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

mail: kancelar@zupa-pippichova.eu

www.zupa-pippichova.eu

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE
Blíţí se konec roku a některé jednoty stále ještě neodebraly členské, spolkové známky. Připomínáme, ţe
členové, kteří nemají odebranou členskou známku, nejsou pojištěni a v případě nějakého úrazu nebudou
pojišťovnou odškodněni. Čas na odebrání dalších známek se krátí a později jiţ nebudou k dispozici.
Jednoty, které ještě ţádné známky neodebraly: Brandýs nad Orlicí, Břehy, Bystré u Poličky, Čankovice,
Česká Třebová II., Draţkov, Heřmanův Městec, Hrušová, Chrast u Chrudimi, Jablonné nad Orlicí,
Kameničky, Kostěnice, Krouna, Lukavice u Letohradu, Řečany nad Labem, Sloupnice, Vortová a Vrbatův
Kostelec.

INFORMACE Z ČOS
Z ČOS přišla pojistná smlouva č.0013949225, dodatek č.5 k pojistné smlouvě č.0012341312 a
povinné informace pro klienty podle § 21 zákona č.38/2004 Sb.
Po doručení na ţupu v elektronické podobě bude rozeslána všem jednotám a vyvěšena na ţupních
webových stránkách.

- Kontakty na novou redakci časopisu SOKOL pro posílání příspěvků a fotografií:
z-kubin@seznam.cz, hrezkova@sokol.eu

INFORMACE Z NÁČELNICTVA
Váţené sestry a bratři,
dovolte nám Vás ještě jednou pozdravit v novém cvičebním roce. V roce oslav 150 let
zaloţení Sokola, ale i v roce, kdy začíná nácvik na XV. Všesokolský slet. Kdo trochu sleduje naše
webové stránky – stránky naší ţupy nebo se moţná i zapojil, ví, ţe první akcí, kterou začala
propagace našeho sletu, byla Sletová štafeta, kterou uspořádala ČOS a která proběhla přes naši
ţupu ve dnech 24. a 25.9. V naší ţupě se spojovaly dvě trasy, jedna ze Severomoravské ţupy,
kterou měl na starosti bratr Havran a druhá ze ţupy Orlické, kterou měl na starosti náčelník.
Štafetu z Moravy přebírala jednota ze Stráţné a putovala přes Městečko Trnávka aţ do
Litomyšle, kde ji přebral bratr Havran, který měl tuto trasu na starosti. Druhá štafeta se
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předávala na Kunětické hoře, kde byla předávána od zástupců ţupy Orlické do rukou náčelníka
za přítomnosti sokolů ze Sokola Radčice, Pardubice a Nasavrky, kteří zároveň přivezli s touto
štafetou i poselství svých jednot. Tato štafeta byla převezena do Pardubic. V neděli ráno
pokračovala štafeta z Litomyšle přes jednoty Radhošť, Horní Jelení a Dolní Ředice aţ do
Pardubic, kde se štafety spojily. Bratr Havran je předal náčelníkovi. Poté spojené štafety
putovaly do Sokola Řečany nad Labem a společně s jejím starostou byly předány ve 12 hodin
v obci Kojice ţupě Tyršově. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na průběhu štafety podíleli,
ale není prostoru na to, abychom mohli kaţdou předávku vyzdvihnout, jako např. z Radhoště do
Horního Jelení vezli štafetu koňským potahem. Za náčelnictvo bychom chtěli poděkovat bratru
Havranovi, který měl velký podíl na bezvadném průběhu této akce a obětoval tomu velkou část
svého času.
Většina z vás, co chce nacvičovat na sokolský slet, jiţ ví, ţe začaly ţupní nácvičné srazy,
proto Vás prosíme, abyste se jich, pokud máte zájem nacvičovat, zúčastnili, protoţe není moţné,
podle našeho názoru, se správně skladbu naučit podle popisu nebo DVD.
Chceme Vám připomenout, ţe se blíţí termín uzavření objednávek, jak náčiní, tak i
oblečení, je to 15. 11. 2011. Jiţ probíhají 1. nácvičné srazy sletových skladeb, pozvánky jsou na
webových stránkách naší ţupy.
Náčelnictvo plánuje uspořádat v příštím roce soutěţ ve všestrannosti, datum je předběţně
stanoveno na 21. 4. 2012. Propozice budou připraveny v prosinci a dány na web, kde si je
budete moci přečíst. Zprávy, které se týkají naší ţupy, aktualizujeme na našich stránkách, pro
lepší informovanost je jen potřeba se na ně častěji podívat. Web je nastaven tak, ţe pokud se
objeví nová zpráva, dostává kontaktní osoba za jednotu upozornění o ní. Ţádáme sestry a
bratry, aby tyto informace předávali dále do jednot. Přejeme hodně sil a pevných nervů do
dalšího nacvičování na slet.
Za náčelnictvo
Světlana Hoffmannová - náčelnice
Vlastislav Pilař - náčelník

