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ŽUPNÍ OSLAVY A
XV. VŠESOKOLSKÝ SLET
V PARDUBICÍCH
Přípravy oslav jsou v plném proudu a budou se
skládat z pěti základních částí:
1. slavnostní zasedání vyslanců naší ţupy a
vzácných hostů s vyznamenáním zaslouţilých
sokolů a významných příznivců Sokola
2. slavnostní uvedení v odborných kruzích vysoce
hodnocené „Prodané nevěsty“ v nastudování 4
sokolských souborů
3. zapojení
se
do
městských
slavností
doprovodnými programy na Pernštýnském
náměstí v podání sokolských souborů a oddílů
4. slavnostní průvod městem
5. vlastní krajský sokolský slet konaný na
městském stadionu na Dukle
Velice nás těší a je nám obzvlášť milé, ţe záštitu
nad oslavami přijali za Pardubický kraj pan
hejtman Mgr. Radko Martínek a radní Ing.
Jana
Pernicová. Dále jsme poţádali o
poskytnutí záštity, Sokolu vţdy nakloněnou, paní
primátorku Města Pardubic MUDr. Štěpánku
Fraňkovou.

Významnou pomoc a podporu poskytuje Město
Pardubice, Kraj Pardubice, Východočeské
divadlo
v Pardubicích,
Mgr.
Romana
Vojířová,
ředitelka
kulturního
centra
v Pardubicích, Národní hřebčín v Kladrubech
nad Labem a Český rozhlas Pardubice.
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Velice si váţíme všech, kteří s námi na
oslavách spolupracují a jsme si vědomi, ţe
bez jejich pomoci by tento sokolský svátek byl
chudší a i méně významný. Tato pomoc nás
zavazuje a posiluje k další práci. Napněme

proto všechny síly a prezentujme se jako
organizace se širokou, moderní a kvalitní
členskou základnou.

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE
Na ţupě jsou k dispozici spolkové členské známky na rok 2012.
Začátkem roku nás čekají neoblíbené uzávěrky a statistika. Prosíme všechny jednoty, aby
k jejich zpracování přistupovaly zodpovědně, včas a sestry v ţupní kanceláři nestresovaly
nekvalitními a pozdě dodanými údaji. Děvčata v kanceláři vám budou vděčna a na oplátku se
vám budou snaţit pomoci.
V příloze jsme 4.ledna 2012 všem jednotám zaslali:
1. Statistický výkaz základních údajů a členské základny pro jednotu k 1.1.2012.
Tyto statistické výkazy je nutno odevzdat na ţupu
do 15.března 2012
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 za rok 2011 !! ( Změny v členské
základně od 1.1.2012 budete vykazovat aţ k 1.1.2013).
2. Statistický výkaz všestrannosti ( s průvodním dopisem), který se odevzdá na ţupu
do 31.ledna 2012
3. Statistický výkaz odboru sportu ( s průvodním dopisem - obdrţeli jste 3.1.2012) – termín
odevzdání
do 27.ledna 2012
4. Statistický výkaz vzdělavatelského odboru – termín odevzdání
do 15.března 2012
Pozn.:
Ve statistickém listu základních údajů o T.J. kolonky „Osvědčení o registraci…“ vyplňují jen nově
vzniklé jednoty.
Pro vaši informaci jsme zaslali kódy sportů, které se jiţ dříve pouţívaly k seznamům rodných čísel.

INFORMACE Z ČOS
Proběhlo zasedání PV ČOS, avšak nebyl projednáván ţádný z bodů, týkající se naší ţupy. Velice nás
mrzí, ţe podle příslibu nebyla projednána majetková ţádost T.J.Sokola Kunvald.
Br.Dostál z ČOS sdělil, ţe ČOS nepoţaduje účetní výkazy jednot a ţup, tj. výsledovka
( výkaz zisku a ztrát) a rozvaha. Toto však jednoty neopravňuje k tomu, aby výkazy neprováděly.
V kaţdé jednotě musí být uzávěrka uloţena pro potřeby kontrolních komisí jednoty, ţupy a ţupní
kanceláře.

