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

mail: kancelar@zupa-pippichova.eu

www.zupa-pippichova.eu

Předsednictvo župy a župní kancelář přeje všem svým členům,
tělocvičným jednotám, svým příznivcům a podporovatelům úspěšný
a spokojený rok 2013.

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE
Volební valná hromada župy se koná 13.4.2013.
OPAKUJEME:

Pokud máte ve své jednotě někoho, kdo by byl vhodným kandidátem do předsednictva župy nebo i
do ČOS, zašlete jeho doporučení zároveň se zápisem a usnesením z valné hromady do župní kanceláře
nejpozději do 1. 4. 2013.
Závazné termíny pro doručení ročních výkazů do župní kanceláře
-

Výkaz všestrannosti
Registrace sportovních oddílů
Základní údaje o T.J.
Rodná čísla v elektronické podobě
Výkaz vzdělavatele

do
do
do
do
do

31.1.2013
31.1.2013
10.3.2013
10.3.2013
15.3.2013

Upozorňujeme všechny jednoty, které mají zájem získat jakékoliv dotace ( i ty,
které jsou přidělovány župou), musí vést podvojné účetnictví a nikoliv daňovou
evidenci ( známou pod názvem jednoduché účetnictví). Stále platí, že podvojné
účetnictví je možno provádět ve zjednodušené formě a je k dispozici nabídka
software od firmy KOPR. Software je zdarma. Pokud jednoty projeví zájem,
podrobnou informaci poskytne ses. Ing. Lenka Pařízková na tel.čísle 466 030 072
nebo e-mail: ucetni@zupa-pippichova.eu.
V župní kanceláři jsou připraveny k odběru příspěvkové spolkové známky
pro rok 2013:
opět za 100,- Kč pro členy do 18 a nad 65 let
za 300,- Kč pro členy od 18 do 65 let.
Žádáme jednoty, která tak zatím neučinily, ať informují župní kancelář o
konání své valné hromady.
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ODBOR VŠESTRANNOSTI - NÁČELNICTVO
Volební valná hromada náčelnictva je 5.3.2013 v 17.00 hodin.
Vážené sestry a vážení bratři,
zdravím Vás v novém roce 2013. Opět se nám nedostává „ Hodnocení činnosti všestrannosti za rok 2012“
z Vašich jednot. Prosím o vyplnění a urychlené zaslání.
Seznam jednot, které v termínu neposlaly hodnocení:
T. J. Sokol Bělá nad Svitavou, Brandýs nad Orlicí, Bystré u Poličky, Čankovice, Dolní Újezd, Dvakačovice, Heřmanův
Městec, Hlinsko, Horní Heřmanice, Hrušová, Choceň, Chroustovice, Jablonné nad Orlicí, Jehnědí, Kostěnice, Krouna,
Luže, Městečko Trnávka, Moravany, Nasavrky, Orlice Kunčice, Proseč u Skutče, Radčice, Roveň, Řečany nad Labem,
Slatiňany, Sloupnice, Srch, Sruby, Topol, Uhersko, Vítějeves, Vortová, Vranová Lhota, Vysoké Mýto, Žamberk, Živanice.

Několik termínů našich akcí, které budeme pořádat:
16. 2. 2013 soutěž ve florbalu ml. Žactvo pořádá jednota v Jaroměřicích.
24. 2. 2013 župní sraz AE, RG, Zdr. Tv, dorostenek a ml. Žen pořádá jednota Pardubice.
3. 3. 2013 soutěž ve florbalu st. žactvo, dorost a dospělí pořádá jednota v Chocni.
17. 3. 2013 oblastní sraz RD, PD pořádá jednota Pardubice.
13. 4. 2013 soutěž ZZZ pořádá jednota Řečany nad Labem.
20. 4. 2013 soutěž všestrannosti pořádá jednota Pardubice.
Veškeré propozice a pozvánky jsou již na župním webu a vaši zástupci je obdrželi na své e-maily.
Světlana Hoffmannová – náčelnice řupy

INFORMACE Z ČOS
Zasedání podzimního Výboru ČOS ve dnech 14.-15.12.2012 se za naši župu zúčastnli
br.Kalous, ses.Pařízková a ses.Hoffmannová

