 6. 2011 do župní kanceláře, která hromadnou objednávku pošle do Prahy. Ceník náčiní obdrželi náčelníci na VH
župních náčelníků, nebo je na webu ČOS.
Župní náčelnictvo

ODBOR SPORTU
Pozvánky na soutěže naleznete v aktualitách na webových stránkách župy
Pavel Trunec, předseda ŽOS
e-mail: odborsportu@zupa-pippichova.eu

Oznámení všem sportovním oddílům:

Sportovní výsledky běžných turnajů a soutěží včetně fotodokumentace zasílejte elektronicky na
adresu předsedy odboru sportu br.Trunce. Příspěvky, které budou umísťovány v Župním
zpravodaji a na webových stránkách župy, budou vybírány a zpracovávány odborem sportu. Jde
o rozhodnutí předsednictva župy.
župní kancelář
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ZE ŽIVOTA JEDNOT
- nejdříve cykloturistika
- později silniční cyklistika - cyklomaratony
- závody historických kol od roku 1997

T.J. SOKOL HOLICE
Brno - velodrom - 24 hodin na vysokém kole.
Akce se uskuteční 17. a 18. června 2011 za
finanční podpory Východočeské ţupy - Pippichovy
a za podpory hlavního organizátora Jiřího Fialy,
Favoritu Brno,fy - COM THerm, mediální podpory
Brněnského rozhlasu a pravděpodobně i regionální
TV.
Cílem je ujet co nejvíce okruhů na velodromu
(400m), a tím se přiblíţit, nebo se pokusit
překonat rekord Josefa Zimovčáka,který na stejné
dráze ujel 521,5km a je zapsán v Guinessově
knize rekordů. Přítomní budou rozhodčí a komisař
z Pelhřimovské agentury. Sokol Holice vyšle na
akci tým sestavený ze členů T. J. SOKOLA Holice.
Jiří Valenta - jezdec - pokus o rekord
Renata Valentová, Anička Valentová, Anna
Dvořáková, Karel ml. a Karel st. a Květa
Spitzerovi, Václav Kment a Jan Kulhánek.

Jiří Valenta nar.9.1.1967
cyklistice se věnuje od roku 1988
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v r. 2000 2.místo na MČR - Luhačovice
2001 2.místo na MS - Brno - 100 mil
2.místo na MS - Brno - 1 míle
2004 mistr světa v závodě na 22km v Rakousku
2005 2 místo na MČR
2006 2 místo na MČR
2007 mistr ČR - Slavkov u Brna - Olšany
2009 2. místo na MČR

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ

Monika Simonová je amatérskou
vicemistryní světa v časovce.
V sobotu 14.5.2011 vybojovala Monika Simonová 2.
místo na světovém šampionátu amatérských cyklistů v
časovce a tím se stala amatérskou vicemistryní světa.
Tento šampionát pořádá každoročně v italském
Occhiobellu asociace UISP, která je stejně jako ČOS,
členem mezinárodního společenství ISCA.
Závodnice a členka českotřebovského Sokola, která při
svém civilním povolání (pěstební činnosti v lese), trénuje
pod vedením Františka Trkala a také za jeho oddíl
„Cyklotrenink Trkal“ závodí, se na tento závod velmi
dobře připravila.
Za velmi teplého počasí, kdy při závodě ukazoval
teploměr až 31°C ve stínu, byla trasa závodu velmi
náročná i když by se to podle výškového profilu nezdálo.
Trať byla prakticky rovinatá, ale právě tím teplem rychle
ubývaly síly a náročnost 21 km dlouhé trasy se zvyšovala.
Jak řekla Monika po závodě: Mrzí mě, že to nevyšlo na
zlato, ale nechala jsem na trati všechno. Jela jsem průměr
41 km/h což se mi zatím ještě nikdy nepovedlo. Jsem
samozřejmě spokojená s druhým místem. Chtěla bych
také poděkovat partnerům, bez kterých bych se vůbec
nemohla tohoto šampionátu zúčastnit, Firmy Eko
bi,s.r.o., Armat, Fit centrum Apollo, Rydo, Auto Eso, BB
cut, Elektro Franc.
Dodejme, že celkovou vítězkou se stala Italka Alexia
Bertocco a na třetím místě se umístila také domácí
závodnice Lari Marina.
CAMPIONATO MONDIALE CRONO INDIVIDUALE 2011
1. Bertocco Alexia
Ita
29:41:150
2. Simonová Monika Cze
30:43:300
3. Lari Marina
Ita
34:00:040

