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INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE

V SOBOTU 13. 4. 2013 SE KONALA
VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA ŽUPY.
Na společném zasedání Valné hromady a výboru župy bylo zvoleno na další tři roky nové
předsednictvo župy:
Starosta župy
Mistostarosta župy
Tajemnice a jednatelka župy
Náčelník župy
Náčelnice župy
Předseda odboru sportu
Vzdělavatel župy
Člen předsednictva župy
Členka předsednictva župy
Člen předsednictva župy
Členka předsednictva župy
Člen předsednictva župy

br. Ing. Jindřich Kalous
br. Ing. Miroslav Lipavský,
ses. Ing. Lenka Pařízková
br. Vlastislav Pilař
ses. Světlana Hoffmannová
br. Vlastimil Stenzl
Ing. Jan Jelínek
br. Ing. Miroslav Cimfl
ses. Růžena Dobroucká
br. Ing. Pavel. Havelka
ses. Monika Jurečková
br. Emil Spišák

T.J. Soklol Klášterec nad Orlicí
T.J. Soklol Dolní Újezd
T.J. Soklol Pardubice I
T.J. Soklol Lukavice u Chrudimi
T.J. Soklol Břehy
T.J. Soklol Městečko Trnávka
T.J. Soklol Nasavrky
T.J. Soklol Roveň
T.J. Soklol Česká Třebová
T.J. Soklol Dolní Újezd
T.J. Soklol Strážná
T.J. Sokol Slatiňany

Dále valná hromada župy zvolila vyslance do výboru ČOS :
ses. Lenku. Pařízkovou, ses. Růženu Dobrouckou, ses. Moniku Jurečkovou
a jejich 3 náhradníky:
br. Miroslava Lipavského, br. Emila Spišáka, br. Jana Jelínka
Na 10. sjezd ČOS v Praze ve dnech 22. 6. – 23. 6. 2013 3 delegáty župy:
br. Milana Cimfla, br. Jana Duffka, br. Pavla Havelku, br. Lubomíra Vašinu
a náhradníka:
br. Jana Vojtu
Přejeme všem zvoleným při plnění náročných a dobrovolných úkolů, ke kterým
se zavázali na další tři roky, úspěchy a zdar.
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SLOVO STAROSTY ŽUPY
PODĚKOVÁNÍ
V sobotu 13. dubna proběhla volební valná hromada naší župy. Letos stojí za zdůraznění právě to slovíčko „volební“. Po
říjnovém odstoupení br. starosty Vl. Aligera rozhodli se skončit z různých důvodů ve svých funkcích i další členové
předsednictva: jednatel a tajemník župy br. Miroslav Lebduška, předseda odboru sportu br. Pavel Trunec, předseda
vzdělavatelského sboru br. Radek Adámek a členky předsednictva ses. Jana Svobodová a ses. Monika Svobodová. Ani
předseda kontrolní komise br. JUDr. Fr. Culek a členové ses. J. Kosinoná a br. M. Brebera už nepokračují ve svých
funkcích. Předsednictvo rozhodlo, aby i nadále bylo 13členné, což tedy znamená, že došlo k výměně poloviny členů
těchto orgánů. A to je velmi výrazná změna, největší od doby znovuobnovení župy. Vzhledem k výraznému omlazení
můžeme také mluvit o generační výměně.
Využívám příležitosti prvního vydání župního Zpravodaje po valné hromadě a chci velmi, velmi
1. poděkovat ještě jednou všem, kteří ve svých funkcích skončili, za jejich práci, čas a oběti, které věnovali ve prospěch
župy. Myslím, že ve všech případech se jejich přínos bude ještě dlouho využívat a na něj navazovat. Věřím také, že ti,
kteří pokračují na župě v jiných funkcích (M. Lebduška, M. Svobodová), budou nadále župě platní , a ti ostatní že se
k činnosti na župě třeba ještě někdy vrátí. Bylo by škoda nevyužít jejich zkušeností a schopností.
2. poděkovat těm, kteří byli ochotni kandidovat ve volbách. Jsem rád, že se našlo dost kandidátů a volitelé (vyslanci)
měli možnost vybírat z více lidí. Všem zvoleným kandidátům pak gratuluji ke zvolení a přeji jim, aby se jim práce
v předsednictvu nebo kontrolní komisi dařila.
Kromě blahopřání mohu zvoleným členům také něco slíbit. Nikoliv ovšem prebendy, výhody a kontakty (nejsme
v parlamentu nebo akciové společnosti), ale práci, starosti a úkoly. Odměnou pak bude jen pocit dobře odvedené práce a
poděkování.
Členům župy bych chtěl touto cestou poděkovat za důvěru, kterou jste dali jak mě tak i ostatním zvoleným členům
župních orgánů. Pokusíme se navázat na úspěchy dosavadního vedení župy a věřím, že velký počet nových členů přinese
také nové nápady, novou iniciativu a ve svém důsledku novinky do činnosti celé župy. Jak se nám to bude dařit, to musíte
posoudit Vy, čtenáři tohoto Zpravodaje a členové župy.