ODBOR SPORTU
Váţené sestry a bratři,
Zpráva o činnosti sportovních oddílů je jedním z hlavních hledisek pro rozdělování příspěvků na
činnost v letošním roce. Letos rozdělujeme cca 60 000,-Kč z grantu Pardubického Kraje, jiné
prostředky se nám nepodařilo v letošním roce získat (chybí prostředky ze Sazky). Získané
prostředky budou rozděleny dle Vaší aktivity tzv. dle bodového systému ŢOS viz příslušná
směrnice zveřejněna na webu ţupy. Termín zaslání zpráv o činnosti na ţupu je do 31.10.2011.
Poslední dva měsíce 11-12/2011 budou zahrnuty do hodnocení v roce 2012. Tak nezapomeňte v
lednu 2012 poslat tyto závěrečné zprávy. Ti, co tak učinili v lednu 2011, budou zařazeni do
letošního hodnocení.
Zprávy můţete posílat také v elektronické podobě včetně fotografií na E-mail:
odborsportu@zupa-pippichova.eu, kancelar@zupa-pippichova.eu.
Zprávy v elektronické podobě budou zveřejněny na webu ţupy.
Další podrobnosti jsou přílohou zpravodaje.
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Významná soutěž České obce sokolské v KARATE s mezinárodní účastí
SHOTOKAN CUP – SOKOL VAMBERK 2011

V sobotu 8. 10. 2011 Sokol Vamberk pořádal v Kostelci nad Orlicí 10. ročník mezinárodní
soutěţe Shotokan Cup. V konkurenci 50 oddílu a přes 300 závodníků z České republiky,
Slovinska, Polska, Slovenska a Chorvatska přivezl naš závodník Adam Knajbl cenné umístění.

1.místo Kumite muţů +84 kg - MSK Sokol Pardubice (Adam Knajbl - modrý)

účastník akce Adam Knajbl
Opakujeme:
Pozvánky na soutěţe naleznete v aktualitách na webových stránkách ţupy.
Pavel Trunec, předseda ŽOS
e-mail: odborsportu@zupa-pippichova.eu

Oznámení všem sportovním oddílům:
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Sportovní výsledky běţných turnajů a soutěţí včetně fotodokumentace zasílejte elektronicky na adresu
předsedy odboru sportu br.Trunce. Příspěvky, které budou umísťovány v Ţupním zpravodaji a na
webových stránkách ţupy, budou vybírány a zpracovávány odborem sportu. Jde o rozhodnutí
předsednictva ţupy.
župní kancelář

ZE ŽIVOTA JEDNOT

T.J. SOKOL HOLICE

a zábava ve velinské restauraci a poté v holické
sokolovně.
V neděli ráno se účastníci rozjeli s tím, ţe se těší
na druhý ročník v Holicích.

I. MEMORIÁL MIRKA MACKŮ
17. září 2011 uspořádal oddíl
historických kol T.J. Sokola Holice
a obec Veliny výše uvedený
memoriál.

Anna Dvořáková,
jednatelka T.J.

V pátek odpoledne se do holické
sokolovny sjelo 22 účastníků,
převáţně
z Moravy.
V sobotu
v 10.00 hodin vyjelo od sokolovny 47 krojovaných
cyklistů na náměstí a pokračovali přes Staré Holice
do Velin. Po přivítání starostů Holic, Velin a
Borohrádku byl odstartován závod na cyklostezce
Veliny – Borohrádek. Následovalo vyhlášení vítězů
-4-

T.J. ČESKÁ TŘEBOVÁ II
Mladí volejbalisté bez poráţky vedou tabulku
soutěţe
Jiţ třetí kolo krajského přeboru mladších ţáků
se hrálo v domácím prostředí na kurtech Na Skále.
Opět krásné a slunečné počasí svědčilo našim
mladým volejbalistům. Ve všech třech utkáních
naši mladí zvítězili a neztratili tak ani jediný set.
Po třech kolech vedou bez poráţky tuto
mistrovskou soutěţ a upevnili si 1. místo v tabulce
krajského přeboru. Své soupeře přehráli ve všech
herních činnostech. Především v podání byl mezi
námi a soupeři největší rozdíl.

