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Slavnostní zasedání Výboru ČOS k 150 letům Sokola

Dne 10.3.2012 jsme spolu se sestrou Lenkou Pařízkovou měli tu čest zúčastnit se jako zástupci
župy Východočeské – Pippichovy slavnostního zasedání ČOS ke 150 letům vzniku Sokola. Zasedání se
konalo v prostorách pražského Karolina, což zasedání dodalo opravdu slavnostní a důstojný ráz. Zde totiž
na vás z každé místnosti, z každého kouta, dýchá česká historie, česká vzdělanost, legendární česká
jména. A Sokol se svou historií a svým významem jakoby sem docela přirozeně patřil.
K významu zasedání a celé slavnosti přispěli svou účastí nejvyšší státní představitelé: předseda
Senátu M. Štěch, předsedkyně Poslanecké sněmovny M. Němcová a ministr obrany A. Vondra, sportovní
prostředí zastupoval místopředseda Českého olympijského výboru J. Dovalil, přítomen byl také kardinál D.
Duka, rektor Univerzity Karlovy V. Hampl a armádní generál T. Sedláček. Dalšími hosty bylo několik
hejtmanů, představitelé dalších sportovních a společenských organizací, představitelé mezinárodních
tělovýchovných organizací v čele s prezidentem ISCA, několik velvyslanců zemí se sokolskou tradicí atd.
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Účastníky zasedání byli členové Výboru ČOS a pozvaní hosté, např. sokolové ze Slovenska, z USA,
Slovinska, Rakouska, Švýcarska a dalších zemí.

Zasedání bylo zahájeno slavnostním nástupem členů předsednictva Výboru ČOS, slavnostními
fanfárami v provedení žesťového kvineta Brass Five, nástupem praporečníků v sokolských krojích se
sokolskými prapory a uvítáním představiteli hostitele,
tj. Univerzity Karlovy. Po přivítání na půdě univerzity
jejím rektorem V. Hamplem následovalo přečtení
zdravice prezidenta republiky V. Klause.
Úvodní projev pronesla starostka ČOS Ing.
Hana Moučková. Zabývala se především historickým
kontextem
Sokola,
nejvýznamnějšími
obdobími
historie i přesahem do současnosti a nakonec i
současným stavem Sokola. Osobně se mi velmi líbil
projev předsedy Senátu Milana Štěcha, který mj.
ocenil Sokol a nezištnou práci jeho členů pro jiné
v době, kdy se neustále zdůrazňuje důležitost
osobního prospěchu jednotlivce a upozornil na potřebu
organizací, jako je Sokol, pro nápravu morální a
kulturní úrovně současné české společnosti. M.
Němcová se věnovala především počátkům Sokola v
kontextu národního obrození. Ministr obrany A. Vondra
promluvil o Sokole jako o základu legií a
československé armády po vzniku republiky v r. 1918.
Zástupce ČOV Dovalil vzpomenul, že ČOS se zprvu
nehlásila k novodobému olympismu, ale později začala
olympijské hnutí podporovat a první český olympijský
vítěz byl členem Sokola. Velmi působivý byl projev armádního generála, 90letého T. Sedláčka. Nejdříve si
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postěžoval, že polovinu jeho proslovu mu vyčerpalo šest předřečníků a pak, spatra, bez papíru, ale jasně,
bez zaváhání, vzpomenul na význam sokolské zdatnosti pro prvorepublikovou armádu, na to, jak předvedl
se svými kamarády sletovou skladbu za II. světové války Angličanům, kteří sice dali pravidla mnoha
sportům, ale sport ve formě hromadných cvičení neznali, na to jak založili sokolský oddíl v jáchymovském
vězení a mnoho dalších vzpomínek, které ale vždy zarámoval společenským kontextem.