Proběhlo jarní zasedání Výboru ČOS
Týden po naší valné hromadě proběhla v Praze poslední schůze Výboru ČOS před červnovým sjezdem. Přestože jsme už
zvolili nové vyslance župy do Výboru ČOS, tohoto zasedání se ještě účastnili dosavadní vyslanci. Průběh jednání byl
poměrně poklidný a nezvykle rychlý. Za podstatné pro nás považuji tyto informace a náměty:
- v mnoha T.J. i župách bylo na valných hromadách zvoleno hodně nových členů výborů. Podmínkou dobré práce je
dobré fungování nových i zkušených členů jako týmu.
- Sokol je vidět. Účastnil se inaugurace prezidenta, u ČOV má postavení jako garant všestrannosti v českém sportu, bude
pokračování prezentace v televizi.
- v celém ČOS mírně klesá počet členů. Nutno najít důvod a pokusit se o změnu trendu.
- dotace je nutno hledat, a to všude, v obcích, krajích, ministerstvech, nadacích a fondech. Samy nepřijdou.
- Ekonomika: Rozpočet na rok 2012 byl nakonec vyšší než plánováno o 12 mil. Kč. Slet a oslavy 150 let za celé období
2010-2012 stály cca 37 mil. Kč a lze říci, že skončily bez ztráty. Přebytky z r. 2012 jsou zařazeny do rozpočtu roku 2013.
Celkový rozpočet ČOS na rok 2013 činí 117 mil. Kč.
- Dotace: MŠMT vyřadilo z dotací na opravu a údržbu TVZ 146 T. J. kvůli nesplnění podmínek. To bude velký problém jak
pro ty jednoty (jejich seznam zatím MŠMT nepředalo) tak i pro jejich župy a celou ČOS. Celková dotace na TVZ bude o 0,3
mil. navýšena a bude činit pro celou ČOS a její jednoty 18,8 mil. Kč.
- byly mírně pozměněny pravidla na částečné spolufinancování akcí realizovaných jednotami hrazených z fondů EU.
Hlavní změna je v tom, že max. příspěvek ČOS se snížil z 3 na 2,5 mil., ale bude poskytován i na akce hrazené z krajských
nebo státních peněz, nikoliv jen z EU.
- k dopadům nového Občanského zákoníku na právní postavení a život jednot a žup je zatím mnoho nejasností, ČOS
vypracuje návod pro T.J. a zařídí přeregistraci.
- byl jednoznačně zamítnut návrh na zvýšení členských příspěvků.
- byly schváleny jednací a volební řády sjezdu ČOS. Kupodivu ale neproběhla žádná diskuse s návrhy změn stanov.
Jindřich Kalou, starosta župy
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OPAKUJEME A PŘIPOMÍNÁME
 Evidenční listy:
Povinností tělocvičné jednoty je zaslání nově vyplněných evidenčních listů do 7 dnů po konání valné
hromady T.J. Tuto povinnost zatím splnilo pouze třičtvrtiny jednot. Urgujeme ty, které je ještě do
župní kanceláře nedodaly, aby tak urychleně zjednaly nápravu. Připomínáme, že evidenční listy musí
být ve třech vyhotoveních jako originál a jedenkrát elektronicky.
 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 466 030 073 nebo e-mail: kancelar@zupapippichova.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.