ODBOR SPORTU
Volební valná hromada ŽOS je 23.2.2013 v 10.00 hodin.
Žádám všechny T.J., aby doporučily nové členy do předsednictva Župního odboru
sportu, plánujeme valnou hromadu ŽOS již na 23. února 2013.
Také budeme vyhlašovat nejlepší oddíly naší župy za poslední 3 roky (r.2010-2012),
posílejte nám své návrhy na e-mail: odborsportu@zupa-pippichova.eu . Vybrané
oddíly budou odměněny na VH župy v roce 2013.
Pavel Trunec
předseda ŽOS (župního odboru sportu)
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ZE ŽIVOTA JEDNOT
dvacetibodový a Sokol už tak ani teoreticky nemůže o play off
přijít. „Splnili jsme svůj první cíl sezony, ale ten hlavní visí
mnohem výš. Věřím, že teď už všichni děláme sto procent pro
to, abychom se do extraligy vrátili. Leden je pro hráče z
pohledu náročnosti tréninků opravdu těžkým obdobím a náš
bodový náskok nám dává dostatek prostoru se na play off
připravit,“ dodává Janovský.
Sokol navíc teď čekají tři utkání v řadě na půdě soupeřů. A
nebudou to zrovna snadné překážky. Nejdříve zavítají na
palubovku Vinohrad, které je jejich posledním přemožitelem
a pak se během dvou dnů utkají s pátou Českou Lípou a
čtvrtým Litvínovem.
Statistiky 16. kola 1. ligy mužů
Sokol Pardubice vs. FBC Kladno 7:4 (5:1,1:1,1:2)
Branky Sokol Pardubice:

T.J. SOKOL PARDUBICE
TZ: Pardubice slaví desátou výhru v řadě.
Zajistila jim účast v play off
Florbalisté Sokola Pardubice porazili v 16. kole
první ligy FBC Kladno 7:4. Na čele tabulky tak mají už
desetibodový náskok a jako první tým soutěže si šest kol
před koncem definitivně zajistili postup do play off.
Skvělá první třetina rozhodla o dalším vítězství florbalistů
Sokola Pardubice. Pardubice a Kladno předváděly v úvodu
utkání fyzicky náročný a rychlý florbal. Víc ovšem svědčil
domácímu týmu, který dokázal soupeři nasázet pět branek
oproti jedinému kladenskému. Ve zbývajících dvou třetinách
už tempo zápasu značně polevilo a Kladno dokázalo snížit až
na rozdíl dvou branek. Sokol si ale vítězství pohlídal a vítězství
si pojistil gólem do prázdné branky. „Myslím si, že se první
třetina musela fanouškům líbit. Od druhé části jsme už trochu
míchali se sestavou, příležitost dostali i hráči z lavičky, přesto
jsme zaslouženě zvítězili. Škoda že jsme nevyužili řady šancí,
které jsme nevyužili při rychlých protiútocích, mohli jsme
zápas dohrát ve větším klidu,“ říká pardubický trenér Miroslav
Janovský.

Miroslav Janovský

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II
MISTROVSKÁ UTKÁNÍ MUŽŮ
Vítězství ve Slatiňanech a Pardubicích
v okleštěných sestavách

V zápasech s Kladnem to tradiční jiskří a nouze není o tvrdé
zákroky. Nedělní zápas nebyl výjimkou. „Byli jsme na to
připraveni a jsem rád, že jsme to dokázali emočně ustát.
Ostatně i to bylo vhodnou prověrkou před play off, protože
podobně tvrdě se bude hrát i v pro nás nejdůležitější části
sezony,“ říká trenér Sokola.
Pardubice se už jako první tým soutěže mohou v klidu
připravovat na play off. Na svém kontě mají po šestnácti
odehraných zápasech 41 bodů za čtrnáct vítězství, z toho
jednoho v prodloužení. Druhé Znojmo, třetí Pelhřimov a
čtvrtý Litvínov mají o rovných deset bodů méně. Důležitější
ovšem je, že náskok na devátý Havlíčkův Brod je už

