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

mail: kancelar@zupa-pippichova.eu

www.zupa-pippichova.eu

ZASEDÁNÍ VÝBORU ŽUPY
Pravidelné jarní zasedání výboru župy se koná 31.3.2012 od 9.30 hodin s prezencí od 9.00
hodin v pardubické sokolovně. Účastníci zasedání: valné hromady výboru župy se zúčastní
vyslanci (nebo náhradníci) ze všech tělocvičných jednot, kteří byli zvoleni na valných
hromadách tělocvičných jednot. Poznámka: Pokud došlo ve vyslancích k nějaké změně, je
možné je dovolit na letošní valné hromadě jednoty.

Účast vyslanců je v souladu se STANOVAMI ČOS závazná.
Pokud jednoty budou chtít ocenit na valné hromadě nějakého zasloužilého či jinak
významného člena jednoty, je nutné podat žádost do 12.března 2012 tak, aby žádost
mohlo projednat předsednictvo výboru župy.
Pozvánky a písemné materiály pro konání výboru župy budou na jednoty zaslány
nejpozději do 16.3.2012 v elektronické podobě.

ŽUPNÍ OSLAVY 150 LET V POHYBU
A
XV. VŠESOKOLSKÝ SLET V PARDUBICÍCH
Průběh oslav 150 let v pohybu:
10.3.2012

Slavnostní zasedání ČOS v pražském Karolinu za účasti sokolů, zástupců vlády, Parlamentu
a společenských organizací. Čestné místo bude patřit prezidentu ČR prof. Václavu Klausovi.

31.3.2012

Slavnostní zasedání výboru župy v pardubické sokolovně od 9.30 hodin.

14.-31.5.

Výstava ke 150 letům činnosti Sokola v Pardubicích ( podrobnosti ve zprávě vzdělavatele).
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9.6.2012

Od 20.00 hod. Pražská muzejní noc – pohledy ze střechy Tyršova domu

16. ( 17.), 23. ( 24.), 30. června 2012 – sobota ( eventuelně neděle) 10.00 – 18.00 hod. – dny
otevření Tyršova domu.
16.6.2012

Zahájení výstavy „Sokolská symbolika – SOKOL dnes a zítra“ ( místo bude upřesněno)

16.6.2012

Konání Krajského všesokolského sletu v Pardubicích na stadionu Hvězdy na Dukle.
Podrobně bude informovat náčelnictvo župy.
Slavnostní uvedení divadelní hry se zpěvy, které budete určitě rozumět „PRODANÁ
NEVĚSTA“ v režii Bohumila Gondíka a nastudování čtyř sokolských
souborů: Národopisný soubor FORMANI ze Sokola Slatiňany, SBOR
DOBROVOLNÝCH OCHOTNICKÝCH LIBOHERCŮ ze Sokola Pyšely, Divadelní
soubor ze Sokola Lázně Toušeň, Pěvecký zbor GAUDIUM ze Sokola Královské
Vinohrady. Slavnostního představení se účastní za Pardubický kraj hejtman Mgr.
Radko Martínek, radní Ing. Jana Pernicová a náměstek hejtmana Ing.
Roman Línek, za Statutární město Pardubice primátorka MUDr. Štěpánka
Fraňková a za ČOS starostka Ing. Hana Moučková.

Upozornění: Na slavnostní představení je možno objednat do 15. března lístky
v župní kanceláři. Později již budou pouze v předprodeji. Cena 200 Kč.
19.6.2012

Účast na průvodu městem v rámci městských slavností „Zrcadlo umění“. Seřadiště
v Pardubicích na Třídě Míru před Mc Donaldem.

22.6.2012

Doprovodné pódiové programy na Pernštýnském náměstí v rámci městských slavností
„Zrcadlo umění“ – Město tančí.

30.6.2012

Pocta zakladatelům
místo:
Olšanské hřbitovy – mohyla Tyrše a Fügnera

1.–7.7. 2012 Hlavní dny na 15.VŠESOKOLSKÉM SLETU 2012 v Praze

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE
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 župu
do 15.března 2012
v papírové podobě podepsané statutárními zástupci a v elektronické podobě doložené 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 až k 1.1.2013).
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 již dříve používaly k seznamům rodných čísel.
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INFORMACE Z ČOS
Zasedání PV ČOS proběhlo v sobotu 18.2.2012. Dle informací u ses. starostky ČOS byly projednávány
majetkové kauzy Jevíčko a Kunvald.
Dne 14.2.2012 v odpoledních hodinách, tj. po pracovní době přišla pozvánka z ČOS na křest sletové
mince, která se konala 15.2.2012 v Praze v TD.