Českou Třebovou reprezentovali:
Lukáš Vašina, Adam Král, Štěpán Chládek, Martin
Blaţek, Tomáš Strnad, Radim Šulc, Petr
Štembírek, chyběl Tomáš Smola
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Výsledky:
T.J. Sokol Česká Třebová II. - TJ Svitavy
2:0 (22,13)
T.J. Sokol Česká Třebová II. - VK Choceň
2:0 (14,19)
T.J.Sokol Česká Třebová II. - Slavia Hr. Králové
2:0 (7,12)
Skupina PA-ZCI-ML
p. druţstvo
1.

T.J.
Sokol
Třebová II A

2.

Volejbalový
Choceň A

utkání V P K sety míče
Česká
klub

3. TJ Svitavy A

8 0 0 16:0 400:218 16

8

3 5 0 8:10 351:355 11

6

4 2 0 8:7

5.

TJ
Slavia
Králové A

Hradec

3

0 3 0 1:6

Svitavy B
Svitavy A
Č. Třebová B
Svitavy C

1. T.J.Sokol Č. Třebová II. 48b 16 vítězství 23:0 600:
2. Choceň
37
3. Litomyšl
33
4. Č. Třebová A
25
5. Svitavy B
24
6. Svitavy A
21
7. Lanškroun
14
8. Č. Třebová B
8
9. Svitavy C
4

300:267 10

0 5 0 0:10 96:250

1.
2.
3.
4.

Celkové pořadí:

body

8

TJ Sokol Třebechovice
4.
5
pod Orebem A

1. Č. Třebová II.
2. Choceň
3. Č. Třebová A
4. Litomyšl
5. Lanškroun

5

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

104:161 3
Lubomír Vašina

Volejbalové mládí suverénem soutěţe

T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD

Třináct vítězství, ţádná poráţka a první místo,
takový byl stav v tabulce krajského přeboru
přípravek. Jestli zůstane naše druţstvo na prvním
místě a bez poráţky, to nám mělo napovědět třetí
kolo, které se hrálo na pěkných kurtech
v Litomyšli.Ze skupiny B postoupila druţstva
Lanškrouna a Sokola Česká Třebová (druhý
mládeţnický oddíl z našeho města) a doplnili
skupinu A k druţstvům Litomyšle a Chocně. Naši
nejmladší volejbalisté neokusili ani ve třetím kole
hořkost poráţky a bez ztráty setu vyřešili před
turnajovou tabulku.
Přípravka
postupně
porazili
druţstva
Lanškrouna, Chocně, Litomyšle a Sokola České
Třebové.

Prázdninový kemp
Ve dnech 17. – 20.8.2011 se mladší a starší žáci zúčastnili
soustředění v rekreačním středisku NADĚJE ve
Svratouchu. Celkem 23 hráčů polykalo tréninkové dávky
v areálu střediska a na místním fotbalovém hřišti, kde se
připravovali na novou sezónu. Trenéři připravili pro kluky
pestrý program nejen na hřišti, ale také vědomostní a
dovednostní soutěže. Po tréninku to většinou vypadalo,
že vypustili duši a budeme je muset odnést na pokoje, ale
na ubytovně zázračně ožili a hlavně večer měli spoustu
elánu a sil. K relaxaci využívali pingpongový stůl,
volejbalové hřiště a společenskou místnost na ubytovně.
K velkým zážitkům jistě patří také koupání v nedalekém
rybníku a táborák. Počasí nám přálo a tak se pobyt velmi
vydařil.

Českou Třebovou reprezentovali:
Lukáš Vašina, Martin Blaţek, Tomáš Strnad
chyběl: Tomáš Smola
Výsledky:
T.J. Sokol Česká Třebová II. - VK Litomyšl
2:0
(25:11,25:6)
T.J. Sokol Česká Třebová II. - Lanškrou
2:0
(25:9,25:4)
T.J. Sokol Č. Třebová II. - TJ Sokol Č. Třebová
2:0
(25:6,25:5)
T.J. Sokol Česká Třebová II - VK Choceň
2:0 (25:12,25:9)
Výsledky soutěţe Krajský přebor přípravek
chlapců
2. 10. 2011 Litomyšl, Č. Třebová
Skupina A skupina
o 1. – 5. místo

Skupina B skupina
o 6. – 9. místo
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svaz. A protoţe jet s jedním týmem by se určitě
nevyplatilo, vyuţily jsme posledních volných míst
a přihlásily druţstev více. Nakonec do lázeňského
města odjelo 5 týmů – 1 ţlutý, 2 oranţové, 1
červený a 1 modrý , a trenérská pětice. Pro
volejbalové laiky – co barva volejbalu, to jiná
pravidla, od ţluté přehazované přes oranţový a
červený hraný pouze prsty aţ po modrý
v podstatě „opravdový volejbal“ ve trojicích.