O víkendu zajížděla obě naše družstva mužů na palubovky
soupeřů. Muži „B“ do Slatiňan a muži „A“ do Pardubic.
Vítězství mělo být v obou utkáních povinností, ale velká
marodka u obou družstev ukázala, že především v Pardubicích
byla vítězství více jak vydřená. „B“ družstvo ve Slatiňanech
z posledním týmem tabulky až tak velký problém nemělo, to
se nedalo říct o zápasech v Pardubicích. „A“ družstvo odjelo
pouze v šesti lidech a navíc musel na nahrávce vypomoc
Luboš Vašina starší, který si za Třebovou zahrál po mnoha
letech strávených především na trenérských postech.
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Nakonec se vše povedlo podle představ a body z venku se
přivezli. Cenné na vítězstvích je ten fakt, že obě družstva
předváděla vzestupnou tendenci ve své hře a je vidět, že při
zodpovědnosti ke svým výkonům se dá přiblížit výkonnosti na
kterou hráči mají.

juniory hrající I.ligu a Český pohár. Nejvyšší umístění 1.místo
v této anketě, získal náš oddíl již počtvrté za posledních osm
let a za celou jeho historii dokonce 10x jako (Lokomotiva,
Sokol a Sokol II).
Tímto je potřeba poděkovat všem mládežnickým trenérům,
kteří mají na úspěších našeho oddílu velký podíl, Lubomíru
Vašinovi, Martinovi, Ondrovi, Michalovi Knížkovým, Miroslavu
Štorchovi, Petrovi Matějkovi, Aleně Neubauerové a Markovi
Olejárovi. Z devíti vyhlašovaných kategorií byli pouze dvě, kde
vyhráli sportovci z České Třebové. Další vítěznou kategorií
byla kategorie dorostu, kde obsadil 1.místo Marek Švestka
z juda. Jemu a všem ostatním sportovcům a především
třebovákům, přejeme mnoho dalších úspěchů a přízeň města
a sponzorů bez jejichž podpory se dnes nehne ani kolo.

Spartak Slatiňany - T.J.SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II „B“
0 : 3 (-21,-19,-19)
1 : 3 (-21,-20.21,-15)
T.J. Sokol a českotřebovský volejbal reprezentovali:
Lukáš Halva, Tomáš Vydra, Lukáš Krejčí, Tomáš Muller,
Jakub Simon, Petr Hubl
T.J. SOKOL PARDUBICE - T.J.SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ
II „A“
2 : 3 (-17,20,-14,17,-11)
1 : 3 (-15,20,-21,-22)

Přehled našich mládežnických družstev:
Přehazovaná Krajský přebor I.tř. 10 – 12 let – 1.místo
Přípravka Krajský přebor I.tř. 11-13 let – 1.místo 2012
U13 projekt barevný minivolejbal –„ Mistr ČR 2012“, 1.místo
na turnajích v Brně, Karlových Varech, Praze, Nymburce a
Ostravě.
Mladší žáci ČP a Krajský přebor I.tř. 12-13 let – 2x 1.místo
Starší žáci ČP, Mistrovství ČR, Krajský přebor I.tř. – 14.místo,
14.místo, 3.místo
Kadeti ČP, Krajský přebor I.tř., kvalifikace do extraligy – 2x
1.místo, 3.místo
Kadetky 1. Liga – 4.místo
Junioři 1. Liga – 6.místo, 2.místo na mezinárodním turnaji ve
Vídni
Juniorky
Krajský přebor I.tř. – 1.místo, 2.místo na
mezinárodním turnaji ve Vídni

T.J. Sokol a českotřebovský volejbal reprezentovali:
Lubomír Vašina st., Ondřej Němec, Lubomír Vašina ml,.
Ondřej Knížek, Radek Hýbl, Michal Knížek

T.J.SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II
okresní anketa o nejlepší sportovce a kolektivy
MLADÍ VOLEJBALISTÉ POTVRDILI SVOJE
ÚSPĚCHY VÍTĚZSTVÍM V ANKETĚ O
NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ DRUŽSTVO
MLÁDEŽE OKRESU