- Kontakty na novou redakci časopisu SOKOL pro posílání příspěvků a fotografií:
z-kubin@seznam.cz, hrezkova@sokol.eu
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INFORMACE Z NÁČELNICTVA
Váţené sestry a váţení bratři,
Všechny vás vítáme ve sletovém roce 2012 a připomínáme několik důležitých termínů:
a) cvičební úbory
Objednávky náčiní a oblečení –
doobjednávky ze žup 2. kolo - uzávěrka
do 31 1. 2012
doobjednávky ze žup 3. kolo - uzávěrka
do 31. 3. 2012 (poslední možnost)
b) náčiní
doobjednávky ze žup 3. kolo - uzávěrka
do 31. 1. 2012 (poslední možnost)















Termín 2. Nácvičného srazu skladby Dávej, ber- bude 18. 2. 2012 v Pardubicích
Termín 2. Nácvičného srazu skladby Česká suita – bude 25. 2. 2012 v Pardubicích
Soutěž ZZZ proběhne 14. 4. 2012 uspořádá ji T. J. Sokol Radčice
Termín závodů ve všestrannosti je 21. 4. 2012 bude se konat v Pardubicích
Slet v Nasavrkách 12. 5. 2012
Místní slet v Městečku Trnávka 3. 6. 2012
ŢUPNÍ SLETY dle krajů 2012
Orlická 20. 5. 2012 Hradec Králové
Info@zupaorlicka.cz
495 215 823, 495 214 730
Vysočina 26. 6. 2012 Třebíč
Jana Máchala 10. 6. 2012 Brno
Pernštejnská 27. 5. 2012
Jihočeská 2. 6. 2012 České Budějovice
Tyršova 3. 6. 2012 Poděbrady
Podkrkonošká 3. 6. 2012 Jičín

Na župním webu najdete pozvánky na 2.nácvičné srazy.
Za náčelnictvo
Světlana Hoffmannová - náčelnice
Vlastislav Pilař - náčelník

ODBOR SPORTU

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II.

Největší volejbalová mega akce ČOS skončila úspěšně
První víkend v Novém roce 7.- 8. ledna byl ve znamení největší sokolské volejbalové akce
v roce 2012, Přeboru ČOS. Pořadatelem byl jako roky předešlé volejbalový oddíl, T.J. Sokol
Česká Třebová II. A stejně tak jako v letech předešlých se celé Mistrovství České republiky
ČOS mužů a žen ( takový je celý název soutěže) nekonalo v pořadatelském městě, ale
v blízké Chocni. Výborná účast v obou kategoriích dala tušit, že budou k vidění výborná a
dramatická utkání. A skutečnost předčila očekávání.
Choceň má v dnešní době vynikající podmínky na konání tak velké akce (ve stejném
prostředí se koná i M-ČR veteránů nad 40 let). Dvě pěkné volejbalové haly byly svědky
dvoudenního klání osmi nejlepších ligových družstev mužů v čele s vedoucím družstvem I.
ligy T.J. Sokol Dobřichovice a osmi družstvy žen, kde vévodilo extraligové družstvo T.J.
Sokol Frýdek – Místek.
Volejbalové zápasy se odehrávaly od sobotního rána a k finálovým bojům se družstva
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propracovala v neděli odpoledne. Diváci mohli vidět skoro padesát zápasů, které byly na výborné úrovni plné bojovnosti a
mistrovství. Po sobotních bojích byl večerní program jak pro hráče, tak pro trenéry v hotelu Peliny, kde také převážná část ze
stopadesáti účastníků byla ubytována.
Vynikající akci, hráče, hráčky a pořadatele v čele s Lubomírem Vašinou jako ředitelem turnaje, přišli pozdravit nejvyšší představitelé z
OS ČOS – br. Syrový, předseda VK ČOS br. Džavoronok, a
dlouholetý předseda VK ČOS br. Douša. I toto složení ukázalo, jak
významnou akcí toto mistrovství bylo.
Na stupních vítězů stanuli v kategorii mužů:
1, Brno, 2. Dobřichovice, 3, Bučovice,
4. Palkovice, 5.Šlapanice, 6.Česká Třebová, 7.Střelice,
8.Holubice
V kategorii žen bylo pořadí následující:
1.Frýdek-Místek, 2. Nusle, 3. Pardubice,
4.Žižkov, 5.Střešovice, 6.Žižkov B, 7.Česká
Třebová, 8.Dobřichovice
Lubomír Vašina

Osobně jsem se zúčastnil v sobotu části turnaje a jeho zahájení. Musím poděkovat br. Vašinovi za jeho organizaci a
kvalitní průběh, který naší župě dělá čest. Jen více takových akcí.
Mir. Lebduška
tajemník župy