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

ODBOR VŠESTRANNOSTI - NÁČELNICTVO
Vážené sestry a vážení bratři,
Všechny vás vítáme ve sletovém roce 2012 a připomínáme několik důležitých termínů a chceme Vás
informovat, že se ustanovil v lednu sletový výbor na přípravu župního sletu. Řídí ho starosta bratr
Aliger.
a) cvičební úbory
Objednávky náčiní a oblečení –
doobjednávky ze žup 3. kolo - uzávěrka do 31. 3. 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 a 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
ŽUPNÍ SLETY dle krajů 2012
Orlická 20. 5. 2012 Hradec Králové
Info@zupaorlicka.cz 
495 215 823, 495 214 730
Vysočina 26. 6. 2012 Třebíč
Tyršova 3. 6. 2012 Poděbrady
Na župním webu najdete pozvánky na 2.nácvičné srazy.
Jednoty, které nedodaly hodnocení všestrannosti za rok 2011, tiskopis byl zaslán na příslušné adresy
11. 11. 2011.
Bělá nad Svitavou, Čankovice, Dolní Újezd, Dvakačovice, Dražkov, Hlinsko, Hnátnice, Horní
Heřmanice, Horní Jelení, Hrušová, Choceň, Chroustovice, Chrudim, Jablonné nad Orlicí, Jevíčko,
Kameničky, Klášterec nad Orlicí, Kostěnice, Krouna, Kunvald, Ronov nad Doubravou, Řečany nad
Labem, Sloupnice, Srch, Sruby, Svítkov, Svratouch, Topol, Uhersko, Vítějeves, Vortová, Vranová
Lhota, Žamberk.
Světlana Hoffmannová – náčelnice
Vlastislav Pilař – náčelník
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ODBOR SPORTU
SOKOLSKÁ ŽUPA VÝCHODOČESKÁ – PIPPICHOVA
ŽUPNÍ ODBOR SPORTU
Jiráskova 29, 530 02 PARDUBICE
Telefon/fax: 466 614 253

E-mail: odborsportu@zupa-pippichova.eu
http://www.zupa-pippichova.eu

150. let České Obce Sokolské
Předsletová soutěž Sokolské župy Východočeské Pippichovy 2012 podporovaná Pardubickým krajem

ŽUPNÍ PŘEBOR V NOHEJBALU
Pořadatel :
Termín :
Místo :
Prezentace :
Zahájení :
Účastníci :
Pravidla :
Systém :
Startovné :
Občerstvení :
Ceny :
Přihlášky :

SOKOL XXX – oddíl XXX

xx.xx. 2012

družstva z T.J. naší župy
hraje se dle platných pravidel XXX
bude upřesněn na místě dle počtu přihlášených družstev
100 Kč za družstvo (proti potvrzení)
zajištěno v místě konání turnaje
první tři družstva (jednotlivci) obdrží diplom, pohár a drobné ceny
zasílejte nejpozději do xxx 2012 na adresu xxx nebo na mail xxx , informace na
telefonu xxx

Na Vaši účast se těší za organizační výbor
xxx, ředitel turnaje
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závazná přihláška na XXX dne xxx

Název T.J. Sokol :
Počet přihlášených družstev :
Kontaktní adresa :
Telefon :
Případné požadavky :
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Prosíme jednoty o zaslání fotografií a jejich popisu ( oddíl, jméno, soutěž a umístění) ze sportovních akcí
loňského roku 2011. Tyto materiály budou použity pro prezentaci na valné hromadě župy.
Děkujeme všem jednotám, které nám již tyto materiály zaslaly.
Pavel Trunec, předseda ŽOS
e-mail: odborsportu@zupa-pippichova.eu

ZE ŽIVOTA JEDNOT

T.J. SOKOL CHRUDIM

fotky z našich závodů za rok 2011.
Pohár Vrchlabí-nejmladší žákyně SG Chrudim
Župní závod L.Pejchové Chrudim-nejmlad.chrudimské
žákyně
Oblastní přebornice-družstvo chrudimských starších
žákyň v Hr.Králové
Oblast Vrchlabí-jarní přebor jednotlivkyň, úspěšné
závodnice SG Chrudim
To je za rok 2011 z těch nejvýznamnějších závodů vše.
Simona Hovorková