V reprezentačním kádru pardubického kraje KCM jsou
v dívkách Anna Veselá a v chlapcích máme dokonce
čtyřnásobné zastoupení Lukáš Vašina, Štěpán Chládek,
Adam Král, Martin Blažek.
Lubomír Vašina

V pondělí se konal v kulturním domě v Ústí nad Orlicí již 44.
ročník vyhlášení ankety „ nejúspěšnější sportovec okresu Ústí
nad Orlicí“. Náš oddíl, trenéři a hráči byli odměněni za
celoroční dlouhodobou dobrou práci s mládeží a získali jsme
v této anketě 1.místo před úspěšnými oddíly z hokejbalu
Letohrad, biatlonu Letohrad, atletů Vysoké Mýto a florbalistů
orlicko-třebovsko.

T.J. SOKOL ÚHŘETICKÁ LHOTA

Předání ocenění a gratulace od Václava Shejbala – předsedy
Všesportovního kolegia pardubického kraje

Toto ocenění jsme získali za umístění od nejmladších elévů
přes mladší, starší žáky hrající republikové soutěže, české
poháry (Mistr ČR U13 z Ostravy) až po kadetky, kadety a
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asistence při realizaci a administraci). Již dvakrát
proběhlo sokolské promítání diapozitivů ze starých
sokolských akcí. Věříme, že vzniká nová tradice
nedělních sokolských posezení. Rozběhlo se také
pravidelné setkávání rodin v klubovně. Cvičební
novinkou je badminton pro děti i dospělé pod vedením
Ládi Myšky. Nabídku cvičení rozšířil i instruktor Honza
Rýdlo s dalšími hodinami cyklingu a naplno běží i cvičení
v posilovně. Volejbalisté kromě tréninků dospělých
připravují své mladé následovníky. Dvakrát týdně trénují
děvčata a v neděli mají sportovní průpravu kluci. Na
podzim úspěšně proběhlo soustředění volejbalových
nadějí v Horním Bradle. Přes zimu opět tančíme. V pátky
se schází taneční páry tančit společně se sestrou E.
Tumpachovou a své zdokonalené taneční kroky si ověří
na 19. Sokolském plese 1. 2. 2013 a na Hasičském plese
2. 3. 2013. A co chystáme v dalším období? 22. února
čeká naši jednotu volební valná hromada. Zveme
všechny členy a příznivce od 18:00 hod. do nasavrcké
sokolovny. 24. března od 14:00 hod. se sokolovna
otevře všem dětem a jejich rodičům, protože proběhne
tradiční dětský karneval. Podrobnosti a fota jsou
k vidění na www.sokol-nasavrky.vz.cz.

Horská služba České republiky má nové, a
jednotné, telefonní číslo pro případ nouze – 12 10

NON STOP S O S
+420 12 10
V případě, že se budete pohybovat v příhraničí
v síti zahraničního operátora, před číslo vložte
předvolbu +420
P O Z O R : Služba tísňové linky není bezplatná!!

Zima patřila našim jubilantům.
V lednu jsme se dvakrát sešli, abychom popřáli našim
milým
oslavencům.
Nejprve jsme si společně
s náčelníkem br. Vláďou
Žemličkou zacvičili sestavu
na koni a zalyžovali při
oslavě
jeho
kulatých
šedesátin.