ODBOR VŠESTRANNOSTI - NÁČELNICTVO
Pozvánka pro cvičence sletových skladeb do Jevíčka

Všichni kdo
chtějí a můžou,
jsou zváni na
cvičení sletových
skladeb do
Jevíčka
23. 6. 2013.
Přihlášky
zasílejte do 15. 5.
2013. Návratky
jsou na župním
webu

Světlana Hoffmannová – náčelnice župy
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INFORMACE Z ČOS
Sestry a bratři,
Česká obec sokolská obdržela od Světové asociace sportu a kultury ISCA nabídku na účast našeho zástupce na "Školení v
sociálním chování (podnikání?) pro mladé činovníky či vedoucí" Social Entrepreneurship Training for Youth Leaders".
Toto školení se uskuteční v Plovdivu (Bulharsko) ve dnech 17. - 23. 6. 2003. Ze všech přihlášených bude vybráno 24
účastníků ve věku 18 - 30 let.
Jednacím jazykem bude angličtina.
Finanční podmínky: Organizátoři poskytnou 70% cestovních nákladů (do výše 280 EUR). Ubytování a stravu hradí
organizátoři. Účastníci platí 30 EUR účastnický poplatek. Podrobnější informace pro případné zájemce z Vaší župy jsou v
příloze. Případní zájemci nechť se ozvou na e-mail: vdostal@sokol.eu
Nazdar!
Vladimír Dostál
zahraniční úsek ČOS
tel. 257 007 244
mob. 737 225 863

VZDĚLAVATEL
Armádní muzeum Vojenského
historického ústavu v Praze pro
mimořádný zájem prodloužilo do září
2013 výstavu

„POD KŘÍDLY SOKOLA“
Výstava mapuje důležité milníky
sokolské historie od jeho založení přes
významnou úlohu Sokola při vzniku
našeho státu, jeho odbojovou činnost,
význam a úspěchy až do současnosti.
Výstava je umístěna ve výstavních
prostorách Vojenského historického
ústavu pod Žižkovým památníkem na
hoře Vítkově v Praze je zajímavá a
koncipována s vkusem.
Vzdělavatelský odbor doporučuje
využít této mimořádné příležitosti k její
návštěvě. V takovémto provedení se
nebude dlouho opakovat.
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Oslava 68. výročí konce 2. světové války a osvobození Československa u pomníku Osvobození v Pardubicích
8. května 2013

ZE ŽIVOTA JEDNOT
uskuteční o víkendu 22. - 23. 6. pod názvem Pod
křídly Sokola, kdy bude celý program soustředěný
do zrekonstruovaného venkovního areálu. Sobota
bude určená především dětem a kultuře, neděle pak
sportu. Slavnostnější část oslav, nazvaná Na křídlech
Sokola, je připravená až po letních prázdninách. V
sobotu 28. září se uskuteční den otevřených dveří,
přednáška o historii pardubického Sokola, a také
výstava věnovaná tomuto významnému výročí.
Hlavním bodem bude Slavnostní večer k 150 letům
Sokola Pardubice zakončený bálem. Bude též vydán
kalendář pro rok 2014, jehož autorem bude známý
pardubický fotograf Tomáš Kubelka, a ve spolupráci

T.J. SOKOL PARDUBICE

Pardubičtí Sokolové slaví 150 let a připravují
rekonstrukci hlavní budovy
Pardubický Sokol slaví v letošním roce 150 let od
svého založení. Toto významné výročí si budou
pardubičtí Sokolové připomínat v průběhu
celoročních akcí a oslav. První dvě velké akce už má
Sokol za sebou. Na začátku února to byly 111.
Šibřinky pořádané v rázu „Už je nám 150“ a
v návaznosti na ně dětské Šibřinky. Hlavní oslavy ale
pardubický Sokol teprve čekají. Ta první se
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areálu přihlásil jako dílčí projekt Integrovaného plánu
rozvoje města a financování rekonstrukce by tak mohlo
proběhnout za výrazné podpory peněz z Evropské unie.
Snahou je v rámci přípravy projektu vrátit do sokolovny
víc společenských aktivit, tak jak tomu bylo v minulosti.

s Klubem přátel Pardubicka publikace věnovaná
kulatému jubileu.
Program 150 let Sokola v Pardubicích
Některé akce již proběhly. Následovat budou:

TZ: Pardubice jsou zpátky v extralize!
V baráži přetlačily Spartu
Florbalisté Sokola Pardubice se po roční přestávce
vrací zpět mezi elitu. V baráži o účast v příštím ročníku
AutoCont extraligy totiž porazili Spartu Praha 3:2 na
zápasy.
Florbalová extraliga se po roční přestávce opět vrací do
Pardubic. Hráčům Sokola Pardubice se totiž podařilo po
loňském pádu do první ligy do nejvyšší soutěže rychle
vrátit zpět. Návrat mezi nejlepších dvanáct týmů České
republiky si zajistili vítězstvím v baráži s pražskou
Spartou. Sokol vedl před víkendem nad svým soupeřem
2:1 na zápasy, ale čtvrtý duel prohrál 3:7, a tak muselo
rozhodnutí padnout až v posledním pátém zápase.
V něm už si Pardubice šanci nenechaly utéct a
v nesmírně vyrovnaném duelu vybojovaly vítězství 3:1.
„Na prvním tréninku sezony jsme si dali cíl, kterým byl
návrat do extraligy. Nikdo si ale nedokázal představit,
jak dlouhá a těžká cesta nás čekám. O to sladší poslední
vítězství bylo,“ říká pardubický trenér Miroslav
Janovský.
Sokol opravdu zažil nebývalou sezonu. Hráčům začala na
začátku května letní přípravou, a kromě čtrnáctidenní
přestávky v červenci trvala přesně jeden rok. Pardubice
také sehrály nejvíce zápasů ze všech týmů v republice.
K dvaadvaceti duelům v základní části přidaly ještě
sedmnáct dalších v play off nebo v baráži. Celkem tak
odehráli devětatřicet duelů. „Ta porce byla opravdu
obrovská. Nesmíme zapomenout, že hráči nejsou žádní
profesionálové, ale sport kombinují se zaměstnáním
nebo školou. Před všemi, kteří to vydrželi, hluboce
smekám,“ říká Janovský.

Příprava rekonstrukce sokolovny Na Olšinkách
Přesně devadesát let už mohou pardubičtí sportovci
využívat ke svým aktivitám budovu sokolovny Na
Olšinkách. Ve své době se jednalo o moderní a téměř
dokonale fungující objekt, který s malými úpravami
funguje do dnešní doby. Místní areál je stále
nejvyužívanějším sportovištěm ve městě a tělocvičná
jednota je s téměř dvěma tisíci registrovanými sportovci
největší organizací nejen v Pardubicích, ale i v celém
Pardubickém kraji. Další stovky lidí navíc areál využívají v
rámci
organizovaných
nebo
neorganizovaných
sportovních aktivit. V současné době Sokol intenzivně
pracuje na přípravách rekonstrukce celé hlavní budovy.
Zpracovává se projektová dokumentace, provádějí se
přípravné a průzkumné práce, které zpracování
dokumentace u takto rozsáhlé a staré budovy vyžaduje.
Sokol také svou III. etapu modernizace sportovního

Nutno přiznat, že si pardubičtí hráči sezonu
zkomplikovali sami a několikrát se ocitli na hraně
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neúspěchu. Po hladkém vítězství v základní části jim
přímý postup do extraligy mělo zajistit vítězství v play
off. Jenže ve čtvrtfinále proti Litvínovu vybojovali postup
až v pátém zápase a v semifinále proti Vinohradům ve
čtvrtém. Ve finále navíc nečekaně podlehli Kladnu a
extraligu si tak museli vybojovat až v baráži s pražskou
Spartou a sérii opět natáhli na pět zápasů.

Pardubicím bude extraliga určitě slušet. Sokol Pardubice
je totiž třetím největším klubem v České republice a
nejvyšší soutěž už hrál šest let. „Extraliga do Pardubic
určitě patří. Je to dobře i pro náš region, aby tady byl
tým, který tuto soutěž hraje. Upřímně jsem ale rád
především kvůli našim mládežnickým hráčům, kteří
budou mít opět příležitost vidět nejlepší české týmy na
vlastní oči, a věřím, že to pro ně bude velký motiv k další
práci. A samozřejmě si to zaslouží také fanoušci, protože
to, co předváděli v celé sezoně, a především v play off,
je fantastické. Ještě jednou díky všem,“ dodává
prezident klubu Vít Drašar.