T.J. SOKOL RAČICE
Činnost sportovních oddílů v roce 2011.
Stolní tenis.
Činnost - od října do března dvoukolová regionální
soutěž Chrudim RS2,kde jsme obsadili 3.místo
z deseti týmů ve skupině.
Kontakt - ing.Tomáš Vařejčko,tel.: 602 142 745,
e-mail- t.varejcko@seznam.cz
Web - sokolradcice.cz
Šipky.
Činnost - účast na lize a turnajích jednotlivců.
Výsledky - 5.místo I.liga Skutečsko.
Kontakt - Petr Chaloupka,tel.: 607 175 593,
e-mail - chlup.petr@seznam.cz
Web - sokolradcice.cz
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Volejbal.
Činnost - letos jsme uspořádali 20.ročník
Memoriálu Franty Faláře - volejbalový turnaj
mužů a žen s účastí družstev ze Slovenska.
Kontakt - Václav Sodomka.tel.: 469 350 900,
e-mail - vaclavsodomka@seznam.cz
Web - sokolradcice.cz

0:3

(-13,-8,-7)

T.J. Sokol Pardubice - T.J. Sokol Česká Třebová II.
0:3
(-19,-11,-20)
Českou Třebovou reprezentovali:
J.Řehák, T.Král, P.Kubíček, J.Chudý, A.Král, L.Vašina,
L.Macho, D.Čtvrtečka

Václav Sodomka - starosta T.J

T.J. SOKOL SRUBY

MLADŠÍ ŽÁCI POKRAČUJÍ V NEPORAZITELNOSTI A
JSOU BLÍZKO
„PŘEBORNICKÉMU TITULU“
Zatím bez porážky jsou naši mladší žáci v mistrovských
soutěžích krajského přeboru. Třináct vítězství, žádná porážka a
poměr setů 26:1, taková je bilance našich mladých nadějí. Sice
je kádr poměrně okleštěný (8 hráčů), ale parta je v tomto věku
výborná a absence na zápasech minimální.I v tomto počtu se gá
hrát. Pamatuji si na rok 1976, kdy jsme pro Českou Třebovou
pod trenérským vedením B.Berana a M.Essera vyhráli „Titul
Mistra ČR“ a měli jsme stejně úzký kádr. Možná, že i tyto
úspěchy přesvědčí nové mladé hráče ke vstupu na volejbalovou
dráhu právě u tohoto družstva. Další z turnajů se hrál v hale pro
míčové sporty jako stvořenou ve Svitavách. V obou utkáních ve
finálové skupině měli naši hráči nad svými soupeři navrch a
nedali jim žádnou šanci na úspěch. Poprvé za družstvo
nastoupil Šimon Pecháček (ročník 2000) a určitě zapadl velice
rychle do družstva a svými výbornými zákroky v poli a na
podání přispěl k vítězství. Výborně zahráli stabilní opory Lukáš
Vašina, Petr Štembírek, Radim Šulc, Adam Král a stále se
lepšící Tomáš Strnad. Z důvodu nemoci neodjeli na zápas pro
družstvo nepostradatelní nahrávač Martin Blažek, blokař
Štěpán Chládek ( přejeme brzké uzdravení) a Tomáš Smola
(hrající za jiný celek v České Třebové). Převážná část družstva
bude hrát tuto kategorii ještě příští sezonu.

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II

Sokolští volejbalový mladší žáci
pokračují v neporazitelnosti
a jsou blízko od přebornického titulu

KADETI BUDOU PO ROCE OPĚT BOJOVAT O
NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ V ČR – EXTRALIGU

T.J. Sokol Česká Třebová II. - TJ Svitavy A
2:0
(11,21)

Družstvo kadetů se po roční přestávce pokusí opět vrátit do
naší nejvyšší soutěže ČR– extraligy. Po dvou jednoznačných
vítězstvích nad Pardubicemi, budou čekat na své soupeře, se
kterými se utkají v dubnové kvalifikaci. Stejně tak, jako
družstvo juniorů mají naši hráči, kteří budou tuto kategorii hrát
ještě dva roky, velikou perspektivu.

T.J. Sokol Česká Třebová II. - TJ Slavia Hradec Králové
2:0
(11,19)
Českou Třebovou reprezentují: .Vašina, P.Štembírek, R.Šulc,
A.Král, T.Strnad, M.Blažek, Š.Chládek, Š.Pecháček

T.J. Sokol Pardubice - T.J. Sokol Česká Třebová II.

Lubomír Vašina
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T.J. SOKOL PARDUBICE I

T.J. SOKOL NASAVRKY

TZ: Florbalový den ve Svitavách
Největší florbalový klub ve východních Čechách
Sokol Pardubice a Rádio Hey! vás zvou na
mimořádnou sportovní událost.

AKCE „ZIMA 2012“

V neděli 22. ledna 2012 se ve Sportovní hale Na
Střelnici ve Svitavách uskuteční výjimečné
sportovní utkání. V rámci propagace florbalu v
regionu se na místní palubovce odehraje utkání
17. kola florbalové Fortuna extraligy. V roli
domácího týmu se představí hráči Sokola
Pardubice, kteří od 16 hodin vyzvou k souboji
úřadujícího vicemistra FBC ČPP Remedicum
Ostrava.