Naplánovaly jsme cestu vlakem a bylo to opravdu
dobrodruţství, hlavně trenérky si prověřily své
fyzické síly. Kaţdá z mini dívek měla obrovský
kufr,
který
hmotnostně
několikanásobně
převyšoval váhu dívek (u některých skoro i
výšku). Takţe kaţdý nástup a výstup znamenal
rychlostní zkoušku v naloďování a vyloďování
zavazadel a dětí. Přeţily jsme to všechny, trenérky
však propotily nejedno triko. Cesta vlakem holky
bavila, při cestě do Varů vydrţely jíst cca 5 hodin
v kuse, aţ jsme se bály o jejich zdraví. Kdyţ byl
nastolen zákaz jídla, začala děvčata nacvičovat
vítězné chorály a pokřiky. Ostatní cestující z toho
měli určitě obrovskou radost. Po příjezdu na místo
určení
jsme
se
nastěhovaly
do
našeho
přechodného bydliště
a noclehárny – do
tělocvičny. Holky vybalily spacáky a hlavně
obrovské polštáře a opět jedly. Noc jsme v dost
velké zimě přeţily ve zdraví, děvčata zjevně
přemohla únava z cestování.
Druhý den jsme naskočily do bojů v barevném
volejbale. 40 kurtů na umělé trávě fotbalového
hřiště zaplnilo přes 1000 lidí. Turnaj byl výborně
organizován a vše šlapalo jak hodinky. Naše holky
bojovaly vcelku statečně (aţ na výjimky) a určily
si tak pozice do nedělních finálových bojů. Na to,
ţe jsme se republikového barevného turnaje
účastnily poprvé a většina našich týmů hrála
poprvé ve své kategorii, nebyly výkony vůbec
špatné. Poté uţ následovala obědovečeře a hurá
fandit do KV arény na zápasy Mistrovství Evropy.
Nejprve jsme shlédly zápas Rusko-Estonsko a
měly tak čas se seznámit s atmosférou a poprvé si

Poděkování patří trenérům za organizaci a všem ostatním
za výpomoc při zajištění bezproblémového průběhu
kempu.
T.J. SOKOL Dolní Újezd
František Mokrejš
trenér žáků

Újezdský volejbal na Mistrovství Evropy
Ve dnech 9.- 11.9. proběhla zatím historicky
největší
cestovní
anabáze
dolnoújezdského
volejbalu. V tu dobu probíhalo v Karlových Varech
Mistrovství Evropy muţů a my se ho účastnily téţ.
Samozřejmě ne jako přímé účastnice, ale
v doprovodném programu mistrovství proběhl
finálový turnaj barevného minivolejbalu, do
kterého nás nominoval pardubický volejbalový
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osahat
pořádné
fandění.
Na
mač
Čechů
s Portugalci uţ jsme byly plně připravené a
opravdu jsme si ho uţívaly hlasitým křičením,
tancem a máváním českou vlajkou s nápisem
Dolní Újezd. Po krásném zápase se šťastným
koncem pro nás následovala neformální a
neplánovaná autogramiáda a naše holky si mohly
poprvé „sáhnout“ na idoly, které den předtím ani
neznaly. To bylo očí navrch hlavy a básnění o
jednotlivých hráčích…

A na závěr? Bylo to pro všechny náročné, ale kdyţ
se zeptám všech účastnic, jestli by jely zas, vím,
ţe můţu čekat jednoznačnou odpověď – ANOOO.
Takové záţitky se totiţ nezapomínají….
Mgr. Marie Ropková
trenérka

T.J. SOKOL CHRUDIM

Vstup do II. ligy mužů :
BSK TJ Jičín – T.J. Sokol BC Darren Chrudim
75:64 (16:13, 28:28, 43:45).
Síly soupeře se Chrudimští nezalekli a drţeli s ním
krok. Dařila se jim obrana, ale bohuţel uţ méně v
útoku. Mnoho střel končilo pouze na obroučce. Při
lepší mušce se dalo utkání i vyhrát. Bohuţel
poslední čtvrtka vše rozhodla v ne prospěch hostů.
Body a sestava Darrenu: Bubeník 20,Dosoudil 16,
O. Votava 11, Soudek 7, M. Votava 6, Filip a Oliva
2, Horák , Dvořák, Táborský