Krátké proslovy pronesli i další hosté a poslední slovo opět patřilo starostce, která všechny pozvala
na letní slet. V kulturní části pak vystoupily pěvecké soubory České obce sokolské Gaudium Praha a
Foerster Jihlava, dále žesťové kvinteto Brass Five a Vycpálkův soubor písní a tanců. Nakonec si účastníci
mohli prohlédnout celou budovu Karolina.
Touto akcí byl oficiálně zahájen sletový rok. Ale já osobně jsem si z ní odnášel pocit, že Sokol může
být hrdý na svou minulost, ale i současnost, a že i mladí členové, kteří na vlastní kůži zlomové sokolské
události neprožili, mohou být hrdi na to, k jaké organizaci patří.
Jindra Kalous
místostarosta župy

31.3.2012

Slavnostní zasedání výboru župy

Pravidelné, tentokrát slavnostní jarní zasedání výboru župy proběhlo 31. 3. 2012 od 9.30 hod.
v pardubické sokolovně. Přestože účast vyslanců je v souladu se stanovami ČOS závazná, tak se valné
hromady výboru župy zúčastnili vyslanci (nebo náhradníci) pouze z 35 tělocvičných jednot, kteří byli
zvoleni na valných hromadách. Pozvánky a písemné materiály pro konání výboru župy byly na všechny
T.J. zaslány 16.3.2012 v elektronické podobě.
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Zasedání Výboru župy poctili svojí návštěvou primátorka Města Pardubic MUDr. Štěpánka Fraňková
a Mgr. Jiří Hlava, vedoucí oddělení školství, kultury a tělovýchovy Pardubického kraje. Písemnou
zdravici zaslal první náměstek hejtmana PK Ing. Roman Línek. Po slavnostní sokolské fanfáře starosta
župy br. Aliger uvítal všechny přítomné bratry a sestry a přítomné hosty a řízení výboru župy předal
místostarostovi župy br. Ing. Kalousovi. Úvodem pronesla zdravici primátorka MUDr. Štěpánka
Fraňková, poděkovala za pozvání a vyzvedla záslužnou činnost Sokola a výborné vztahy mezi Sokolem,
Sokolskou župou a Městem Pardubice. Poděkovala všem Sokolům za jejich záslužnou práci s mládeží a
ostatní členskou základnou, a to i působení směrem k široké veřejnosti. Zároveň popřála zdar v souvislosti
s konáním oslav 150letého výročí založení Sokola a konání 39. župního a 15. Všesokolského sletu.

Po projevu starosty následovalo ocenění zasloužilých a jinak významných Sokolů medailí JUDr. Karla
Pippicha. Bronzová medaile byla udělena:
br. Jaroslavu Ptáčníkovi ze Sokola Vysoké Mýto, br. JUDr. Miloši Izákovi ze Sokola Městečko
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br. Jaroslavu Ptáčníkovi ze Sokola Vysoké Mýto, br. JUDr. Miloši Izákovi ze Sokola Městečko
Trnávka, ses. Vlastě Suchomelové ze Sokola Letohrad, br.Zdeňku Kuběnkovi ze Sokola Horní
Heřmanice, ses.Blance Mráčkové ze Sokola Pardubice I a ses.Vladimíře Syrové ze Sokola
Pardubice I. Stříbrná medaile byla udělena ses.Ing. Jaromíře Hradecké ze Sokola Letohrad.

Své zprávy výboru župy doplnili: náčelnice župy ses.Hoffmannová, zástupce vzdělavatele župy
br.Adámek,
předseda
odboru
sportu
župy
br.Trunec, tajemník župy br.Lebduška. Svou
zprávu o hospodaření přednesl předseda hosp.finanční komise župy br. Ing. Kalous, seznámil
přítomné s hospodařením župy za rok 2011, přednesl
návrh rozpočtu župy na rok 2012 a navrhl výboru
župy schválit účetní závěrku. Zprávu kontrolní
komise přednesla ses. Hana Hanušová, ve které
konstatovala, že účetnictví a pokladna jsou vedeny

