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

mail: kancelar@zupa-pippichova.eu

www.zupa-pippichova.eu

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 a nově vyplněnými
evidenčními listy do župní kanceláře nejpozději do 1. 4. 2013.
Závazný termín pro doručení ročního výkazu do župní kanceláře
-

Výkaz vzdělavatele

do 15.3.2013

Některé jednoty dosud nedodaly v závazném termínu výkazy statistiky. Prosíme o
urychlené dodání
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, které tak zatím neučinily, ať informují župní kancelář o
konání své valné hromady.
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ODBOR VŠESTRANNOSTI - NÁČELNICTVO
5.3.2013 SE USKUTEČNILA VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA
ŽUPNÍHO ODBORU VŠESTRANNOSTI
Na další tři roky byli zvoleni:
náčelnice župy
náčelník župy
místonáčelnice župy
místonáčelník
členové náčelnictva

ses. Světlana Hoffmannová
br. Vlastislav Pilař
ses. Monika Svobodová
br. Ondřej Pavlík
ses. Vladislava Avramovová, br. Jiří Karvánek, br. Jindřich Kleibl, ses.
Božena Klimplová, br. Ladislav Lebeda, ses. Lišková, br. Vít Musil, ses.
Lenka Pařízková, ses. Soňa Paulusová, br. Aleš Pížl, ses. Lenka Šedivá

Náčelník a náčelnice se v souladu se stanovami ČOS stávají členy předsednictva župy
Několik termínů našich akcí, které budeme pořádat:
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 župy

ODBOR SPORTU
23.2.2013 SE V PARDUBICKÉ SOKOLOVNĚ USKUTEČNILA
VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA ŽUPNÍHO ODBORU SPORTU
Na další tři roky byli zvoleni:
předseda ŽOS
členové ŽOS

br. Vlastimil Stenzl
br. Jaromír Hušák, br. Zbyněk Melichar

Předseda ŽOS se v souladu se stanovami ČOS stává členem předsednictva župy
Vlastimil Stenzl
předseda ŽOS (župního odboru sportu)
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INFORMACE Z ČOS
Vážené sestry a bratři,
chtěla bych Vás informovat, že Památník XV. všesokolského sletu je již v prodeji, cena této
publikace činí 250,--kč.
S pozdravem Bendová sok.prodejna

ZE ŽIVOTA JEDNOT

T.J. SOKOL PARDUBICE

Pardubickou sokolovnu ovládly 111. Šibřinky
UŽ JE NÁM 150, to bylo téma letošních Šibřinek, které se
konaly v Tělocvičné jednotě Sokol Pardubice I v prvním
únorovém víkendu. Vyzdobená sokolovna byla v sobotu večer
zaplněná hosty nejen ve společenských róbách, ale i v
maskách. Organizátoři se každý rok těší především na
skupinové masky, které přicházejí s originálními nápady a
soutěží o prvenství při vyhodnocování těch nejlepších.
V neděli odpoledne pak patřila sokolovna dětem. I dětské
Šibřinky se staly velmi oblíbenými v krajském městě. Děti si
zatančí, soutěží, sportují, ale co je důležité, do připraveného
programu jsou zapojeni i rodiče a prarodiče, kteří tuto
společnou zábavu velmi vítají.

Číslo 150, které bylo ústředním tématem letošních Šibřinek,
nezvolili organizátoři náhodou. Tělocvičná jednota Sokol
Pardubice I slaví v letošním roce 150. výročí svého založení a
Šibřinky byly první akcí, která se konala při této příležitosti.
Lenka Pařízková