Druhý den jsme pokračovaly ve finálových bojích
o konečná umístění v turnaji. Opět pokračovala
dobrá organizace, ovšem pouze do doby, kdy se
na kurtech neplánovaně a nečekaně objevilo celé
reprezentační druţstvo muţů včetně trenérů.
Veškerá organizace byla tatam a skoro tisícovka
dětí se sesypala na své „hrdiny“ s ţádostí o
podpisy a fota. Nakonec musela reprezentace po
společném foto s dětmi doslova utéct do
autobusu. Toto trvalo, neţ se děti začaly zpátky
koncentrovat na své výkony a kdo tam byl, ví, ţe
děti ještě alespoň 2 kola byly myšlenkami úplně
jinde neţ na hřišti.
A jak jsme vlastně dopadly? Modrý tým obsadil
25. místo z 27 týmů a určitě tak zůstaly za naším
očekáváním,
ale
zkušenosti
holky
získaly
nezaplatitelné. Dále uţ byla jen samá příjemná
překvapení. Červeňásci získali 34. místo z 49
druţstev, oranţová děvčata nádherná 10. a
13.místa z 42 týmů a ţluťásci dokonce bojovali o
první místo. To, ţe to nedopadlo, nevadí, nakonec
skončily holky sedmé se stejným skóre jako 4.
tým (rozhodoval aţ poměr míčů) z 35 týmů.
Škoda jen, ţe jsme se nemohly zúčastnit
předávání cen a musely jsme chvátat na vlak.
Marně jsme doufaly, ţe pod vlivem únavy a
velkých záţitků děvčata ve vlaku usnou. Celou
cestu rozebíraly své nové idoly a lásky, obdivovaly
karty s podpisy a trumfovaly se, kdo jich má víc.
Nakonec ty mladší ještě měly sílu tančit a hrát
divadlo. Moc rády jsme rodičům v České Třebové
předaly jejich „poblázněné“ a spokojené ratolesti.

Basketball Nymburk B - T.J. Sokol BC Darren
Chrudim 96:98 (21:28, 47:53, 76:74).
Rezerva Nymburku byla posílena o pendlující
hráče z A muţstva, ale hosté se oproti úvodnímu
zápasu střelecky probudili. Utkání to bylo divácky
atraktivní, padlo hodně bodů, ale také se vyskytlo
mnoho faulů (33:25) hlavně u domácích, kteří
produkují agresivní hru. Chrudimští ji úspěšně
eliminovali a velice pohlednou hrou soupeře
zaskočili. I přes vyrovnanou koncovku byli vţdy o
krok napřed.
Body a sestava Darrenu: Dosoudil 26, O. Votava
22, Bubeník 19, Soudek 18, M. Votava 8, Filip a
Oliva 2, Horák 1, Dvořák, Táborský

Předsezónní příprava chrudimských
házenkářů
Sportovního soustředění 13. - 27. 8. 2011 se
zúčastnilo celkem 25 členů vybraného oddílu
házené-chlapci T.J. Sokol Chrudim. Jiţ po
sedmé
se
konalo
v krásném
prostředí
Českomoravské vrchoviny na rekreačním zařízení
Sluníčko v Trhové Kamenici.
Hlavním cílem projektu byl rozvoj a zvýšení
fyzické výkonnosti před podzimním kolem soutěţe
2011/12.
Kromě kaţdodenní aktivní činnosti mladší a starší
dorostenci
dvakrát
absolvovali
jednodenní
dvoufázový trénink ve sportovní hale v Chrudimi.
-8-

Část programu byla věnována cykloturistice, na
začátku a konci soustředění byly provedeny
výkonnostní testy, jejich porovnání a vyhodnocení.
Soustředění
pomohlo
posílit
fyzickou
připravenost, aktivitu a vlastní iniciativu hráčů.

A výsledky? V absolutním pořadí ţen
s náskokem tradičně zvítězila T. Metelková před K.
Moravcovou a A. Krátkou. Závod muţů byl
mnohem dramatičtější, pořadí se střídalo na kopci
nad Kláštercem, na otočce do druhého kola i jinde,
ale v cíli byl nejdříve R. Hübl o 4 sekundy před M.
Kunstem, aţ třetí byl L. Razým. V kategoriích
„zkušenějších“ muţů s náskokem zvítězil Josef
Siegel z AC Choceň. Ve většině ţákovských
kategorií se bojovalo o medaile aţ do cílové
rovinky. Zaujal také výkon předţákyň, které byly
rychlejší neţ předţáci. Tradičně velmi dramatický
byl souboj kategorie „minilidí“. Početné skupiny
diváků se měly na co dívat a závodu vytvořily
pěknou sportovní atmosféru.

Milan Lédl,
trenér

Několik stovek fotografií z jinak zdařilého
závodu najdete na stránkách
www.sport.iscarex.cz/fotogalerie
nebo
www.sokolklasterec.cz
v sekci Fotogalerie – Běh.
Jindra Kalous

T.J. SOKOL PARDUBICE I

T.J. SOKOL KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ

Běh údolím Orlice

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPORTOVNÍHO ODDÍLU
FLORBALU SOKOL PARDUBICE za rok 2011

V neděli 2.10.2011 se za krásného a
teplého podzimního počasí jalo 195 lidí poměřit
své síly v přespolním Běhu údolím Orlice. Závodili
v 19 kategoriích na tratích od 95 do 9.500 metrů.