Váţené sestry a bratři,
opět nastal čas vyplňování statistických výkazů. Všichni jste obdrţeli příslušné tiskopisy a je
moţné si je stáhnout i na našich ţupních webových stránkách.
Jedná se o:
tiskopis registrace sportovního oddílu – termín odevzdání na ţupu

27.1.2012

tiskopis Nejúspěšnější sportovci ČOS v r.2011 – termín zaslání na ČOS
( kopii na ţupu)

31.1.2012

granty OS ČOS 2012 – termín odevzdání na ţupu

27.1.2012

tiskopisy ţádostí na:
VYBRANÝ ODDÍL MLÁDEŢE
VYBRANÝ ODDÍL DOSPĚLÝCH
VÝKONNOSTNÍHO SPORTU DOSPĚLÝCH
VÝKONNOSTNÍHO SPORTU MLÁDEŢE
pro rok 2012 – vše k dispozici na ţupním webu.
Prosíme jednoty o zaslání fotografií a jejich popisu ( oddíl, jméno, soutěţ a umístění) ze sportovních akcí
loňského roku 2011. Tyto materiály budou pouţity pro prezentaci na valné hromadě ţupy.
Děkujeme všem jednotám, které nám jiţ tyto materiály zaslaly.
Pavel Trunec, předseda ŽOS
e-mail: odborsportu@zupa-pippichova.eu

ZE ŽIVOTA JEDNOT
Sokolský ples
T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD

Jako kaţdoročně tak i letos Tělocvičná jednota
v Dolním Újezdě pořádala sokolský ples. Pojetí
tohoto ryze sportovního plesu mělo jiţ tradičně
svůj zajímavý průběh.
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Co říci závěrem: zaplněný sál újezdské sokolovny
se skvěle bavil, akce se vydařila, lze jen
poděkovat starostovi a všem organizátorům z T.J.,
kteří odvedli kus pořádné práce.
Miroslav Lebduška

Vánoční olympiáda
Dne 19.12.2011 se volejbalová a fotbalová
školička sešly na Vánoční olympiádě v hale
základní školy.

Jeho součástí bylo nejen předtančení, jak to na
plesech bývá, ale zajímavostí újezdského plesu
byla ukázka fotbalového a volejbalového umění
nejmenších
újezdských
sportovců,
ocenění
nejlepších volejbalistek a fotbalistů, vyhodnocení
nejlepšího gólu roku, dvě vynikající tomboly a
půlnoční překvapení „Slepičí tanec“ v podání
fotbalistů.
Nelze opomenout i vynikající zvěřinové hody.
Pozvánku na ples přijali starosta a tajemník ţupy
s rodinami, kteří se zúčastnili společně se
starostou
T.J.
br.
Mirkem
Lipavským
odměňování vyznamenaných.
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Muţi sehráli ve VČL (Východočeská liga) 6 utkání a
dokázali zvítězit pouze v jediném a to doma
s druţstvem Náchoda (vedoucí tým soutěţe).
Blízko k vítězství byli v Hořicích, kde prohráli
rozdílem osmi bodů.
Našemu týmu patří 11 místo ze
o jediný bod před Chocní.Náš
starších hráčů sbírá zkušenosti
prohrál po vyrovnaném průběhu

14 a hlavně jsme
tým po odchodu
a některé zápasy
zápasu.

Oddíl basketbalu uspořádal turnaj hráčů dříve
narozených.Tohoto turnaje se nakonec zúčastnily
3 týmy, kdyţ muţstvo Skutče svou účast na
poslední chvíli odvolalo.Po vítězství nad druţstvem
z Lomnice a Ostravy se podařilo našim borcům po
dlouhých letech zvítězit i v domácím prostředí.
25.prosince uspořádal náš oddíl tradiční turnaj
příchozích, kterého se zúčastnilo 26 hráčů a
hráček a opět přijel hráč extraligového Kolína
(Matoni NBL) Jiří Jelínek a byl to jeho tým, který
slavil konečné vítězství a odnesl si putovní pohár.
PharmDr.Ropek Josef
předseda oddílu

ÚHŘETICKÁ LHOTA
Děti plnily úkoly, které procvičovaly v rámci svého
tréninku během podzimu. Rodiče pracovali jako
rozhodčí u jednotlivých stanovišť a zapisovali do
kartiček úspěšně splněné úkoly. Na závěr dostali
všichni účastníci vánoční odměnu.