profesionálně a bez jakýchkoliv závad. Současně
pochválila dobře sestavený Župní zpravodaj a župní
kancelář za přehledné informace Tělocvičným
jednotám o aktuálních termínovaných úkolech,
jejichž povinnost je jedním ze základních ukazatelů
pro získávání dotací a příspěvků. Dále ocenil
informovanost o akcích odboru všestrannosti,
odboru sportu a odboru vzdělavatele. Poděkoval
pracovnicím župní kanceláře, které při kontrole
hospodaření byly kontrolní komisi ochotně nápomocny a poskytly požadované informace, vysvětlivky a
doklady. S přihlédnutím k uvedeným skutečnostem kontrolní komise navrhla výboru župy schválit roční
účetní závěrku.
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Diskuzi zahájil Mgr. Jiří Hlava, vedoucí oddělení školství, kultury a tělovýchovy Pardubického
kraje oslovením „Vážení sestry a bratři“ pozdravil zasedání jménem hejtmana PK Mgr. Radko Martínka,
dále přednesl pozdrav od paní radní PK Ing. Jany Pernicové, která jeho ústy vyslovila politování, že se
z vážných služebních důvodů nemohla zúčastnit. Ing. Hlava
ocenil činnosti Sokola jak v historických tak i současných
souvislostech, ocenil přínos Sokola pro společnost, popřál
Sokolům
úspěšný
průběh
oslav
150
let
v pohybu
s vyvrcholením sletu v Pardubicích a v Praze a další činnosti
sokolské župy a všech Sokolů. Ve svém příspěvku sdělil, že PK
vnímá finanční situaci v Sokole, především po ztrátě příjmů ze
SAZKY a ve svém rozpočtu našel prostředky, kterými podpoří
jak oslavy vzniku Sokola, všesokolský slet a další činnost.
Závěrem ocenil nebývale dobré a přátelské vztahy mezi
Krajem Pardubice a Sokolskou župou Pippichovou.
Dále své příspěvky v rozpravě přednesli vzdělavatel župy
br.Jelínek, starosta jednoty T.J. Dolní Újezd br.Ing.
Lipavský, starosta T.J. Nasavrky Radek Bureš, tajemník
župy br. Lebduška a vzdělavatel z T.J. Letohrad
br.Hradecký. V rozpravě se věnovali oslavám 150. výročí,
sokolskému sletu, pozvánkám na své a župní akce a velká
kritika byla vznesena na jednoty, které nezajistily účast svých
vyslanců na slavnostním zasedání výboru župy.

Po schválení účetní závěrky přednesla usnesení výboru župy ses.Monika Svobodová a po jejím schválení
předsedající br.Kalous poděkoval všem přítomným za účast, organizátorům za dobrou přípravu,
povedenou výzdobu a všem popřál zdar v jejich další činnosti, v osobním životě a hezkou cestu domů.
Předsedající br. Ing. J. Kalous zasedání ukončil sokolským NAZDAR!
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Po ukončení jarního zasedání výboru župy se sešlo předsednictvo v zasedací síni ke krátkému zhodnocení
průběhu zasedání, na kterém br.starosta a všichni přítomní popřáli účetní župy ses.Vladimíře Syrové
k jejímu významnému jubileu, které oslavila den před konáním výboru župy. Starosta br. Aliger jí jménem
všech poděkoval za dosavadní spolupráci, do dalších let jí popřál hodně zdraví, svěžesti a optimismu a
předal jí malý dárek.

Usnesení výboru župy
konaného dne 31. 3. 2012 v Pardubicích

1. VŽ projednal:
1.1
Zprávu ke kontrole minulých usnesení
1.2
Zprávu starosty župy
1.3
Zprávu vzdělavatelského sboru
1.4
Zprávu náčelnictva odboru všestrannosti
1.5
Zprávu odboru sportu
1.6
Zprávu stavební komise
1.7
Zprávu župní kanceláře
1.8
Zprávu hospodářsko-finanční komise: - plnění rozpočtu roce 2011
- návrh rozpočtu na rok 2012
1.9
Zprávu kontrolní komise
2. VŽ bere na vědomí:
2.1
Zprávu ke kontrole minulých usnesení
2.2
Zprávu starosty župy
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 župní kanceláře
3. VŽ schválil :
3.1
Zprávu hospodářsko-finanční:
3.2
3.3