Oddíl má v probíhajícím soutěţním ročníku
2011/2012 15 druţstev v soutěţích ČFbU (6
muţských, 8 mládeţnických a jedno ţen) a
druţstvo také přípravky. Po dokončení trenérských
kurzů v roce 2011 má oddíl přes 25 vyškolených
trenérů. Náš oddíl je největším florbalovým
klubem v našem regionu (přes 500 registrovaných
členů v ČFbU).

Jiţ 23. ročník běhu byl opět zařazen do
celoročního seriálu běhů Iscarex cup. Jak je jiţ
v posledních letech tradicí, nejpočetněji bývají
obsazené kategorie dospělých, a tak na startu
hlavního závodu muţů na 9,5 km a ţen na 4,7 km
stálo dohromady 83 borců. Mezi nimi jedna
z nejlepších českých běţkyň Táňa Metelková z SK
Tyniště, česká reprezentantka v běhu na lyţích a
účastnice světového poháru Klára Moravcová
(Vencl team ÜO), rovněţ výborná Anna Krátká
z TJ Svitavy, loňský vítěz Lukáš Razým (Vencl
team ÚO) , půlmaratonec Michal Kunst z SK Nové
Město n. Met., borci ze silného Vencl teamu Üstí
nad Orlicí a Iscarexu Č. Třebová a další od Kálík
přes Svitavy aţ po Rtyni
v Podkrkonoší.
Nejpočetnější kategirí však letos byla
kategorie nejmenších dětí – minilidí - ve věku 2-5
let. Bez rozlišení pohlaví běţelo na trati přes
fotbalové hřiště často svůj první závod v ţivotě 21
závodníků a spolu s nimi nejméně dvakrát tolik
maminek, tatínků a dalšího doprovodu.

Sloţení výkonného výboru: Vít Drašar,
předseda (člen komise florbalu OS ČOS),
Mgr.Miroslav Janovský, hlavní trenér, další členové
výboru Ing.Tomáš Kořínek, Ing.Filip Hoffman a Jiří
Smolík.
Nejlepším výsledkem v soutěţním ročníku
2010/2011 bylo 10.místo A-druţstva muţů
v nejvyšší soutěţi v ČR – Fortuna extralize. Velmi
omlazené druţstvo muţů se výborně připravilo za
rozhodující fázi sezony – souboje v play-down o
udrţení a ve skvělé sérii s druţstvem AC Sparta
Praha
uhájili
zlatým
gólem
v prodlouţení
5.rozhodujícího utkání příslušnost k florbalové
elitě. Z dalších úspěchů vybíráme úspěšnou
baráţový turnaj ţen o 1.ligu a účast druţstva
starších ţáků na finálovém turnaji MČR ţáků ve
Zlíně. T turnajů jsme se zúčastnili tradičních:
mezinárodní turnaj Czech open 2011, Pragur
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games , Gold Cup v Liberci (muţi, ţeny a junioři) a
Nisa open v Jablonci n.N.(mládeţ).

Po letech je oţivena tradice Staročeského bálu,
který byl organizován v 80. a 90.letech. K tanci a
ke zpěvu vám budou hrát soubory Lipka, Baldrián,
Dolina a Formani. Můţete se těšit a řadu krásných
lidových písniček, několik zajímavých soutěţí a
pravou lidovou zábavu! Jako oděv je vítán lidový
kroj nebo společenský oděv. Lístky v ceně
150Kč/ks je moţné si rezervovat a vyzvednout na
mém telefonním čísle, nebo mailové adrese.
Těšíme se na návštěvu!

Několik hráčů je v širších reprezentačních
výběrech muţů a juniorů. Hlavní trenér oddílu
Miroslav Janovský je od léta 2010 hlavním
trenérem ţenské juniorské reprezentace ČR!
Důleţitým mezníkem v historii oddílu je
zprovoznění sportovní haly v areálu TJ vyhovující
parametrům pro sálové sporty (zejména florbal).
V nafukovací hale tak dostanou prostor všechny
kategorie oddílu pro kvalitní trénink a bude zde
pořádána i většina domácích utkání. Extraligové
druţstvo muţů bude od podzimu pořádat své
domácí utkání v nové sportovní hale Dašická.