tašek, to je opravdu hodno obdivu. Tyto kousky ale
nejsou hlavní náplní tréninkových hodin. Ty jsou určeny
k výuce a nácviku prvků a technik potřebných do soutěží.
O tom, že se práce trenérům Zdeňku Kindlovi, Františku
Starému a Martinu Čiperovi daří, svědčí četné úspěchy na
krajské, celostátní, ale i na mezinárodní úrovni.
Závěr čtvrtečního podvečera patřil děvčatům a chlapci
z oddílu sportovní gymnastiky, kteří již aktivně nesoutěží.
Předvedli sérii skoků na trampolínce, od jednoduchých
až po ty náročné. Dynamické cvičení bylo příjemnou
tečkou za celou akademií. Ta byla ukončena sokolským
pozdravem „Nazdar“.
Celá sokolská akademie nebyla jen přehlídkou šikovnosti
dětí a sportovců, měla své další poslání. Výtěžek ze
vstupného ve výši 3.540,- Kč bude zaslán na sbírku na
sochu Přemysla Otakara II.
Monika Svobodová

T.J. SOKOL HLINSKO

Závodní tým Oddílu karate Hlinsko sbírá úspěchy –
souhrn za duben
Monika Simonová - vicemistryně světa

T.J. SOKOL VYSOKÉ MÝTO

Akademie v T.J.Sokol Vysoké Mýto
Ve čtvrtek 19. května 2011 ožila sportovní hala ruchem
sportovců a diváků, kteří se zúčastnili akademie
Tělocvičné jednoty Sokol Vysoké Mýto. Jako první se
divákům představil nejpočetnější oddíl, a to oddíl rodičů
a dětí, který čítá na 240 členů. Rodiče a děti roztančili
tělocvičnu barevnými obručemi a padáky. Z dětí čišela
radost z pohybu, rodiče si užívali blízkost a hravost svých
ratolestí.
Rodiče a děti vystřídaly na ploše sportovní gymnastky.
Gymnastky předvedly svou šikovnost na gymnastických
pásech, lavičce a trampolínce. Diváci měli možnost
srovnat dovednosti malých holčiček, které s gymnastikou
teprve začínají a potom i těch větších, které reprezentují
vysokomýtský sokol na krajské a republikové úrovni.
Pro silnější nátury bylo vystoupení oddílu moderního
sportovního karate. Po ukázkách forem a bojů předvedli
karatisté i ukázku toho, čeho je člověk schopen po
tvrdém tréninku a při plném soustředění na výkon.
Přelomit dřevěnou tyč o protivníkovu nohu a potom i
břicho nebo přelomit hřbetem ruky dvanáct střešních
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Sezóna nominačních turnajů na Mistrovství České
republiky v jednotlivých svazech karate je v plném
proudu a závodníci Oddílu karate Hlinsko úspěšně
vyrážejí na jednotlivé soutěže a sbírají cenné body do
nominačních žebříčků.
V sobotu 2.4. se konaly dvě soutěže najednou. Část
Hlinecké výpravy vyrazila na Slovensko na prestižní
soutěž Grand Prix Žilina, letos se tohoto turnaje
zúčastnili závodníci z Ukrajiny, Slovenska, Polska a České
republiky. I v takto těžké konkurenci se naši závodníci
neztratili, předvedli pěkné zápasy a vybojovali tyto
výsledky:
Jakub Mucha – starší žáci – kumite do 52kg 2.místo, kata 7.místo
Radek Netolický – mladší žáci – kumite do 35kg 2.místo, kata 5.místo
Petr Ducheček – starší žáci – kumite do 39kg 9.místo, kata 9.místo

Druhá část výpravy vyrazila v sobotu 2.4. na soutěž
Východočeského poháru Vamberecký lvíček. I zde se naši
závodníci neztratili a potvrdili si zde svoji aktuální kvalitní
formu. Zde jsou naše výsledky z této soutěže:
Barbora Bukáčková – starší žákyně – kumite 2.místo, kata 3.místo
Nikola Bártová