Stanislav Hájek jednatel T.J.SOKOL Úhřetická Lhota

T.J. SOKOL NASAVRKY

Zima v Železných horách
Konec minulého roku byl pro nasavrcké sokolíky ve
znamení turistiky a volejbalu. 26. prosince vyrazily na
tradiční Vánoční vejšlap, tentokrát přes rozhlednu
Boika. Sportovní konec roku byl spojen s volejbalem. 21.
Silvestrovský turnaj dvojic hostila zrekonstruovaná
sokolovna 29. 12. 2012. O putovní pohár bojovalo 11
družstev. Líté, ale férové boje nakonec vynesli na
nejvyšší stupeň dvojici Anička Křivková a David Plíšek.
Poslední akcí roku 2012 byla „Zkouška dárků“. Děti a
dospělí vyrazili do sokolovny vyzkoušet si a pochlubit se
s novými modely aut, letadel a vrtulníků na dálková
ovládání. Jezdili jsme, létali jsme, závodili jsme až do
úplného vyčerpání nejen baterek . T. J. nabízí ve
zrekonstruovaném areálu sokolovny stále nové aktivity
(Projekt „Rekonstrukce objektu sokolovny v Nasavrkách
a přilehlého areálu“, kterému byla přiznána dotace
z Regionálního operačního programu NUTS II
Severovýchod a to ve výši 92,5 % z celkových
uznatelných nákladů, projekt byl také vybrán jako pilotní
projekt v rámci PAAK - projektu byla poskytována

Podruhé jsme klubovnu
sokolovny přeměnili na
stínové divadlo. Krátký
exkurz do historie nejen
české jsme završili spolu
s oslavencem br. Janem
Jelínkem (70) krátkou
ukázkou sletové skladby. Oběma ze srdce přejeme
veselého a svěžího ducha ve zdravém sokolském těle!
Ondřej Pavlík náčelník T.J.

T.J. SOKOL SVRATOUCH
Adventní výstava.
Ve dnech 1. a 2. prosince uspořádala místní děvčata,
která si říkají „Aktiv baby”, v naší sokolovně „Adventní
výstavu.” Výstava se setkala s velkým zájmem
veřejnosti. Přikládám několik fotografií i z této akce
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V sobotu 1. září velmi pršelo a tak jsme akci přesunuli
do sokolovny. Program byl situován do období zahájení
školního roku ve stylu pohádkového Večerníčka. Děti
oblečené v pyžamech se jakoby ráno probudily a
odebraly se za hudebního doprovodu do „školy“. Tam si
složily z papíru Večerníčkové čepice a zatančily si při
disko hudbě. Potom se odebrali do improvizované školy,
kde si kreslily různé obrázky, skládaly skládačky,
poznávaly zvířátka atd. Za svoji aktivitu dostávaly
drobné odměny.

Letní karneval v pyžamu.
Každoročně pořádala naše T. J. na ukončení letních
prázdnin pro děti „Procházku pohádkovým lesem“.
V roce 2012 jsme se rozhodli pro jinou formu zakončení
prázdnin s tím, že celý program proběhne pod názvem
„Letní karneval v pyžamu”, na fotbalovém hřišti.
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Silvestrovská kopaná
Na Silvestra uspořádal náš fotbalový oddíl pro
veřejnost silvestrovské utkání v kopané, kterého se
mohli zúčastnit všichni, kdo se chtěli trochu
odreagovat od vánočního přejídání a aktivně se
rozloučit se starým rokem. Počasí nám přálo a i
terén bylo celkem vyhovující. Utkání proběhlo
v přátelském duchu. Nechybělo ani „zimní”
občerstvení - svařák. Po zápase proběhla soutěž o
nejlepší střelkyni pokutových kopů z řad přítomných
divaček. Vítězka obdržela láhev šampaňského. Na
závěr byla pro zájemce připravena ochutnávka
uzeného masa. Takto jsme vyplnili silvestrovské
odpoledne. Večer jsme se sešli v sokolovně na
zábavě, kterou rovněž pořádala naše T. J.

Tělocvičná jednota Sokol Slatiňany byla pověřena pořádáním V. ročníku sportovní, turistické a kulturní akce
Tentokrát „ KRAJEM KNÍŽETE AUERSPERGA“ ( čte se aušperka). Akce bude pořádána ve dnech 24. – 25. 5. 2013 a je
otevřená pro Sokoly a širokou veřejnost župy Východočeské - Pippichovy a Pardubického kraje, zaměřená na volnočasové
aktivity, propagaci Sokola a regionu, určená pro všechny věkové kategorie.
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PROGRAM:
v pátek 24. 5. 1013