Radim Zajíček, organizační vedoucí
Formani, T.J. Sokol Slatiňany
tel.:603 546 556
mail: radim.zajicek@centrum.cz
http://formani.wz.cz

Jako i v předešlých letech jsme uspořádali
tentokrát jiţ 10.ročník tradičního turnaje Sokol
Cup 2011. Turnaj byl přesunut do přípravného
období před novou sezónou (srpen) a přilákal
účast 6-ti špičkových druţstev z ČR. 1. místo
získalo druţstvo Bulldogs Brno.

T.J. SOKOL HORNÍ JELENÍ

Vít Drašnar

Sletová štafeta
T.J. Sokol Horní Jelení – září 2011

T.J. SOKOL SLATIŇANY
Milé sestry a milí bratři,
rád bych vás pozval jménem svým i jménem
všech Formanů na Staročeský bál, který se bude
konat 5. listopadu v KD Dukla Pardubice od 20:00
hod.

Vítáme Sletovou štafetu k XV. všesokolskému
sletu 2012 a k oslavám 150. výročí vzniku Sokola
dnes 25. září 2011 v naší T.J. Sokol Horní Jelení.
S radostí můţeme oznámit, ţe štafetový kolík
přebírá bratr Stanislav Kvasnička, nejstarší člen
naší jednoty, který 15. září oslavil krásných 96 let
svého ţivota a předává jej zástupcům naší
nejmladší generace z oddílu Rodiče a děti.Můţeme
se pochlubit, ţe naše jednota má z 80% členskou
základnu sloţenou z dětí a mládeţe, která je vţdy
budoucností národa a ponese Sletovou štafetu
v budoucích letech dál.

Přejeme Sletové štafetě šťastnou cestu do Prahy,
kde
se v příštím
roce sejdeme na
XV.
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všesokolském sletu, kde Horní Jelení
reprezentovat mladší a starší ţákyně.

budou

T.J. SOKOL VYSOKÉ MÝTO

SOUSTŘEDĚNÍ HYNČICE POD
SUŠINOU 14. -20. 8. 2011

XV. všesokolskému sletu 2012 a celému sokolstvu
k 150. výročí vzniku Sokola přejeme.
ZDAR – ZDAR - ZDAR!

T.J. SOKOL HLINSKO
Oddíl karate Hlinsko se zúčastnil 15. 10. 2011
soutěţe v Polsku GRAN PRIX BIELSKOBIALA. Na této mezinárodní soutěţi svěřenci
Miloslava Zdraţila bez problémů prosadili a
s konkurencí si poradili. 1 místo zlatou
medaili v kumite starších ţáků získal Jakub
Mucha a na třetím místě se umístil Ducheček
Petr. V kategorii starších ţákyň zvítězila a
zlatou medaili získala Bára Bukáčková

Letošní rok byl jiţ třetí v pořadí, kdy jsme byli na
letním
gymnastickém
soustředění
s oddílem
Pozemstav Prostějov. Kaţdé soustředění nás o
něco obohatí a vţdy si to tam skvěle uţijeme. Jako
kaţdý rok i letos bylo hlavním cílem nabrání
fyzické kondice a stmelení kolektivu. Z našeho
oddílu jela tato děvčata: Nikola Trnková, Natálie
Řeháková, Aneta Kutalová, Aneta Spilková,
Doubravka Kantová, Aneţka Veselá, Ema Veselá,
Margit
Junková
a
Tereza
Beránková.
A
nezapomeňme
na
paní
trenérku
Ivetu
Navrátilovou.
Kaţdé ráno se vybíhalo do krásného kopce na
ranní rozcvičku, kterou pak děti úspěšně zakončily
ranní hygienou v potoce.

Samozřejmě následovala snídaně, aby holky i kluci
měli dostatek energie na dopolední trénink. Ten se
vţdy odehrával venku na čerstvém vzduchu. Po
protaţení svalů následovalo posilování různých
svalových skupin, případně celého těla. A pak se
běhalo, sprinty do kopce formou soutěţe. Holky
proti klukům, vylosovaná druţstva, kapitáni si
sami zvolili svůj tým. Největší úspěch ale měla
forma děti versus trenéři.
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A neptejte se, kdo vyhrál…na další fotografii sami
uvidíte výsledek 

No a pak uţ následovala večeře a důkladné
protaţení, aby ţádné svaly nebolely. Závěr večera
patřil oblíbené diskotéce, ještě ţe prostějovský
oddíl má i kluky.

Po výborném obědě a odpoledním klidu následoval
opět trénink, kdy uţ se buď jen posilovalo, anebo
se šlo na horskou túru do krásného prostředí pod
Králickým Sněţníkem.