O POHÁR STAROSTY SOKOLA
V. ROČNÍK TURNAJE VE STOLNÍM TENISE
Stále většímu zájmu se těší turnaj ve stolním tenise
pořádaný Sokoly v předvánočním čase na sále KD
v Úhřetické Lhotě.

Mir. Lipavský

T.J. SOKOL VYSOKÉ MÝTO
Oddílu basketbalu Vysoké Mýto
Listopad - prosinec 2011
V listopadu a v prosinci sehrály juniorky našeho
oddílu 4 zápasy a to :
2 utkání s juniorkami Litomyšle
s juniorkami Havlíčkova Brodu.

a

2

utkání

Ve
všech
utkáních
odešly
poraţeny,
ale
v posledním utkání s Havlíčkovým Brodem o 17
bodů a tento výsledek je příslibem do dalších bojů.
Náš tým jako nováček skončil na posledním místě.
Junioři sehráli osm utkání a také oni všechna svá
utkání prohráli. Nejvíce mrzí domácí poráţky
s Teslou Pardubice B, neboť tato utkání jsme při
větší bojovnosti mohli vyhrát. I naši junioři
přezimovali na posledním místě, kdyţ dokázali
doma zvítězit v jednom utkání se Sokolem Hradec
Králové

Soutěžilo se ve třech kategoriích: ženy, muži a mládež.
Ceny za vítězství si odnesli:
ţeny
ses. Markéta Sajfrtová
muţi
br. Tomáš Zlatohlávek
mládeţ br. Jakub Endl
Turnaj se vydařil, starosta br. Pavel Sejpka ocenil vítěze
a s průběhem klání byl spokojený.
„ AŤ ŢIJE TURNAJ 2012“
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T.J. SOKOL PARDUBICE I

Stanislav Hájek

T.J. SOKOL SLATIŇANY
Sokol Slatiňany dává 28. ledna od 18. hodin
v slatiňanské
sokolovně
divadelní
představení
divadelního souboru z T.J. Sokol Lázně Toušeň
POPRASK V LAGUNĚ. Srdečně zveme na tento
velmi vydařený kus. Budete spokojeni a dobře se
pobavíte.

V

ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ (VZ)DUCH

Zveme vás na 110. a první
nekuřácké Šibřinky
U vchodu do vestibulu sokolovny bude provedena
první preventivní kontrola Vašeho zdraví. Abyste
mohli v průběhu večera své tělo otuţovat, odloţíte
své svršky v šatnách. Čeká Vás orientační závod
s cílem u vašeho stolu. Vaši duši i tělo se ihned
ujme léčit v hlavním sále skupina Letrando.
Věříme, ţe její léčba bude úspěšná, ale přesto
můţete zkusit v malém sále v prvním patře léčbu
s hudební skupinou Viva Music. A pokud Váš
organismus nebude úplně spokojen, došplháte do
Nebe ve třetím patře, kde vše napraví diskţokej
Vrána.
Mezi
sportovními
výkony
můţete
oblaţovat svá hrdla v občerstvovacích stanicích
v přízemí, v prvním patře i v Nebi a dále
v šatnovém prostoru ve speciální dopingové
stanici.
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Druhou preventivní kontrolu stavu Vašeho
zdravého těla a vyhodnocení nejlepších masek
provede při promenádě masek známá komise. Při
maratónském běhu sokolovnou jistě neunikne Vaší
pozornosti bohatá tombola. Potěšit své oko
můţete při vystoupeních skupiny roztleskávaček
IM Cheer Pardubice

T.J. SOKOL NASAVRKY

A druhý den se můţete dostavit se svými dětmi na
Dětské šibřinky a zhodnotit, zda Vám po
včerejších
sportovních
výkonech
zůstal
V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ (VZ)DUCH.
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T.J. SOKOL ŢAMBERK

T.J. SOKOL MĚSTEČKO TRNÁVKA

O činnosti oddílu „Orientačního běhu“ T.J.
Sokol Žamberk v roce 2011:

Vyhodnocení činnosti oddílu
kopané T.J. Sokol Městečko
Trnávka za rok 2011 –
listopad -prosinec