Drtivé vítězství i totální selhání. Stav čtvrtfinále je 2:2.
Rozhodne se v úterý
Čtvrtfinálová série play off první florbalové ligy
mezi Sokolem Pardubice a Bivojem Litvínov
nekončí. Východočechům se na severu Čech
podařilo vybojovat pouze jedno vítězství.
Rozhodující utkání o postup do semifinále se tak odehraje
zítra na palubovce Sportovní haly Dašická.
Florbalisté Sokola Pardubice pokračují ve čtvrtfinálové sérii
play off s Litvínovem v nevyrovnaných výkonech. Potvrdila to i
odvetná utkání na palubovce soupeře. Zatímco v sobotním
zápase Pardubice svého soupeře rozstřílely 11:3, v neděli
podlehli 5:6. „V pořadí třetí čtvrtfinálový zápas se nám podařil
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přesně podle našich představ. Soupeře jsme přehrávali a
dokázali jsme si postupně budovat luxusní náskok.

Předpis:
dle pravidel SG a tohoto rozpisu
Podmínka účasti: jakýkoli doklad o datumu narození a za
zdravotní stav zodpovídá vysílající TJ a každá vysílající složka
zajistí jednu kvalifikovanou rozhodčí na vlastní náklady (jinak
pokuta 30Kč/závodnice)
Startují:
žákyně a dorostenky – dvojboj
(kladina, lavička a přeskok), žáci (akrobacie a přeskok)

Podobný průběh měl i
nedělní
zápas.
Sokol
v zápase vedl 4:0 a ještě osm
minut před koncem 5:2.
Jenže pak pardubičtí hráči
předvedli naprostý kolaps a
zápas prohráli 5:6. „Ve
sportovní psychologii se tomu říká strach z vítězství. Strach
z možného postupu nám úplně svázal ruce. Ale i takovouto
zkušenost naši mladí hráči potřebují. Devadesát procent
z nich hraje první play off v životě a musí si takové zápasy
prožít,“ říká trenér Sokola.

Disciplíny:
lavička:
přeskok:

Pardubice se z porážky musí rychle oklepat. Rozhodující páté
čtvrtfinálové utkání se totiž hraje už zítra, tedy v úterý 12. 3.
od 20 hodin ve Sportovní hale Dašická. „Litvínov sérii
vyrovnal, ale teď je řada opět na nás prokázat, že jsme
favority oprávněně. Musíme jít do zápasu se zdravým
sebevědomím a s obrovským nasazením. Jsem přesvědčený o
tom, že uspějeme, že Litvínovu sezona zítra skončí, a že
v sobotu uvidíme semifinále první ligy,“

kladina 80cm:
přeskok:

akrobacie:

SK Bivoj Litvínov vs. Sokol Pardubice
3:11 (2:5,0:3,1:3)

přeskok:

akrobacie:
přeskok:

ŽÁKYNĚ 2005 A MLADŠÍ
PP 2 řady z 10 bodů, bonifikace 1b za váhu a
1b za kotoul
z 10 bodů, bedna 60 – 80cm – rozběh,
výskok do dřepu a seskok
ŽÁKYNĚ 2004 A STARŠÍ, JUNIORKY
PP 2 řady z 10 bodů, bonifikace 1b kotoul,
1b hvězda a 1b obrat jednonož o 360°
bedna 80 – 100cm – skrčka a roznožka z 9b
a přemet z 10b
ŽÁCI 2004 A MLADŠÍ
PP 1 řada minimálně 6m z 10 bodů,
bonifikace 1b hvězda
bedna 60 – 80cm z rozběhu výskok do dřepu
a seskok z 10b
ŽÁCI 2003 A STARŠÍ
PP 1 řada min. 10m z 10b, bonifikace kotoul
vzad 1b a hvězda 1 b
bedna 80 – 100cm – skrčka a roznožka z 9
bodů a přemet z 10b

Sokol Pardubice vs. 1. MVIL Ostrava 2:7 (0:2,2:1,0:4)
Ceny:

na prvních 3 místech obdrží závodníci
medaile a diplomy
Časový program: 8,00 – 8,30 prezence
8,00 – 8,55 rozcvičení
8,45 porada trenérů a rozhodčích
9,00 zahájení závodu

Miroslav Janovský

T.J. SOKOL VYSOKÉ MÝTO

„UKAŽ, CO UMÍŠ“

T.J. SOKOL HOLICE

Závod žactva a dorostu bez výkonnostních stupňů a tříd ve
sportovní gymnastice.