-

v odpoledních hodinách sjíždění prvních účastníků do slatiňanské sokolovny, kde
bude probíhat do večerních společná zábava u ohně a v sokolovně při hudbě a
zpěvu.
V sobotu 25. 5. 1013 hlavní programový den. Od 8:00 hod bude probíhat v sokolovně prezence
účastníků dvou cyklistických a dvou pěších tras okolím Slatiňan.
Cyklotarsy:
- rovinatá do 20 km. Pro náročnější okolo 50 km.
Trasy pro pěší: - nenáročná okolo 6 km. Pro náročnější okolo 15 km.
Trasy povedou překrásnou přírodou a zajímavostmi v okolí Slatiňan. (pískovcové
skály, mlýn Skály, výletní restaurace Monaco, lesní tělocvičny, Muzeum
Kladrubského vraníka “Švýcárna“, Kočičí hrádek, Rozhledna „Bára“, Zámek a
zámecký park, Hřebčín a další
Společný start bude v 9:00 od sokolovny.
Cíl bude v zámeckém parku, kde budou všem účastníkům předány účastnické
diplomy a odznaky. V parku bude probíhat „Slatiňanské pozastavení“, jehož součástí bude bohatý kulturní
program mnohých souborů, dobový jarmark, ukázky historické drezůry koní, prohlídka Národního hřebčína, jízda
v kočáře a mnoho dalších programových akcí. Ve večerních hodinách bude zábava pokračovat v sokolovně.
V neděli 26. 5. 2013
ráno po zaslouženém odpočinku a po snídani bude provedeno zhodnocení
akce a po rozloučení s účastníky bude v dopoledních hodinách akce ukončena.

Župní náčelnictvo a pořadatel Sokol Slatiňany vás všechny srdečně zvou, věřte, bude to stát za to.

„Přijďte pobejt“
Avizované akce sokolských jednot:
2. 2. 2013 Šibřinky pro dospělé T.J. Pardubice I
3. 2. 2013 Dětské šibřinky T.J. Pardubice I
2013 Oslavy 150.výročí založení T.J.Sokol Pardubice I
16. 2. 2013 Soutěž florbalu pro ml. žactvo v Jaroměřicích u Jevíčka
24. 2. 2013 Župní sraz AE, RG, dorostenek a ml. žen, Zdr. TV v Pardubicích I
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3. 3. 2013 Soutěž florbalu pro st. žactvo a dospělé v T.J. Choceň
17. 3. 2013 Oblastní sraz RD + PD v Pardubicích I
22. - 24. 3. 2013 Zimní doškolení v Říčkách
13. 4. 2013 Soutěž ZZZ v jednotě Řečany nad Labem
20. 4. 2013 Soutěž ve všestrannosti v Pardubicích I
11. 5. 2013 Župní turnaj ve volejbale T.J. Sokol Dolní Újezd – za všestrannost
24. 5. 2013 Slet v Roudnici nad Labem
24. – 26. 5. 2013 „soKOLNÍ VÝLET KOLEM“ – Sokol Slatiňany
21. – 23. 6. 2013 - 120. výročí T.J. Sokol Jevíčko
1. – 4. 8. 2013 Cyklistická akce na Slovensku „ OKOLO LIPTOVA“