Práce oddílu spočívala v tréninkové a závodní
činnosti. S aktivní závodní činností jsme začali
po zimní orientační přestávce v druhé polovině
března a skončili jsme na konci října.
Trénink mládeţe a ţactva probíhal celoročně
kaţdou středu, mimo svátky a školní prázdniny
ţactva.
V jarním, aţ podzimním období je hlavní náplní
tréninků orientačního běhu vlastní práce s mapou,
orientace v terénu a zvyšování fyzické a psychické
zdatnosti. V zimním období vyuţíváme dobré
sněhové podmínky na zdokonalení lyţařských
dovedností,
případně
bruslení.
Teorii
OB
procvičujeme ve SVČ Animo, kde vyuţíváme PC
orientačních pomůcek a instruktáţních materiálů.
Na všestrannou fyzickou přípravu vyuţíváme
tělocvičnu T.J. Sokola.
Účast na tréninkách bývá dobrá, zúčastňuje se
10 - 15 členů oddílu.
Východočeská oblast (VČO) vypsala pro rok 2011
celkem 16 závodů, které jsme obsazovali v
průměru 20. závodníky. Naši ţáci teprve získávají
zkušenosti a ještě se neprosadili do lepší poloviny
startujících. Celkově se druţstvo našich ţáků
umístilo na 14. místě z 19 bodovaných
druţstev v soutěţi ţactva VČO.

V listopadu zakončilo svoji soutěţ druţstvo muţů,
které bojuje ve svitavské okresní III. třídě. I kdyţ
celou podzimní sezónu muţstvo dosahovalo
střídavých výsledků, tak poslední zápasy dopadly
nad očekávání dobře. Díky tomu se celek dotáhl
do špičky (3. místo) a má reálnou šanci bojovat v
jarní části o postup.
Dne 26. 11. 2011 se ve sportovní hale v Městečku
Trnávce uskutečnil jiţ 5. ročník Přeboru ČOS
fotbalových přípravek skupina východ.
Podrobnější informace jsme jiţ zaslali k zveřejnění
v samostatném článku. Turnaj se odehrál v
příjemné atmosféře, bez zranění a všichni
účastníci byli nakonec odměněni hodnotnými
cenami včetně medailí. Pro příští rok se budeme
snaţit zajistit větší účast týmů z naší ţupy.
V termínu 3. 12. proběhl v hale v Městečku
Trnávka tradiční Matocha cup, turnaj určený pro
kategorii na 35 let, tedy starší pány. Vzhledem k
tomu, ţe se turnaje zúčastňují většinou bývalí
aktivní fotbalisté, měl turnaj výbornou úroveň bez
ohledu na to, ţe domácí tým skončil aţ poslední.
10. prosince proběhl turnaj muţů pro registrované
aktivní hráče. Ani v tomto turnaji nebyla nouze o
napínavé okamţiky a pohledná utkání. Osm
účastníků bylo rozlosováno do dvou základních
skupin a následně se sehrály zápasy o konečné
pořadí. Domácím se vedlo o poznání lépe a
skončili na 3. místě.
26. prosinec opět ukázal chuť široké veřejnosti
netrávit vánoční svátky pouze pasivně. Některé jiţ
tradiční účastníky našich turnajů doplnili další,
takţe týmy byly sloţené z různých hráčů, často
všech
věkových
kategorií.
Tento
tradiční
Štěpánský turnaj jiţ tradičně zpestřuje vánoční
svátky a také letos se velmi vydařil.

Naším budoucím nadějím se věnuje 5 trenérů,
kteří rovněţ zajišťují dopravu na zmapované
okolní terény pro OB.
Hlavním úkolem oddílu v roce 2011 bylo
uspořádání 10.kola VČO v podzimní části 3.9.
2011. Závod se konal v prostoru vrchů Adam a
Orlička na nové mapě Orlička, s centrem závodu
v Českých Petrovicích. Pro tento závod bylo
zapotřebí 700 ks tištěných map se 40 různými
tratěmi
pro
jednotlivé
kategorie.
Můţeme
konstatovat, ţe jsme závod zvládli organizačně i
technicky. Závodu se zúčastnilo 485 závodníků.
Dalším naším závodem byl závod Orlické ligy
ţactva, který se konal 25.5.2011, na mapě
Studené.
Závodu se zúčastnilo 16 dětí + 15
dospělých v kategorii – Elita. Závodů Orlické ligy
se zúčastňujeme s našimi ţáky pravidelně (letos 8
závodů), aby se seznámili s novými terény, ověřili
si své orientační dovednosti a naučili se závodit.
Zde se podařilo našim ţákům vyniknout a obsadili
pěkná umístění:

Úspěšnou sezónu zakončil Silvestrovský táborák
na hřišti
Za T.J. Sokol Městečko Trnávka
Vlastimil Stenzl,starosta T.J.
tel.724810906
mail: stenzl@hotmail.com
Aktuální informace o našem oddíle můţete najít také na našich
nových webových stránkách
http://www.sokoltrnavka.cz/ včetně bohaté fotogalerie.
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Náš oddíl měl k 1.1.2011 registrováno 37 členů.
Podle kategorií je to 6 ţáků, 6 dorostenců a 25
dospělých, včetně veteránů.
V příštím roce
budeme dále pokračovat
v tréninkové i závodní činnosti.
Výběrovým řízením nám bylo svěřeno uspořádání
12.kola závodu VČO dne 30.9.2012.
Pro popularizaci orientačního běhu uspořádáme v
jarním termínu v rámci celostátní akce „Dny
orientace“, coţ bude závod pro ţamberskou
veřejnost. Pro tuto akci připravujeme ve vlastní
reţii novou mapu „Albertinum“.
Pro školy uspořádáme přebor škol oblasti
ústeckého okresu. Vzhledem k naší aktivní činnosti

oddílu a výkonnosti závodníků závodících pod
hlavičkou Sokola Ţamberk očekáváme ohodnocení
a dotace na činnost oddílu od Sokola a Sokolské
ţupy!
Na tréninky a závody vyuţíváme výhradně
přírodní terény (náklady pouze na dopravu a
startovné)!!!
Dosaţené výsledky našich členů budeme
nadále prezentovat v Ţamberských listech.
Za oddíl OB Sokola Žamberk, Renata Karlíková,
předseda OOB T.J. Sokol Žamberk
Vypracoval: Václav Tobiška,
zástupce předsedy OOB

VZDĚLAVATEL
Z rodinných důvodů rezignoval na funkci ţupního vzdělavatele br.Radomil Adámek a novým ţupním
vzdělavatelem se od 1.1.2012 stal br.Ing.Jan Jelínek.
Chápeme krok br.Adámka a děkujeme mu za doposud vykonanou práci pro sokolskou ţupu ve funkci
ţupního vzdělavatele. Současně si váţíme toho, ţe dále bude pracovat jako zástupce vzdělavatele ţupy.
Vzdělavatel ţupy br.Jelínek apeluje na členy předsednictva a patrony tělocvičných jednot, aby informovali
vzdělavatele ve svých jednotách o potřebě rozšířit vzdělavatelskou základnu a vzájemnou spolupráci.

Kalendář sokolských výročí
Únor:
1.2.1899

V Sokole se začaly houfně zřizovat ţenské oddíly, které poloţily základ pro masový tělocvik
ţen. Dosud ţeny mohly cvičit v Tělocvičných spolcích paní a dívek, pak v ţenském druţstvu
v muţských TJ. ( první ţenská druţstva byla v TJ. Sokol Vyšehrad a TJ. Sokol Frenštát pod
Radhoštěm Od roku 1898-9 získaly ţeny vlastní samosprávu v rámci TJ. a v r. 1890 bylo
v Sokole jiţ 91 ţenských odborů. Od r. 1892 byly v Praze pořádány 14ti denní cvičitelské školy
ţen a počet ţenských odborů a veřejných cvičení ţen rychle stoupal. První veřejné cvičení ţen
uspořádal Sokol Praţský v roce 1898. V současné době ţenské sloţky v Sokole převýšily
početně sloţky muţské. Sokol má světové prvenství v zavedení ţenské tělovýchovy.

2.2.1908

byl ve Vídni zaloţen Svaz Slovanského Sokolstva a ještě téhoţ měsíce bylo jeho
sídlo přeloţeno do Prahy. Po Chorvatech a Slovincích se postupně do Svazu připojily sokolské
organizace v Polsku, Srbsku, Bulharsku a v r. 1912 také v Rusku.

3.2.1919

byl na ţádost Slováků vytvořen První stráţní sokolský pluk, který byl vyslán do
Bratislavy, aby zabránil sráţkám s Maďary a rabování. V té době se teprve tvořila
československá armáda za legionářů, kteří se vraceli urychleně z francouzských a italských
bojišť. Pluk tvořilo celkem 2480 bratří v kroji.