KLUB HISTORICKÝCH KOL

Pořadatel:

T.J. Sokol Vysoké Mýto – oddíl sportovní
gymnastiky
Datum:
24. 3. 2013
Místo:
Sokolovna Vysoké Mýto
Vedoucí činitelé: D.Holcová, I.Navrátilová, V.Veselá
Přihlášky:
na adresu iveta.navratilova@email.cz do 17.
3. 2012
Úhrada:
startovné 50,-Kč/závodník

Mnohaletou a úspěšnou činnost mají holičtí
cyklisté kteří nejen svojí tělocvičnou jednotu,
ale i naší župu úspěšně již léta reprezentují
na mnohých akcích a závodech historických
kol, a tone jen v naší republice. Na stupních
vítězů včetně prvního místa se ne jednou
-4-

umístili ses. Renata Svatošová (Valentová),
ses. Květoslava Spihrerová a br. Jiří Valenta.
Členové klubu, včetně nejmladší členky
Aničky Valentové, se pod vedením br. Špicra
zúčastňují různých společenských akcí naší
župy.

Fotografie jsou z memoriálu Mirka Macků

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II

Kadeti opět neprohráli v českém poháru
V sobotu 9.2.2013 se odehrálo další kolo českého poháru
kadetů v Praze. Kromě našich kadetů se poháru účastní
družstva VSK ISŠTE Sokolov, T.J. Turnov, SK Volejbal Kolín,
volleyball.cz ČZU Praha. Naše družstvo v této soutěži zatím
neprohrálo a nechtělo prohrát ani na palubovce Prahy.

T.J. Sokol Česká Třebová II. - VSK ISŠTE Sokolov
2:0 (25:9, 25:14)
28 min.
Do prvního zápasu nastoupili naši kadeti fantasticky. Už od
začátku bylo jasné, že si výsledek zápasu pohlídají. Výborný
servis našeho nahrávače Lukáše Macha, který podával za celý
zápas minimálně 20x, nadělal soupeřům tak velké problémy,
že soupeř vracel balony na naší polovinu pouze „zadarmo“ a
to byla lahůdka pro naše smečaře, kteří nekompromisně a
zodpovědně skládali každý balon. První zápas tedy skončil
jasným vítězstvím třebováků.
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T.J. Sokol Česká Třebová II. - TJ Turnov:
2:0 (25:19, 25:17)
34 min.
Do druhého zápasu jsme nastoupili po delší pauze. Zápas
jsme začali opět výborně. Servis nám pomohl vyvinout tlak, na
který soupeř nedokázal odpovědět a tak jsme si mohli dovolit
vystřídat a na hřiště nastoupil mladý Adam Král, který
výborně zapadl do rozjetého družstva a přispěl k výhře 2:0
obzvlášť svým příjmem.

T.J. SOKOL SLATIŇANY
V loňském roce založili slatiňanští
Sokolové nový dětský folklorní
soubor. Vedení se ujala ses.
Stanislava Sejkorová a při
hledání názvu si mladí prosadili
i přes počáteční odpor své
vedoucí, název „Sejkorky“. Vedení
muziky se ujala ses. Jiřina Pražanová. Soubor se do konce
roku rozrostl na 60 členů. Není vůbec lehké takovéto těleso
zřídit. Jeho provoz si vyžaduje značné finanční náklady
především v počátcích na krojové a zvukové vybavení.
V současné době mají mladí za sebou dvě úspěšná
předvánoční vystoupení a připravují se na dubnovou
přehlídku dětských folklorních souborů v Červeném Kostelci,
květnové „Slatiňanské pozastavení“, které budou moci vidět
účastníci soKOLNÍHO VÝLETU KOLEM a červnový mezinárodní
folklorní festival v Pardubicích a Hradci Králové.