- plnění rozpočtu v roce 2011
- návrh rozpočtu na rok 2012

Zprávu kontrolní komise
Roční uzávěrku hospodaření župy za rok 2011

4. VŽ deleguje plnou moc předsednictvu výboru župy
4.1
pro potřebné rozpočtové změny v roce 2012 v jeho schválené výši a nebo při
jeho navýšení
5. Výbor župy ukládá:
5.1
Předsednictvu župy:
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5.1.1

zintenzivnit propagaci Sokola minimálně na úroveň ostatních činností Sokola; k tomu využívat
mj. akce Sokolení pořádané v září na úvod cvičební sezony

5.1.2 přibližovat sokolství mladé generaci
5.1.3 získávat pro sokolskou myšlenku a sokolskou činnost osobnosti veřejného života,
získávat je do výborů jednot a přesvědčovat o potřebě spolufinancování našich
projektů
5.1.4 připravit a zajistit důstojný průběh oslav 150 let založení Sokola (v rámci
finančních možností) ve spolupráci se všemi župními složkami a tělocvičnými
jednotami
5.1.5 kalendář akcí – připravit na web.stránky T.J. župy
5.1.6 uspořádat sokolní výlet 23.6. 2012
5.2
Náčelnictvu odboru všestrannosti:
5.2.1 nadále pokračovat v pořádání současných župních přeborů a soutěží
5.2.2 věnovat se nácviku skladeb na Všesokolský slet konaný v roce 2012
5.2.3 zajistit ve spolupráci s ostatními odbory župy důstojný průběh župního
a Všesokolského sletu
5.3
Župnímu odboru sportu:
5.3.1 pokračovat ve vyhodnocování nejlepších sportovců a sportovních kolektivů
5.3.2 v rámci finančních možností pořádat župní a ostatní přebory
5.3.3 spolupracovat s ostatními odbory župy na oslavách 150. Výročí založení sokola a důstojném
průběhu Všesokolského sletu
5.3 Vzdělavatelskému odboru
5.3.1 zintenzivnit práci a změnit formu vzdělavatelské činnosti
5.3.2 informovat o činnosti Sokola v tisku a dalších mediích, především na webových stránkách
5.3.3 podílet se na oslavách 150. výročí založení Sokola a Všesokolském sletu prostřednictvím
doprovodných akcí kulturních složek tělocvičných jednot
důraz klást na výstavu pořádanou v květnu v okresním archivu Pardubice
5.4
Starostům tělocvičných jednot:
5.4.1 zajistit ve svých jednotách dodržování požadovaných termínů předkládání
výkazů a hlášení pro župu či ČOS
5.4.2 zajistit prostřednictvím předsedů sportovních oddílů T.J. zodpovědné
zpracovávání registrací a jejich včasné předávání
5.4.3 aktivně podpořit účast svých členů na župních akcích
5.4.4 podílet se prostřednictvím svých oddílů na oslavách 150. výročí založení Sokola a nácviku
skladeb na Všesokolský slet a být nápomocni důstojnému průběhu oslav a Všesokolského sletu
5.4.5 zkontrolovat a zajistit prostřednictvím VH T.J.činnost svých KK
V Pardubicích dne 31. března 2012
Ověřili členové návrhové komise:
Monika Svobodová, Vladislava Avramovová a br. Ing. Miroslav Lipavský

14.-31.5. Výstava ke 150 letům činnosti Sokola v Pardubicích ( podrobnosti ve zprávě vzdělavatele).
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)
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16.6.2012 Konání Krajského všesokolského sletu v Pardubicích na stadionu Hvězdy na Dukle.
Podrobně bude informovat náčelnictvo župy.
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16.6.2012
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.
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Upozornění: Na slavnostní představení Prodané nevěsty je možno objednat
vstupenky již pouze v předprodeji VČD Pardubice na kontaktech:
předprodej vstupenek
(obchodní oddělení)
pondělí-čtvrtek: 10.00-18.00, pátek: 10.00-15.30
tel: 466 616 432
tel: 466 616 430 – večerní pokladna
obchod@vcd.cz
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