Uţ se těšíme na další soustředění 
Iveta Navrátilová

VZDĚLAVATEL
NEVÍDANÁ BILANCE
Už téměř rok jsou po různých obcích ČR vidět plakáty na reprízu Prodané nevěsty, která měla premiéru 11. 12. 2010.
Představení společně nastudovaly v režii Bohumila Gondíka 4 sokolské soubory, FORMANI ze Sokola Slatiňany, SBOR
DOBROVOLNÝCH DIVADELNÍCH LIBOHERCŮ ze Sokola Pyšely, DIVADELNÍ SOUBOR ze Sokola Lázně Toušeň a pěvecký
sbor GAUDIUM ze Sokola Královské Vinohrady. Za třičtvrtě roku od její premiéry ji vidělo několik tisíc diváků. Podzim
„Prodanku“ přivítal v dalších městech, kde bylo většinou vyprodáno ( Hradec Králové, Plzeň a Pyšely). Pro první polovinu
roku 2012 máme smluvně zajištěno 9 představení a i v těchto městech se čeká návštěva plných sálů. Protože známe
kapacity jednotlivých divadel, můžeme očekávat, že do příštího července 2012 nás uvidí dalších asi 4 000 diváků. A to
máme před sebou ještě podzim příštího roku a snad i zimu a jaro roku 2013. Objednávky se nám stále hrnou.

Prodaná nevěsta má tedy bilanci opravdu nevídanou a v historii ochotnického divadla se něco podobného ještě nestalo.
Proto je toto rozsáhlé sokolské dílo chloubou nejen České obce sokolské, ale především Sokolských žup a tělocvičných
jednot Slatiňany, Pyšely, Lázně Toušeň a Královské Vinohrady.
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V dobách před a prvorepublikových sletů se tento velký sokolský svátek
zahajoval Prodanou nevěstou v Národním divadle v Praze. V roce 150. výročí
založení Sokola se její členové rozhodli nastudovat toto vpravdě národní dílo
vlastními silami. Dala se dohromady čtyři špičková sokolská tělesa a všichni vytvořili
kolektiv šedesáti účinkujících. Cíl tohoto snažení byl původně jediný. Aby si
Sokolové zahájili jubilejní XV. slet sami. Pověst o této neobvyklé inscenaci však
přesáhla velmi rychle hranice příslušných tělocvičných jednot a nese se republikou
jako lavina. Prodaná nevěsta se tak stala pochodní, která zahoří v roce sokolské
kultury 2011 a v roce XV. sletu 2012 na mnoha místech naší vlasti.
Budeme všichni usilovat o to, abychom na všech jevištích tuto pověst potvrdili.
Zveme vás, přijďte se na „Prodanku“ podívat, těšíme se na vás.

Kalendář sokolských výročí.

Podle B. Gondíka
zpracoval M. Lebduška

Listopad:
15.11.1865

zemřel v Praze Jindřich Fügner, první starosta Sokola praţského ( 1862-1865).
Na jeho popud bylo v Sokole zavedeno tykání.

15.11.1883 zemřel Josef Barák ( narodil se 25.1.1833), český politik a novinář, spoluzakladatel Sokola,
autor sokolského pozdravu „Nazdar“. Byl významný organizátor českého
kulturního ţivota, vydával svůj čtrnáctidenník Svoboda, byl redaktor Národních listů,
almanachu Máj, a krátce i Dělnických listů. Za svou novinářskou činnost byl persekvován a
v letech 1868-1870 vězněn. Politicky patřil k Mladočechům a je označován jako jeden ze
zakladatelů novodobé české ţurnalistiky.
19.11.1945 zemřel v Brně Jan Gajdoš, mistr světa ve sportovní gymnastice, aktivní člen sokolské
odbojové organizace, Zemřel na následky věznění za II. světové války.
Narodil se v Brně 27.12.1903, v mládí onemocněl obrnou a její následky překonal cvičením
v Sokole. Spolu s Aloisem Hudcem patřil k našim nejlepším sportovním gymnastům. Byl
mistr světa v gymnastice 1926,1930 (víceboj, druţstva a 1938 víceboj a prostná). Dále byl
drţitel stříbrných medailí z Olympijských her 1928 (druţstva) a z mistrovství světa 1930
(víceboj jednotlivců) a 1934 (druţstva) a řady bronzových medailí. Byl členem Sokola Brno
I a jako vlastenec se zapojil do sokolského odbojového hnutí.Byl zatčen, vězněn
v koncentračním táboře v Osvětimi. Dočkal se osvobození, ale na následky věznění brzy
zemřel.

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 10.11.2011
Měsíčník vydává Sokolská ţupa Východočeská-Pippichova jako informační materiál pro členskou základnu
ţupy. Redakce neodpovídá za publikované příspěvky z TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT.
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