Společné vánoční představení Sejkorek a Formanů

T.J. SOKOL ÚHŘETICKÁ LHOTA

Valná hromada T. J. SOKOL Úhřetická Lhota
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s dobrou radou. Sokolské myšlenky a ideje si přinesla ze své
rodiny, celý svůj život je rozvíjela a především předávala
svým dětem a vnučkám, kterým přispěla cennou radou
a dlouholetými cvičitelskými zkušenostmi při jejich tvorbě
sletových skladeb.
Aničko, budeš nám vždy příkladem čestného, poctivého a
vnitřně nesmírně silného člověka. Měla jsi ráda lidi a oni měli
rádi Tebe.
Děkujeme Vám všem, kteří jste sestru Veselou znali a spolu
s námi na ni zavzpomínali.
T. J. Sokol Choceň

T.J. SOKOL LUKAVICE U LETOHRADU
Valná hromada se konala v pátek 8. února 2013.
Bylo to jako každý rok příležitost k bilancování. Zhodnotili
jsme práci v uplynulém období. Posoudili jsme, jak se nám
dařilo či nedařilo. Záměrem bylo, abychom se poučili
z případných chyb, nebo naopak nabyli dobrého pocitu
z konkrétních akcí, které se nám podařilo uskutečnit. Závěr lze
shrnout do dvou slov …JEDEME DÁL…
Stanislav Hájek, jednatel T. J. SOKOL

Dne 18. února 2013 opustila naše řady
dlouholetá členka naši tělocvičné jednoty Sokol Lukavice
sestra Jaroslava Hubálková. v mládí aktivně sportovala,
hrála volejbal na krajské úrovni. Po skončení aktivní
sportovní činnosti dlouhá léta až doposledka pracovala
ve výboru T.J. ať už jako pokladní nebo jednatelka. Jarča
byla obětavou členkou a kdykoliv bylo potřeba při
pořádání sokolských akci přiložila ruku dílu.

T.J. SOKOL MĚSTO CHOCEŇ

Vzpomínka
Dovolte nám, abychom věnovali vzpomínku té, která pro nás
prostě byla „naše Anička“ a která nás 24. ledna 2013 ve věku
87 let opustila. Sestra Anna Veselá zastávala od roku 1990,
kdy byl znovuobnoven Sokol v Chocni, dlouhá léta post
starostky a poté místostarostky jednoty. Spoustu času, sil,
energie a nervů věnovala obnově budovy Sokolovny po
ničivém požáru v roce 1994, bylo pro ni velkým
zadostiučiněním, když byla v roce 1997 budova
znovuotevřena. Anička působila, dokud jí to dovoloval
zdravotní stav, také jako cvičitelky Věrné gardy, ovšem
později i jen jako „pouhá“ členka jednoty, byla vždy nablízku

Jménem celé tělocvičné jednoty Sokol Lukavice
děkujeme
za
tvou
dlouholetou
činnost
ČEST TVÉ PAMÁTCE
Antonín Vítek starosta 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.
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.
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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:
2013 Oslavy 150. výročí založení T.J.Sokol Pardubice I
24. 2. 2013 Župní sraz AE, RG, dorostenek a ml. žen, Zdr. TV v Pardubicích I
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“

VZDĚLAVATELský odbor
OZNÁMENÍ:
V sobotu 16. března 2013 od 9.0 hodin se bude konat v pardubické sokolovně
volební valná hromada vzdělavatelského odboru naší župy.
SLOVO VZDĚLAVATELE
Sestry a bratři,
úvodem ještě několik vět k 150. výročí založení Sokola. Každé významné výročí nám přináší dvě činnosti. Jedna je přímo viditelná a
hmatatelná, to jsou oslavy a různé pěkné akce na počest tohoto výročí. Druhá je tichá, mnohem skromnější, ale pro naši budoucnost
mnohem důležitější. Je to zamyšlení nad naší dosavadní činností, abychom si mohli, všichni členové Sokola, odpovědět na tři zásadní
otázky:
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-

Proč jsme v Sokole ?