Klíčovým mužem těchto duelů se stal útočník Ivoš
Teichman, který ve všech třech vítězných zápasech
vstřelil vítěznou branku. Poprvé to navíc bylo
v prodloužení, podruhé třináct sekund před koncem a
v závěrečném utkání čtyři minuty před závěrečnou
sirénou. „Já i celý tým jsme měli obrovskou vůli
dotáhnout zápasy do vítězného konce. Právě nasazením
a bojovností jsme Spartu v rozhodujících momentech
přehráli,“ říká útočník Ivoš Teichman.

T.J. SOKOL STRÁŽNÁ

Sokolové ve Strážné nezahálejí
T.J.Sokol Strážná již tradičně má za sebou v roce 2013
nocování, karneval, babský bál, čarodějnice a nyní
chystají Pohádkový les v novém kabátě. Minulý rok byl
velký oříšek jak osvěžit pravidelné cvičení děti z důvodu
různorodosti věků a žen. Bohužel cvičení žen se nám
nepodařilo nakopnout dle představ (cvičí jen ty ženy,
které nacvičovaly na slet skladbu Jen pro ten dnešní den
do Prahy a nyní do Roudnice, Jevíčka). Za to dětičkám se
daří vystupovat s rytmickou gymnastikou se stuhou.
Mají za sebou již 3 vystoupení a ještě je nejméně 2
čekají. Diváci si rytmy Cirkusu Humberta můžou
vychutnat i jinak než před televizními obrazovkami.
Velké díky patří rodičům, kteří mají tu trpělivost a
dětem pravidelné schůzky připomínají, dováží je na
všechny vystoupení ve vánicích, dešti i za slunečného
počasí, které nám konečně zase začíná.

Důležitým momentem série byl také návrat
reprezentanta Martina Zozuláka z hostování v pražském
Chodově. Obávaný sniper nastoupil do prvního zápasu
necelých 24 hodin po Superfinále české extraligy a svým
výkonem pomohl k důležitému prvnímu vítězství. Další
dvě utkání ale z důvodu nemoci chyběl a v sestavě se
tak znovu objevil až v závěrečných dvou zápasech.
V tom posledním si připsal vyrovnávací branku na 1:1 a
přihrávku na vítězný gól. „Jsem hrozně rád, že jsem
svému mateřskému klubu pomohl k návratu do
extraligy, kam podle mě určitě patří. Věřím, že jsem si za
Pardubice nezahrál naposledy,“ naznačuje Zozulák, kde
bude v příští sezoně hrát.
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volejbalovému růstu hraje družstvo ještě jednu soutěž a
to moravsko-slezský pohár (bohužel nepravidelně,
protože se tyto turnaje kryjí s naší kmenovou soutěží),
kde ze čtyř turnajů vyhráli tři. Tato soutěž je především
přípravou na Mistrovství České republiky, které se bude
konat na konci volejbalové sezony v červnu 2013 v Hradci
Králové.
Podařilo se sestavit velice kvalitní družstvo, které má
chuť, vůli a odhodlání se zlepšovat. Je to velká
perspektiva pro českotřebovský volejbal. Ke kmenovým
hráčům přímo z našeho města (Vašina, Blažek, Jaško,
Strnad, Batěk a Horáček) do našeho oddílu přestoupili
díky dobré práci s mládeží i hráči z okolních měst, kde pro
ně bohužel není možnost hraní v této kategorii (Olejár,
Šulc, Telcl, Žaba). Někteří zde působí už druhou sezonu a
jsme rádi, že doplnili toto družstvo. I tato skutečnost
ukazuje na popularitu našeho oddílu v regionu a to, že
dojíždění za tím co tě baví není žádnou překážkou.
Můžeme jenom přát tomuto družstvu úspěchy jak pro ně
samotné, oddíl a město.