3. února – „18. SOKOLSKÝ PLES“ od 20:00 h, hraje CHORUS J.
BEČKY vstupné: 90,- Kč (předprodej – Zelenina p.Dostálové,
Nasavrky)
4. února – AEROBIK - DOPOLEDNE S IVETOU KARBULOVOU,
10:00-13:00 top lektorka českého aerobiku v Nasavrkách,
bližší info: hejdukova@parfemy.cz
17. února – CYKLING – DVOUHODINOVKA S PROMÍTÁNÍM,
18:00 h
18. února – CYKLING – DVOUHODINOVKA S PROMÍTÁNÍM,
9:00 h Přihlášky a další info : J.Rydlo (lektor) 606 513 297
18. února – „OLDŘICH A BOŽENA“ – DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ, 18:00 h parodie v podání Divadelního
ochotnického spolku Prachovice

„Se svitavským florbalovým klubem máme velice
dobré vztahy. Rozhodli jsme se proto po vzájemné
dohodě sehrát jedno extraligové utkání v krásné
hale ve Svitavách. S přeložením pořadatelství
souhlasil soupeř i vedení extraligové soutěže.
Věříme, že této možnosti využijí nejenom
florbaloví fanoušci ze Svitav i okolí, ale i ostatní
sportovní příznivci,“ věří předseda klubu Sokol
Pardubice Vít Drašar.

24. února – VALNÁ HROMADA T.J., 18:00 h
26. února – DĚTSKÝ KARNEVAL, 14:00 h, hraje: L. Štumpf
3. března – HASIČSKÝ PLES
-

„Chlapáci“ nacvičují na XV. Všesokolský slet
pravidelná cvičení a tréninky dle rozvrhu

Akce budou průběžně aktualizovány a doplňovány na
webu a na vývěskách.

Sokol Pardubice se navíc rozhodl nevybírat na toto
utkání žádné vstupné a věří, že i to přispěje k
velké účasti diváků na utkání nejvyšší florbalové
soutěže. „Pro diváky bude navíc připravená
tombola. Tři vylosovaní pak budou mít příležitost
zúčastnit se během druhé přestávky soutěže o
lahev šampaňského,“ dodává Drašar.

T.J. SOKOL HLINSKO

15. 1. 2012 proběhla soutěž v karate pořádaná
T.J. Sokol Vamberk
Vamberecký lvíček.

Sokol Pardubice – FBC ČPP Remedicum Ostrava
neděle 22. ledna 2012 od 16 hodin
(Sportovní hala Na Střelnici – Svitavy)

Na rozběh sezony se Oddíl karate rozhodl soutěže
zúčastnit. Byla zde možnost, aby se soutěže
zúčastnili soutěže ti nejmladší a ti kteří s karate
začínají. Využili jsme této možnosti a poslali jsme
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dva nové talentované začátečníky Lukeše Vojtěcha
a Šulce Jana. Šulc Jan se dokonce umístil na 9.
místě v kata. Zkusili si první závody a přestože
nezískali žádné medailové ocenění získali důležité
zkušenosti, na kterých budeme moci stavět.

http://www.karatehlinsko.ic.cz
Všechny kteří by si s námi chtěli zacvičit srdečně
zveme. Cvičí u nás dospělí i děti. Každý by se měl
umět bránit a především naše děti.

T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD
Naše tělocvičná jednota je pořadatelem
IV. ročníku župní akce

„

“

tentokrát krajem rytíře Toulovce
Akce se bude konat v sobotu 23. 6. 2012 v přírodním
areálu SDH (vedle koupaliště). Připravují se dvě trasy
pro pěší a dvě pro cyklisty. Součástí akce bude bohaté
občerstvení. Doprovodný program - malý TRIATLON,
Újezdská grilovačka - soutěž tříčlenných týmů
v grilování, program pro děti.

Co se týká našeho závodního teamu. Tak výsledky
byly následující : Jakub Mucha 2 místo v kumite a
5 místo v katách, Jan Hertl 2 místo v kata , Bára
Bukáčková 1 místo v kata a 2 místo v kumite,
Květa Pokorná 2 místo v kata a 3 místo v kumite,
Ducheček Petr 3 místo kata a 3 místo kumite,
Radek Netolický zvítězil v kumite 1 místo. Celkem
9 medailí

-Ubytování:
Pohostinství na Rovince nebo
Sokolovna Dolní Újezd nebo stany přímo na koupališti
v Dolním Újezdě.
O dalších podrobnostech budeme informovat průběžně.
Všichni Sokolíci a jejich přátelé budou srdečně vítáni.