ZÁVĚREM
Zasedání výboru župy které se koná 1x za rok a zúčastňují se ho vyslanci (nebo jejich
náhradníci) volení na volebních valných hromadách tělocvičných jednot mají vůči župě
jedinný závazek a to účast na zasedání výboru župy, jehož jsou členem. Bez jakékoliv
omluvy (vyjma T.J. Svratouch, T.J. Kostěnice, T.J. Česká Třebová II, T.J. Ronov nad
Doubravou, T.J. Kerhartice a T.J. Choceň) se nezúčastnili členové výboru a vyslanci z
35. tělocvičných jednot:
Bělá nad Svitavou
Česká Třebová II
Hlinsko
Chroustovice
Kerhartice
Litomyšl
Ronov nad Doubravou
Srch
Topol

Brandýs nad Orlicí
Dražkov
Hrušová
Jablonné nad Orlicí
Kostěnice
Luže
Roveň
Sruby
Uhersko

Bystré u Poločky
Dvakačovice
Choceň
Jevíčko
Lázně Bohdaneč
Moravany
Řečany
Svítkov
Vranová Lhota

Čankovice
Heřmanův Městec
Chrast u Chudimi
Kameničky
Líšníce
Proseč u Skutče
Sloupnice
Svratouch
Vrbatův Kostelec

Neúčast vyslanců na zasedání výboru župy, nebo na valné hromadě je nezodpovědnou
neúctou především ve vztahu k tělocvičné jednotě a jejím členům, jejichž zájmy na
těchto vrcholných orgánech hájí. Jen těžko se pro takové jednání hledá omluva
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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:

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
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Kalendář akcí Sokolské župy Východočeské - Pippichovy
21. 4. 2012 - LÍŠNICKÝ PUCHÝŘ 2012 T.J. Sokol Líšnice pořádá v sobotu 21. 4. 2012 turistický pochod:
Líšnický puchýř XI. ročník: Mistrovskou krajinou hor. Trasy: 4-8-16-32 km pěšky i na kolech, 44-66 km asfaltkola
Start: sokolovna Líšnice 8:00-10:00. Cíl: tamtéž do 19:00, startovné 30 Kč. Každý účastník obdrží oplatek a čaj
U sokolovny bude připraveno posezení s možností občerstvení Na malé i velké turisty se těší pořadatelé
Informace www.pochody.cz www.obeclisnice.cz
12.5.2012 – MALÝ SLET v Nasavrkách - generální zkouška od 14 hodin
9.6.2012 - Sletová soutěž župy v karate - Pardubice Cup 2012 od 10 - 17 hodin. - Pozvánka
16.6.2012 - Župní slet v Pardubicích - Pozvánka
16.6.2012 od 19:00 hod. Prodaná nevěsta v Pardubickém divadle - zahájení oslav 150 LET V POHYBU Pozvánka
19.6.2012 - Průvod v Pardubicích - Prezentace Sokolského hnutí 150 LET V POHYBU
20.6.2012 – Slavnostní setkání s 20 člennou výpravou amerických Sokolů z Minnesoty ve Slatiňanech. Večerní
kulturní program zajišťuje národopisný soubor FORMANI
22.6.2012 - Vystoupení v Pardubicích na náměstí
23.6.2012 - soKOLNÍ VÝLET krajem rytíře Toulovce, Dolní Újezd u Litomyšle - doprovodný program
GRILOVAČKA a ochutnávka, koncert skupiny RUFUS, malý triatlon, hudební skupina RYTMIK k tanci a
poslechu, trampolína pro děti ...
1.7. - 6.7. 2012 - XV. Všesokolský slet v Praze - http://www.vsesokolskyslet2012.eu/
3.7.2012 - SOKOL GALA v Praze v Tip sport aréně
2. – 5.8.2012 OKOLO LIPTOVA, 30. ROČNÍK- pozvánka KLUB NADŠENCOU AMATERSKEJ
CYKLISTIKY. Přihlášky do 15. 5. 2012 v župní kanceláři.
6.10.2012 - Sletová soutěž ČOS v KARATE - Shotokan Cup Sokol Vamberk v Chocni od 9 - 20 hodin Pozvánka

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 12. 4. 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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