-

Jak jsme plnili své úkoly a co jme pro Sokol dosud vykonali ?

-

Jak chceme pokračovat v příštích letech ?

Myslím, že není snadné odpovědět si pravdivě na tyto otázky. Potřebujeme znát sokolský program, který vychází z odkazu Miroslava
Tyrše. Po obnovení Sokola v r. 1990 vstoupilo do sokolských jednot mnoho cvičenců, sportovců a činovníků, kteří program Sokola
v celé jeho šíři neznají, přesto o něm diskutují a dovolávají M. Tyrše. Především znalost jeho stati „Náš úkol, směr a cíl“ nám umožní
správně se orientovat v ideovém zaměření Sokola. Tato stať byla uveřejněna jako úvodní programový článek 1. čísla časopisu „Sokol“
v r. 1871. Od jeho uveřejnění uplynulo více jak sto let, kdy došlo k celé řadě historických změn, které různě poznamenaly myšlení a
kvalitu života lidí. Při jeho čtení je potřeba si uvědomit, co zůstává platné dodnes, a co souvisí se společenskými podmínkami tehdejší
doby, v současnosti již změněnými a překonanými. Přesto tato stať má velký význam i pro dnešní dobu, protože připomíná každému
jedinci jeho zodpovědnost za celek.
M. Tyrš: „Myslíme,že když si uvědomíme, že je možné pokračovat, že vše, co konáme, by se mohlo dít také jinak a snad lépe.
Myšlenka jednoduchá, a přece ne vždy tanoucí všem na mysli. Vždyť sotva je skutečný stav v takové míře výborný, aby v něm nebylo
naprosto možné zlepšení. ....
Bývá dobrým zvykem správných sokolů, že si vždy 7. března připomínají výročí narození Tomáše Garrigue Masaryka. Proč?
Masaryk byl členem Sokola od r. 1884. Když se rozhodl odejít do zahraničí a odtud organizovat protirakouský odboj, předal mu
starosta ČOS, Dr. Josef Scheiner, kontakty na americké sokoly a poskytl také finanční podporu z prostředků Sokola. T.G.M. počítal se
sokoly jako s rozhodující silou při vytvoření samostatného státu - sokolové v zahraničí,(krajané američtí, francouzští i ruští) se aktivně
zapojili do osvobozeneckého boje. Velmi důležitou roli měly Československé legie, kde byla řada sokolů. Organizace legií měla v
podstatě ráz sokolský – disciplínu a řád.

T. G. Masaryk v roce 1919
Každý pravý, opravdu uvědomělý sokol bude strážcem, tedy politickým a sociálním pracovníkem naší republiky, naší
demokracie.
Jan Jelínek, vzdělavatel župy

Informace vzdělavatelského odboru ČOS
připravuje se národní přehlídka sokolských divadel v Lázních Toušeň - 20 divadelních souborů
budou vypraveny zájezdy seniorů v rámci komise pro mládež a seniory
připravuje se přehlídka loutkových divadel v Přerově
byla zrušena výchovná komise – žádost, aby se tímto zabývala Programová komise
otázka, zda začlenit seniory do pravidelnější činnosti - otázka pro VO i OV
otázka opětovného zavedení Sokolského vzdělavatele jako přílohu e-Sokola
měla by se dát dohromady usnesení z minulého sjezdu a z výborů ČOS (kvůli nadcházejícímu 10. sjezdu ČOS)
školení činovníků – náplň školení, rozdělení úkolů atd. zajistí br. Mička a VO; ÚŠ by si vzala na starost organizační
zajištění  pátek 26. 4. a sobota 27. 4. t.r.  činovníkům P ČOS bude rozeslán návrh programu k úpravám a k
upřesnění

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.
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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.
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
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. 3. 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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