3.2.1944

byl popraven v koncentračním táboru Mauthausen významný sokolský pracovník
František Pecháček, mistr světa ve víceboji jednotlivců i v soutěţi druţstev na MS r.
1922, člen vítězného druţstva na MS 1926. Byl autorem skladby muţů „Přísaha
republice“, cvičené na X. všesokolském sletu v roce 1938. Byl jedním z organizátorů sokolské
odbojové skupiny „ JINDRA“. Narodil se 15. 2. 1896.
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10.2.1860 se narodil Karel Vaníček, zvaný „sokolský písmák“, který se v roce 1902 ujal vedení
vzdělavatelské práce v Sokole. Byl iniciátorem zavedení sokolského slibu a zaloţení
sokolského muzea.
16.2.1862 byla v Praze zaloţena první sokolská jednota, „Tělocvičná jednota praţská“,
(„Sokol Praţský“). Prvním náčelníkem byl dr. M. Tyrš, starostou J. Vágner.
22.2.1937 zemřela v Praze Renata Tyršová rozená Fügnerová. Podílela se na záchraně sokolských
památek v době 1. světové války a stála u zrodu sokolského muzea.
byl v Brandenburgu a Berlína umučen JUDr. Jan Keller, starosta ČOS v letech 1940-41.

ZÁVĚREM
V sobotu dne 31. března 2012 od 9.00 hodin se koná VÝBOR ŢUPY, kterého se zúčastní
všichni vyslanci z tělocvičných jednot, coţ je jejich povinností. Tento výbor se ponese
v slavnostním duchu k poctě 150 let zaloţení SOKOLA.
Upozorňujeme, ţe do konce měsíce března, tj. před konáním ţupního výboru, musí proběhnout na všech
jednotách valné hromady (tentokrát nevolební), na kterých se musí schválit účetní závěrka. Ţádáme vás
proto o včasné nahlášení termínů konání a současně zašlete pozvánku svým patronům, kteří se mají
vašich valných hromad zúčastnit.

ŽUPNÍ OSLAVY 150 let V POHYBU
A
XV. VŠESOKOLSKÝ SLET V PARDUBICÍCH
Akci udělili společnou záštitu hejtman Pk Mgr. Radko Martínek
a členka Rady Pk Ing. Jana Pernicová
Akci podporuje a byla poţádána o poskytnutí záštity primátorka
Statutárního města Pardubic paní MUDr. Štěpánka Fraňková

Na ţupních oslavách se významnou měrou podílejí:

Mediální partner oslav:
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V Pardubicích můţete být „S cizí dámou v cizím pokoji“
Východočeské divadlo Pardubice jako předzvěst XII. ročníku GRAND Festivalu smíchu uvede
o víkendu 25. a 26. února premiéru komedie S CIZÍ DÁMOU V CIZÍM POKOJI,
kterou pohostinsky reţíruje Lumír Olšovský. V hlavních rolích veselohry o nevěře v českých
loţnicích diváci uvidí Jiřího Kaluţného, Petra Dohnala, Ladislava Špinera a Kristinu
Jelínkovou.
„Kostrou naší komediální koláže ze tří veseloherních textů je Mořská panna Josefa Štolby, která
sleduje tři ženaté pány na dovolenkové plavbě lodí, z nichž jeden naletí krásné vychytralé dámě.
Dále se na lodi odehrává příběh aktovky Emila Artura Longena Pokoj za větrem, v níž „sukničkář
profesionál“ podstoupí pokoj svému kamarádovi, „nevěrníku amatérovi“. Pokoj má však svou
historii, která začne na nového nájemníka nepříjemně padat. Ve scénách frašky Čeňka Šlégla a
Jaroslava Marvana Jen jednou za měsíc není muž v pokoji jen s cizí dámou, ale i se svou
manželkou,“ naznačuje výchozí zápletky hry dramaturg a spoluautor inscenační úpravy Zdeněk
Janál.
Více o premiéře i GRAND Festivalu smíchu, který v týdnu od 27. února do 5. března uvede
nejlepší komedie, jeţ vznikly na českých jevištích v roce 2011, naleznete na www.vcd.cz.
Radek Smetana, tiskový mluvčí VČD

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 16. 2. 2012
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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