– mladší žákyně – kumite do 30kg 1.místo

Květoslava Pokorná – mladší žákyně – kumite nad 35kg 1.místo

O týden později proběhla v sobotu 9.4. v České Lípě
nominační soutěž na Mistrovství České republiky Pohár
Nadějí. I přesto, že se zde bojovalo o cenné body do
nominačního žebříčku a konkurence byla opravdu veliká,

to náš zkušený soutěžní tým opět zvládnul. Následující
výsledky hovoří za vše:
Barbora Bukáčková – starší žákyně – kumite 2.místo, kata 5.místo
Petr Ducheček

– starší žáci

– kumite 1.místo

Radek Netolický

– mladší žáci – kumite 3.místo

Jakub Mucha

– starší žáci

– kumite 3.místo

Náročný soutěžní víkend pokračoval nedělí 10.4., kdy
proběhlo 2.kolo Národního poháru v karate Goju-ryu.
Tato soutěž je nominační na Mistrovství České republiky
v karate Goju-ryu. Díky výborné pozici v nominačním
žebříčku z minulého kola stačilo našim závodníkům
dovézt domů jakékoliv bodované umístění, aby se
nominovali na blížící se Mistrovství České republiky v
karate Goju-ryu. I přes některé odlišnosti v pravidlech a i
přes to, že zde mohou naši závodníci soutěžit pouze v
kategorii kumite (zápas), získal tento víkend Oddíl karate
Hlinsko 4 nominace na MČR v karate Goju-ryu. Zde jsou
naše výsledky z tohoto kola národního poháru:
Květoslava Pokorná
Jakub Mucha

– starší žákyně
– dorostenci

– kumite 1.místo
– kumite 1.místo

Radek Netolický

– mladší žáci

– kumite 4.místo

Petr Ducheček

– dorostenci

– kumite 7.místo

Bližší informace o našich dalších výsledcích, o tom jak
trénujeme a vše co Vás zajímá, naleznete na našich
internetových stránkách
www.karatehlinsko.ic.cz
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Oddíl karate Hlinsko by chtěl touto cestou oslovit firmy,
podnikatele a všechny fanoušky tohoto bojového umění
a jeho dynamicky se rozvíjející sportovní formy v
hlineckém regionu s nabídkou spolupráce na sponzoringu
soutěžní činnosti závodního týmu Oddílu karate Hlinsko.
Pokud máte zájem podpořit soutěžní tým talentované
mládeže, tak nás neváhejte kontaktovat.
Miloslav Zdražil

T.J. SOKOL MĚSTEČKO TRNÁVKA
27. ročník „Trnavských bleskovek“
Šachisté Sokola Městečko Trnávka uspořádali v sobotu 23. 4.
2011 již 27. ročník tradičního turnaje v bleskovém šachu.Turnaj
se konal v Kulturním domě a zúčastnilo se jej 98 hráčů ze 34
oddílů Čech a Moravy. Konkurence se sešla opravdu silná,
neboť zde hrálo 29 hráčů s Elo hodnocením nad 2000, dalších
30 hráčů mezi 1800 – 2000, atd. Nejsilnějšími hráči byli loňský
a předloňský vítěz Vojta Plát (IM – 2416, hráč TŽ Třinec),
Marian Sabol (FM – 2368, hráč ŠK Vysoké Mýto) a Martin
Červený (FM – 2324 z Poličky, hrající za 2222 ŠK Polabiny
Pardubice).
Turnaj byl zahájen významnými přítomnými osobnostmi, a to
poslancem PS P ČR Václavem Neubauerem, starostou obce M.
Trnávka ing. Milanem Šedajem, místostarostkou obce Janou
Sablíkovou v 10.00 hod. a měl velmi přátelskou atmosféru.
Svědčí o tom i to, že komise rozhodčích byla zcela bez práce a
nemusela řešit žádný protest.
Hrálo se „švýcarským“ systémem na 16 kol. Viděli jsme mnoho
velmi zajímavých a napínavých partií. Turnaj vyhrál poprvé
několikanásobný účastník Martin Červený, který získal 15,5
bodů ze 16
možných. Na 2. místě byl Vojta Plát se ztrátou 1,5 bodu a 3. byl
Marian Sabol se ztrátou 3 bodů na vítěze. Za zmínku stojí 32.
místo domácího hráče Michala Buriana, který se v této silné
konkurenci dokázal prosadit a nechal za sebou mnoho
silnějších hráčů.Turnaj byl bohatě dotován věcnými cenami,
dostalo se na každého účastníka. Pořadatelé dále vyhodnotili
„nejvěrnějšího“ účastníka – Jaroslava Volfa z TJ Jiskra Ústí n.