VZDĚLAVATEL
PŘEBĚŽNÉ OZNÁMENÍ
V SOBOTU DNE 17.3.2012 OD 9.30 HOD. SE V PARDUBICKÉ SOKOLOVNĚ
USKUTĚČNÍ SETKÁNÍ VZDĚLAVATELŮ TĚLOVIČNÝCH JEDNOT ŽUPY
Tuto informaci posíláme proto, aby si vzdělavatelé, popř. jejich zástupci, rezervovali potřebný čas. Protože v některých jednotách
nejsou ještě vzdělavatelé, měl by se zúčastnit starosta jednoty nebo jím pověřený člen výboru.
Pozvánka s programem bude zaslána včas.
Na setkání se těší vzdělavatel župy:

Ing. Jan Jelínek
Tel.: 775 572 509

Návratku, jako potvrzení účasti, zašlete nejpozději do 12. 3. 2012 e-mailem na adresu Sokolské župy Východočeské Pippichovy:
kancelar@zupa-pippichova.eu, nebo přímo vzdělavateli župy – jan.jelinek@atlas.cz
T. J Sokol ………… ………… ………………........................…
Vzdělavatel /zástupce ……… ………....………………………..
Tel./mobil: .………................................…………
E-mail: ...............................................................
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150 let Sokola
V rámci oslav 150 let výročí Sokola uspořádáme v květnu výstavu o historii a nynější činnosti Sokola.
K této výstavě nám Státní okresní archiv v Pardubicích propůjčil zdarma svůj výstavní sál v renovované
budově na Bílém náměstí v Pardubicích.
Účelem výstavy bude představit veřejnosti a pracovníkům Magistrátu a Kraje rozsah a objem
činnosti Sokola v naší župě. Chceme zdůraznit tu velkou přednost Sokola, že organizuje sportovní činnost
svých členů od nejútlejšího věku až do seniorského stáří a dále i činnost kulturní, uměleckou a spolkovou.
K lepší informaci přikládáme zprávu z projednávání přípravy výstavy v PŽV, protože tam jsou i
technické údaje, které umožňují udělat si představu o rozsahu výstavy a způsobu instalace exponátů.
Žádáme Vás, abyste účast na této výstavě projednali ve Vašich T.J. a informovali nás v brzké době,
zda můžete nabídnout zapůjčení exponátů (předměty, kroniky, listiny, fotografie apod. ),abychom mohli
včas udělat výběr exponátů . Informace zašlete laskavě mailem nebo písemně na župní kancelář nebo na
br. Radomila Adámka (adresa: aradomil@seznam,.cz ,. nebo telefon : 721 381 743 ).

Výstava ke 150 letům činnosti Sokola.
Předkládají se vstupní údaje pro připravovanou výstavu k výročí 150 let Sokola. Výstavu by připravil
vzdělavatelský sbor župy za součinnosti T.J. v župě.
Výstava má připomenout historii Sokola a jeho význam, historii župy a významných T.J. v župě a
ukázat současný stav Sokola v Pardubickém kraji a rozsah a objem jeho činnosti.
Začátkem února bylo dokončeno jednání s p. ředitelem Státního okresního archivu v Pardubicích
(budova na Bílém náměstí) p. Hlouškem o zapůjčení výstavního sálu a výstavního nábytku pro tuto
výstavu. 1.2. jsem si pak v jeho doprovodu prohlédl výstavní sál, jeho technické vybavení a
restaurátorskou dílnu. Sál, výstavní nábytek a technické vybavení včetně promítání DVD budou zapůjčeny
pro konání výstavy zdarma, včetně spotřeby elektřiny a úklidu. Naše povinnosti budou: přivézt
exponáty, provést jejich instalaci, zajistit pořadatelskou službu (dohled) během celé doby výstavy, provést
likvidaci výstavy a odvoz exponátů. Pro instalaci exponátů byla přislíbena drobná pomoc personálu archivu
při manipulaci s technickým vybavením (závěsný systém nástěnných desek, obsluha videa apod.).
Byly dohodnuty následující termíny pro výstavu:
-instalace výstavy:
9.-11. května
- trvání výstavy:
14. až 31. května
-likvidace výstavy:
1. a 4. 6.
Výstava by byla otevřena denně kromě soboty a neděle od 13,oo do 17,oo hod. (předběžný návrh,
může být námi upraven). Nesmíme přesáhnout pracovní dobu St. Archivu, která je od 9 do 17 hod. Mimo
tuto dobu je pohyb v budově signalizován jako alarm do provozovny policie. Můžeme proto také slíbit
vystavujícím T.J. i ostatním organizacím naprostou bezpečnost pro zapůjčené exponáty.
Technické údaje:
Výstavní sál:
Svislé vitriny:

9x7m
5 vitrin o rozměru 60x60 cm, výška 220 cm
3 vitriny o rozměru 70x70 cm, výška 200 cm
Stolové vitriny: zasklené stolové vitriny s mírně naklápěcí vnitřní deskou, rozměry:
14 vitrin 107x77 cm (vnitřní rozmět-pro exponáty)
10 vitrin 107 x 57 cm
Závěsné desky (tvar zaskleného obrazu:
2x 75x113 cm, dále větší počet desek 70x100cm, 60x80 cm,60x50 cm,
40x60 cm, 30x40 cm.
Závěsný systém pro desky: instalován na celé ploše 1dlouhé a 1 krátké stěny a dovoluje instalaci
libovolné velikosti desky na libovolné místo na stěně, desky na ležeto nebo na stojato.
V sále je instalováno promítání DVD na velké obrazovce, před obrazovkou může být umístěno cca 20 židlí,
které jsou rovněž ve výbavě sálu.
Počítáme s umístěním uvedeného počtu vitrin a cca 20 židlí před obrazovkou. Promítal by se denně na
konci výstavní doby krátký film natočený v USA ( název „:Nahodilá armáda“), který je sestaven
z autentických fotografií z bojů čs. legionářů v Rusku (větší množství foto bylo nalezeno v domě bývalého
legionáře). Dále bychom rádi promítali film „Slet sletů“, který zachycuje výňatky ze sletů od jejich
počátku, až po 1. republiku (sletové průvody, sletová cvičení). Musíme ale získat povolení České televize,
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protože film (VHS) je z dílny p. Čáslavského, „Přehlídka ztraceného času“. Dále by se promítaly zajímavé
ukázky z činnosti sokolských uměleckých souborů a sportovních oddílů.
Uvažujeme o tom, že cca 20-30% výstavní plochy (vitrin a desek ) by byly věnovány historii Sokola,
župy a T.J. (Sokol Pardubice bude mít v příštím roce jubileum 150 let) a zbytek plochy bude věnován
současnosti. Zvlášť úspěšné sporty by dostaly pro instalaci svých exponátú i několik vitrin nebo
výstavních desek.
Pracovní skupina pro instalaci výstavy.
Pracovní skupina bude sestavena ze členů VG Sokola Pardubice a z těch členů T.J. a útvarů župy, kteří
budou mít zájem a volný čas pro tuto akci. Pro exponáty o současné činnosti Sokola v Pardubickém kraji
bude potřeba nafotit řadu akcí, zejména u věkových kategorií, které jsou nyní středem zájmu, tj. cvičení
rodičů a dětí, předškoláků a seniorů. Také bude zájem o fotoreportáža z činnosti sokolských uměleckých
souborů.
Očekávaný význam výstavy.
Na výstavu chceme pozvat zainteresované pracovníky magistrátu Pardubic a pracovníky Kraje a seznámit
je tak s rozsahem a objemem sportovní,výchovné i umělecké činnosti v župě. Proto zveřejníme i
významné statistické údaje o počtu členů Sokola podle věkových kategorií, počty cvičitelů sokolské
všestrannosti a trenérů sportu, počet členů uměleckých souborů apod. Rovněž chceme ukázat, jek velké
sportovní zařízení sokolové spravují, udržují v provozu a dle finančních možností zdokonalují a
rekonstruují. Závěr výstavy vyzní jako propagace krajského sletu a všesokolského sletu.
Zpracoval: ing Radomil Adámek
zástupce vzdělavatele župy.

Kalendář sokolských výročí
BŘEZEN:
1.3.1900

se v Praze narodil MUDr

Miroslav Kavalír, náčelník ČOS v letech 1945-48.