VZDĚLAVATEL
SLOVO VZDĚLAVATELE DO NOVÉHO ROKU
Sestry a bratři,
Skončil “Sokolský rok 2012“ kdy jsme si připomněli významné výročí založení naší organizace. Měli jsme možnost
zúčastnit se oslav pořádaných k tomuto výročí Českou obcí sokolskou, župami a některými tělocvičnými jednotami.
Oslavy vyvrcholily XV. všesokolským sletem ve dnech 5. a 6. července. V září jsme si připomněli výročí zakladatelů Sokola
Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.
Oslavy 150. výročí založení představily Sokol jako moderní a sebevědomou organizaci, která má tělovýchovné a
sportovní úspěchy, ale významně působí při výchově mládeže a poskytuje všem věkovým kategoriím možnost zapojit se
do aktivní činnosti tělovýchovné, sportovní, kulturní a společenské.
Sokol si od svého vzniku kladl za cíl výchovu jedince tělesně a duševně zdravého a mravně silného. Právě proto byl trnem
v oku všem totalitám. Sokol jako celek odolal i tlakům na spolupráci s ideově nesmiřitelným komunistickým režimem,
který ho jako trvalé nebezpečí na řadu let zlikvidoval. Sokol je organizace, která byla několikrát mocensky rozehnána a o
vše oloupena, dokázala vždy znovu povstat. Sokolové se vždy dokázali postavit na obranu svobody a demokracie – svých
ideálů a proto neváhali obětovat své životy za vlast.
Obnova Sokola po roce 1989 byla velmi obtížná. Přerušení činnosti trvalo příliš dlouho, řada členů buď zemřela, nebo
byli již příliš staří. Přesto Sokol znovu povstal, muselo se začít od začátku. Díky sokolské dobrovolnost, i když už slabší než
v minulosti, se obnovení podařilo.
Právě dobrovolnost, nejen její udržování ale i rozšiřování, je prioritou Sokola jako významné formy občanské
angažovanosti.
Oslavy 150. výročí Sokola a seznámení s jeho historií by nás měly inspirovat k zamyšlení, jak budeme pokračovat
v budoucnosti, jaké ponaučení pro práci v Sokole si vezmeme od našich předchůdců, kteří dokázali udržet jeho čistý štít i
za cenu osobních obětí. To nám ukáží další roky.
Chceme-li pokračovat v budování Sokola jako moderní tělovýchovné organizace, musíme stále získávat mladé iniciativní
členy s chutí do dobrovolné sokolské práce, dávat jim příležitost k získávání zkušeností, odpovídající úrovně vzdělání a
odborné přípravě v tradicích Sokola.
Je to velmi náročná a citlivá činnost, v níž významné postavení náleží sokolským cvičitelům a trenérům. Ti jsou totiž všem
aktivním členům nejblíže, nejčastěji s nimi komunikují, pro mládež by měli být příkladem. V současné době probíhají
valné hromady tělocvičných jednot, snad se někde podaří doplnit výbory o mladé a šikovné sokoly a sokolky, také je lze
doporučit pro práci v orgánech župy. Na nich bude záviset budoucnost Sokola.
Sestry a bratři, přeji vám v dalším roce hodně sokolských úspěchů a radosti z mladých pracovitých sokolíků.
Jan Jelínek, vzdělavatel župy
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Kalendář sokolských výročí.
Únor:
1.2.1899

V Sokole se začaly houfně zřizovat ženské oddíly, které položily základ pro masový tělocvik
žen. Dosud ženy mohly cvičit v Tělocvičných spolcích paní a dívek, pak v ženském družstvu
v mužských TJ. ( první ženská družstva byla v TJ. Sokol Vyšehrad a TJ. Sokol Frenštát pod
Radhoštěm Od roku 1898-9 získaly ženy vlastní samosprávu v rámci TJ. a v r. 1890 bylo
v Sokole již 91 ženských odborů. Od r. 1892 byly v Praze pořádány 14ti denní cvičitelské školy
žen a počet ženských odborů a veřejných cvičení žen rychle stoupal. První veřejné cvičení žen
uspořádal Sokol Pražský v roce 1898. V současné době ženské složky v Sokole převýšily
početně složky mužské. Sokol má světové prvenství v zavedení ženské tělovýchovy.

2.2.1908

byl ve Vídni založen Svaz Slovanského Sokolstva a ještě téhož měsíce bylo jeho
sídlo přeloženo 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 žádost Slováků vytvořen První strážní sokolský pluk, který byl vyslán do
Bratislavy, aby zabránil srážkám 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 soutěži družstev na MS r.
1922, člen vítězného družstva na MS 1926. Byl autorem skladby mužů „Přísaha
republice“, cvičené na X. všesokolském sletu v roce 1938. Byl jedním z organizátorů sokolské
odbojové skupiny „ JINDRA“. Narodil se 15. 2. 1896.

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 založení
sokolského muzea.
16.2.1862 byla v Praze založena první sokolská jednota, „Tělocvičná jednota pražská“,
(„Sokol Pražský“). 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
Upozorňujeme, že je možné objednávat členské spolkové známky
na rok 2013.
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 14. 2. 2013
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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