Orlicí, který se zúčastnil již po 26. Vyhodnocen byl i nejstarší
účastník, téměř 90-letý Inocenc Němec z SK Přerov i nejmladší
účastník Petr Pospíšil ze Štefanydes Polička. Součástí
startovného byl i oběd v místním pohostinství U Valacha.
Šachový oddíl Sokol Městečko Trnávka touto cestou děkuje
všem sponzorům a občanům, kteří
přispěli do věcných cen turnaje. Zvláště děkuji obci Městečko
Trnávka za poskytnutí vynikajícího zázemí Kulturního domu a
významný příspěvek do věcných cen.
JUDr. Miloš Izák,
jednatel ŠO a ředitel turnaje

T.J. SOKOL HORNÍ JELENÍ
Zálesácký závod zdatnosti
V letošním roce proběhl Zálesácký závod zdatnosti
v sobotu 9.dubna v Horním Jelení. Závod se konal
v pěkném areálu rekreačního zařízení Radost. Jenom pro
informaci, toto zařízení patřilo před válkou Sokolu a
sloužilo jako výcvikový tábor.
Závod byl velmi zdařilý a všem se líbil, nejvíce
závodníkům, neboť pořadatelé T.J. Sokol Horní Jelení
zařídili všem pěkné ceny. Všem pořadatelům patří dík. Za
město Horní Jelení pozdravili účastníky starosta Petr
Tupec a místostarosta města i naší jednoty bratr Jan
Petraš , závod pak zahájila starostka jednoty Dagmar
Burešová před vztyčenými vlajkami města i Sokola. Hlavní
pořadatelka sestra Kaplanová měla závod dobře
zorganizovaný a zainteresovala manžela, své přátele i
všechny naše cvičitelky a členy výboru.
Vedoucí rekreačního zařízení paní Mašková se zachovala
velmi vstřícně a umožnila závodníkům pobyt v sále, kde
se převlékali a občerstvovali. Sokolky z Horního Jelení
napekly zákusky a koláče, byl k dispozici čaj, svačina i
uzeniny k opékání. Vše kromě medailí a diplomů
sponzoroval T.J. Sokol Horní Jelení a udělali jsme to rádi,
protože šlo o děti.
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Počasí bylo pěkné, závod proběhl dobře, pomáhali i
hosté ze zúčastněných jednot. Všem účastníkům i
organizátorům a městu Horní Jelení patří dík. Všichni
budou mít na tento závod pěkné vzpomínky.
Zúčastnilo se 48 dětí z pěti jednot- Horní Jelení,
Pardubice, Řečany, Litomyšl a Radčice. V kategorii mladší
žactvo zvítězilo družstvo Horního Jelení, v kategorii starší
žactvo také družstvo Horního Jelení a v kategorii dorostu
družstvo Litomyšle. Vítězové ze starších žáků a z dorostu
se zúčastní republikového závodu v Proseči pod Ještědem
20.-22. května.
T.J. Sokol Horní Jelení

T.J. SOKOL SLATIŇANY
CESTA NA BÁRU
přilákala přes 100 účastníků.
21.4.2011
slatiňanští
sokolové
zrealizovali
sportovně turistickou a společenskou akci „CESTA
NA BÁRU“.
V 10.00
znělce a
sázením
hostech:

hodin za krásného počasí po sokolské
pozdravení účastníků byla akce zahájena
lip, které dostaly jméno po čestných
Simona, Zdeněk, Víťa a Aleš.