4.3.1827 se ve Štýrsku (Rakousko) narodil
MUDr.Eduard Grégr, významný český politik,
spoluzakladatel Sokola, majitel přední pražské tiskárny „ Dr. Eduard Grégr a syn“,
ve které
byly vydávány sokolské tiskoviny. Byl poslancem zemského sněmu, publicistou, radikálním
mladočechem. Zemřel 1. 4. 1907. Jeho bratr byl JUDr. Julius Grégr, rovněž významný český
politik a novinář, spoluzakladatel Sokola a spolu se svým bratrem byl spoluzakladatel
mladočeské strany. Oba bratři přispěli k vítězství mladočeské strany v české politice. Mladočeši
vystupovali radikálněji v boji za rovnoprávnost Čechů v Rakousku-Uhersku.
3.3.1895 Se v Kamenném Újezdě narodil Jan Zelenka, starosta sokolské župy Krušnohorské Kukaňovy. Již od počátku okupace se zapojil v Praze do organizování odboje, nejprve ve skupině
„Jindra“ později v „Antropoidu“. Skupina měla 3 členy: Zelenku z Čech, Kubeše z Moravy a
Gabčíka ze Slovenska. Při zatýkání 17. června 1942 se bránil ve svém bytě do posledního
náboje, pak požil pilulka jedu. S ním zemřela i jeho manželka Františka a syn Jan.
5.3.1862
Se konalo v Malypetrově tělocvič. ústavu v Praze první cvičení Sokola Pražského.
7.3.1850 se v Hodoníně narodil
Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident Československé republiky. Filozof, politik, státník, vedoucí osobnost čs. zahraničního odboje v době
1. světové války. Byl profesorem filozofie na univerzitě v Praze, člen mladočeské strany,
poslanec na říšské radě za české země v letech 1891-93 a 1907-1914. V prosinci r. 1914
emigroval, aby řídil zahraniční odboj proti Rakousku-Uhersku. Byl předsedou Národní rady
československé, kterou založil společně s E. Benešem a R.Štefánikem. Během exilu přednášel na
univerzitách v Anglii, Francii (Sorbona) a v USA (Chicago), znal se osobně s prezidentem
Wilsonem a byl populární v celé Evropě. V r. 1917 pobýval v Rusku a navštívil čs. legie. Prosadil
návrat čs. legií do vlasti a zabránil, aby legie vykrvácely ve vleklých intervenčních bojích. (Výrok:
„čs. legie mají v Rusku pouze mandát na boj proti Rakousku-Uhersku a žádný jiný“.) Na konci
světové války, když se diskutovalo o novém uspořádání ve střední Evropě, vyjádřil se známý
anglický dramatik Bernard Shaw o Masarykovi takto: „ kdyby měly vzniknout Spojené státy
evropské, tak Masaryk by byl jejich nejlepším prezidentem.
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8.-13.3.1918
svedly velký boj
československé legie u
Bachmače,
kde drželi frontu proti
útočícím Němcům tak dlouho, dokud nádražím v Bachmači neprojel poslední vlak s ustupujícími
legionáři.
10.3.1948

zahynul tragicky Jan Masaryk, tehdejší ministr zahraničí, od mládí člen Sokola Malá Strana
v Praze. Komunistický režim označoval jeho smrtelný pád z okna jako sebevraždu. V roce 2010
biomechanik profesor Dr. Jiří Straus prokázal biomechanickými výpočty, že podle výšky pádu,
velikosti a hmotnosti těla a jeho polohy musel být Masaryk z okna vystrčen.

ZÁVĚREM
V sobotu dne 31. března 2012 od 9.00 hodin se koná VÝBOR ŽUPY, kterého se zúčastní
všichni vyslanci z tělocvičných jednot, což je jejich povinností. Tento výbor se ponese
v slavnostním duchu k poctě 150 let založení SOKOLA.
Upozorňujeme, že do konce měsíce března, tj. před konáním župního výboru, musí proběhnout na všech
jednotách valné hromady (tentokrát nevolební), na kterých se musí schválit účetní závěrka. Žádáme 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 poskytla záštitu primátorka
Statutárního města Pardubic paní MUDr. Štěpánka Fraňková

Statutární město Pardubice
Na župních oslavách se významnou měrou podílejí:

Mediální partner oslav:
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Seznam akcí v Národním hřebčíně v roce 2012 ( + účast NH na akcích)
Únor
4. - 5. 2. Skokové soustředění s Ludvíkem Janďourkem st., Slatiňany
25. 2. Seminář a setkání chovatelů starokladrubských koní v Kladrubech nad Labem
25. - 26. 2. Skokové soustředění s Ludvíkem Janďourkem st., Slatiňany (pořádá Východočeská oblast)
Březen
3. - 4. 3. Skokové soustředění s Ludvíkem Janďourkem st., Slatiňany
10. - 11. 3. Skokové soustředění s Ludvíkem Janďourkem st., Slatiňany (pořádá Východočeská oblast)
24. 3. Halové závody spřežení ve Slatiňanech (jednospřeží, dvojspřeží, čtyřspřeží)
31. 3. Jarní dražba starokladrubských koní (z chovu Národního hřebčína a soukromých chovatelů ČR)
Duben
7. 4. Dámský den ve Slatiňanech (hala)
19. – 22. 4. Mezinárodní závody spřežení CAI-A 1, 2, 4, 2P – Rudolfův pohár 28. – 30. 4. Účast na akci: Noc koní WELS
v rámci veletrhu Pferd Wels, Rakousko
Květen
4. – 6. 5. Účast na závodech spřežení CAN-A/ 1,2,4,2P, Semice
15. - 16. 5. Zkoušky výkonnosti starokladrubských hřebců v Kladrubech
17. 5. Jarní třídění koní v Kladrubech nad Labem
18. 5. Jarní třídění koní ve Slatiňanech
26. 5. Den koní Kladruby nad Labem
Červen
2. 6. Den koní Slatiňany 4.–10. 6. Týdenní hiporehabilitační pobyt – Roska
16. 6. Závody spřežení CAN-A/1,2,4,2P - Heřmanův Městec
16. 6. Prezentace starokladrubských koní na XV. VŠESOKOLSKÉM SLETU v Pardubicích
19. 6. Účast starokladrubských koní v průvodu městem Pardubice v rámci městských slavností a sokolských oslav
150 LET V POHYBU.
22. – 24. 6. Účast na závodech spřežení CAI – A 1, 2, 4, Altenfelden (Rakousko)
30. 6. Velký jezdecký den v Kladrubech nad Labem
Červenec
1. 7. Účast starokladrubských koní v průvodu Prahou v rámci sokolských oslav 150 LET V POHYBU
a XV. VŠESOKOLSKÉHO SLETU v Praze.
6. - 7. 7. Účast na Mistrovství ČR v jízdě v dámských sedlech, Písek
6. – 8. 7. Účast na závodech spřežení CAN-A 1, 2, 4, 2P, Pardubice 8. – 14. 7. Prázdninový týdenní jezdecký kurz
v Kladrubech nad Labem
14.7. Skokové závody v Heřmanově Městci, Z - S 15. – 21. 7. Prázdninový týdenní jezdecký kurz v Kladrubech nad
Labem 19. – 22. 7. Účast na mezinárodních závodech spřežení CAI-A/ 1,2,4, CAIP-A/ 2,4, Nebanice
Srpen
3. – 5. 8. Mistrovství ČR v soutěžích spřežení, CAN-A/ 1, 2, 4, 2P, Kladruby nad Labem
11. 8. Dámský den ve Slatiňanech 15. – 19. 8. Účast na Mistrovství světa čtyřspřeží, CH-M-A 4, Riesenbeck (Německo)
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20. - 26. 8. Týdenní hiporehabilitační pobyt - Roska 22. – 26. 8. Účast na závodech spřežení CAI-A 2, Dunajsko-alpský
pohár, Fabiánsebestyén (Maďarsko) 24. – 26. 8. Účast na Finále Zlaté podkovy v Humpolci (CAN-A 1, 2, 4 2P)
Účast na Zemi živitelce v Českých Budějovicích (žáci Střední školy Chovu koní a jezdectví Kladruby)
Září
7. – 9. 9. Účast na závodech spřežení, CAN-A/ 1,2,4,2P, Bolehošť-Lipiny
7. – 9. 9. Účast na výstavě v Pardubicích „Koně v akci“
15. 9. Účast se spřežením starokladrubských koní na krajských dožínkách v Hradci Králové
17. – 18. 9. Výkonnostní zkoušky starokladrubských klisen ve Slatiňanech
19. 9. Podzimní třídění koní ve Slatiňanech
21. – 23. 9. Účast na závodech v Topolčiankách, CAI-A 1,2,4, Slovensko
21. – 23. 9. Účast na výstavě v Lysé nad Labem
28. 9. Slavnosti sv.Václava- Hradci Králové (účast spřežení starokladrubských koní)
Říjen
2. – 3. 10. Výkonnostní zkoušky starokladrubských klisen v Kladrubech nad Labem
4. 10. Podzimní třídění koní v Kladrubech nad Labem 6. 10. Účast na Hobby závodech spřežení v Nové Telibi
14.10. Velká pardubická steeplechase ( 2x šestispřeží )
27. 10. Hubertova jízda pro příznivce Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem
Pokud není uvedeno jinak, akce se koná v Kladrubech nad Labem. Změna programu možná.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o., 533 14 Kladruby nad Labem, tel. 466 736 530,
fax: 466 932 374, e-mail: slavikova@nhkladruby.cz, kladruby@nhkladruby.cz, www.nhkladruby.cz

Kontakty na výrobce a dodavatele veškerého sportovního nářadí a sportovních potřeb

Jipast a.s.
Vážní 400
503 41 Hradec Králové
tel: 495 215 115
fax: 495 220 618
e-mail: info@jipast.cz
www.jipast.cz
Přílohy ke zpravodaji jsou vyvěšeny na webových stránkách župy.
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 15. 3. 2012
Měsíčník vydává Sokolská župa Východočeská-Pippichova jako informační materiál pro členskou základnu
župy. Redakce neodpovídá za publikované příspěvky z TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT.
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