Úvodem hosté
Ing.Simona Voňková, zástupce
ředitele Nár. hřebčína v Kladrubech n.L., ředitel
Městských lesů Chrudim Zdeněk Odvárka,
místostarosta Města Slatiňany Víťa Kolek, ved.
Národopisného souboru Formani Aleš Kohoutek
a starosta T.J. Miroslav Lebduška popřáli
účastníkům šťastnou cestu, skvělé záţitky a
dobrou zábavu. Poté proběhla sportovně turistická
část za zdolávání dvou cyklotras a dvou tras pro
pěší s doprovodnými programy ve mlýně Skály
s ukázkami
horolezeckých
technik,
organizovanými br.Oldou Kejíkem, programy
slatiňanských Junáků v lesních tělocvičnách na
Kočičím hrádku, programu Městských lesů
Chrudim na rozhledně Bára a ukázky historického
sedlání koní, drezúry a prohlídky Národního
hřebčína Kladruby nad Labem.
V odpoledním kulturním programu předvedly
ukázky ze své činnosti maţoretky ze Sokola
Chrudim, taneční soubor IGNIS a Národopisný
soubor Formani ze Sokola Slatiňany, s večerním
překvapením akvabel v muţském provedení ze
Sokola Nasavrky. O muziku se postarala hudební
skupina Bíbři a Formanská muzika.
Zábava byla výborná, trvala do nočních hodin a
spolupráce všech zúčastněných se vydařila. Za to
jim patří velké poděkování.
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T.J. SOKOL ÚHŘETICKÁ LHOTA

DIVOKÁ ORLICE 2011
V sobotu 14.května 2011 se uskutečnilo tradiční
Sokolské raftování na Orlici. Účast byla velice dobrá.
Přeprava na místo startu do Záchlumí proběhla bez

potíží. Sjížděli jsme malebnou říčku Orlici po tzv.Litickém
oblouku.Obtížnost ww 1 – 2. Cíl byl v kempu "
VOCHTÁNKA ".Počasí nám přálo. Nedošlo k žádnému
zranění. Všichni zůčastnění byli spokojeni a těšíme se na
další akci na vodě. Tou bude trádiční
LHOTECKÁ NECKIÁDA 2011.
Pozvánky na tuto akci budou v čas zaslány.
Hezký den a NAZDAR.

Za T. J. Sokol Úhřetická Lhota
Stanislav Hájek

Vzdělavatel
Vyšlo květnové číslo časopisu Sokol v elektronické formě, s úvodním článkem br. Lomeckého, úřadujícího
místostarosty Sokola. Informuje tam, ţe jednání o finančním zajištění českého sportu (tedy i Sokola)
probíhá na Ministerstvu školství, mládeţe a tělovýchovy a na Ministerstvu financí. Na MŠMT jednal br.
Lomecký s ministrem p. Dobešem a jeho náměstkem p. Kocourkem a získal příslib (ústní) finanční
podpory. Jedná se také o finanční zajištění oslav 150 výročí Sokola a sletu. Vzkazuje členům a činovníkům
Sokola, aby nepodléhali panice a dál normálně pracovali. Na finančním zajištění Sokola pracuje intenzivně
předsednictvo ČOS.
V září vyjde první letošní číslo Sokola v tištěné formě. Bude zaměřeno hlavně na oslavy 150. výročí a na
slet. Časopis Sokol bude vycházet v tištěné formě čtyřikrát za rok.
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POZVÁNKA
Milí kolegové,
dovoluj si Vás pozvat na Den dětí s dobrovolníky, který se bude kovat v sobotu 4. června 2011 v Městském parku
v Chrudimi. Akce se bude konat od 10:00 do 15:00, pro děti je připravena řada pestrých aktivit. Vstupné je zdarma, akci
pořádáme v rámci Evropského roku dobrovolnictví v Pardubickém kraji ve spolupráci s Mama klubem Chrudim a dalšími
neziskovými organizacemi.
Těším se na setkání s Vámi
Bc. Jana Machová
ředitelka
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
kancelář: Pernštýnská 15
530 02 Pardubice

ZÁVĚREM
Přílohy ke zpravodaji jsou vyvěšeny na webových stránkách ţupy.
Příspěvky do Zpravodaje přijímáme pouze v elektronické podobě programu Word a fotografie
v digitální podobě, neupravované a v plném rozlišení ( samostatně článek, samostatně
fotografie). Článek by měl obsahovat max. 20 – 22 řádků v typu písma Verdana nebo Ariel
velikost 10.
Jakékoliv jiné úpravy nebudou publikovány.

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 17.6.2011

Měsíčník vydává Sokolská ţupa Východočeská-Pippichova jako informační materiál pro členskou základnu
ţupy. Redakce neodpovídá za publikované příspěvky z TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT.

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.

Občanské sdružení – nevládní nezisková organizace, reg. u ČOS č. 36032509012 , IČO: 00864544

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 Hendricha. 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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