Monika Jurečková
starostka T.J.Sokol Strážná

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II

SOKOLŠTÍ VOLEJBALISTÉ
VEDOU BEZ PORÁŽKY
MISTROVSKOU TABULKU

Českou Třebovou a Sokol II. reprezentují:
Martin Blažek, Lukáš Vašina, Vojta Tecl, Tomáš Strnad,
Denis Žaba, Radim Šulc, Daniel Jaško, Tomáš Olejár,
Adam Olejár, Ondřej Batěk, Šimon Horáček

9. KOLO + předehrávka:

V loňském roce vyhráli mladší žáci českotřebovského
Sokola II. suverénním způsobem bez porážky, tabulku
krajského přeboru a svoje účinkování v soutěžích
vyšperkovali i Přebornickým titulem na M-ČR ČOS.
Stejně dobře si vedou mladší žáci i v letošní sezoně a dva
turnaje před koncem soutěže jsou s dvaceti vítězstvími,
bez porážky a ztráty setu na 1. místě tabulky K.P.I.tř. (kde
mimo jiné startuje i sousední SK Geodezie-Sokol). Deváté
kolo mistrovských zápasů se hrálo v hale Na Skále. která
pamatuje slavné to roky našich mužů v I. lize mužů. Naši
mladí hráči přesvědčivě porazili všechna družstva, se
kterými se v tomto kole utkali. Díky své suverenitě a

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II. – T.J. Sokol Geodezie
Česká Třebová 2:0 (25:4,25:7)
T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II. – TJ Slavia Hradec
Králové2:0 (25:13,25:7)
T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II. – TJ Svitavy
2:0 (25:14,25:13)
T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II. – TJ Slavia Hradec
Králové2:0 (25:10,25:10)
T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II. – TJ Svitavy
2:0 (25:12,25:17)
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T.J. SOKOL SLATIŇANY

den. Nejlépe je zajistit si celý týden a prožijete
překrásnou dovolenou.
Přihlášky budou přijímány do 31. května 2013.
Informace:
Mir. Lebduška
tel.: 7776 602 665
e-mail: lebduska.mir@seznam.cz

Cykloklub Sokola Slatiňany přijal pozvání spřátelené
organizace „KLUB NADŠENCOV AMATÉRSKEJ
CYKLISTIKY“ ze slovenské Likávky na již tradiční 34.
ročník rekreačně-sportovního setkání „OKOLO
LIPTOVA“, která se koná ve dnech 1. – 4. srpna
2013.

Zveme přátelé a zájemce, kteří chtějí prožít
nezapomenutelné
zážitky
v překrásném
a
přátelském prostředí, na společný výlet. Ubytování
je možno zajistit ve vysoké kvalitě v dobře
vybavených dvoulůžkových pokojích penzionu
v nedaleké obci Lísková za cenu 8 euro na osobu a

Fotografie jsou ilustrační

Tělocvičná jednota Sokol Slatiňany byla pověřena pořádáním V. ročníku sportovní,
turistické a kulturní akce
Tentokrát „ KRAJEM KNÍŽETE AUERSPERGA“ ( čte se aušperka).
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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. 2013 - 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. 2013 - hlavní programový den. Od 8:00 hod bude probíhat v sokolovně prezence účastníků dvou
cyklistických a dvou pěších tras okolím Slatiňan.
Cyklotrasy: - rovinatá 24 km. Pro náročnější okolo 56 km.
Trasy pro pěší: - nenáročná okolo 6 km. Pro náročnější do15 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“
- 10 -

Avizované akce sokolských jednot a župy
11. 5. 2013
24. 5. 2013
24. – 26. 5. 2013
21. – 23. 6. 2013
22. 6. 2013
22.-23.6.
13. 7. 2013
20. 7. 2013
1. – 4. 8. 2013
17. 8. 2013
28.9.2013
2. 11. 2013

Župní turnaj ve volejbale T.J. Sokol Dolní Újezd – za všestrannost
Slet v Roudnici nad Labem
soKOLNÍ VÝLET KOLEM“ – Sokol Slatiňany
120. výročí T.J. Sokol Jevíčko
GRILOVAČKA A TRIATLON PRO VŠECHNY, doprovodný program pro
děti - kde? V Dolním Újezdu?
Pod křídly Sokola – dětský, sportovní a kulturní víkend ke 150 letům
Sokola Pardubice
Župní turnaj ve futsalu – Dolní Újezd
Turnaj v malé kopané – Memoriál Bohouše Nováčka – Dolní Újezd
Cyklistická akce na Slovensku „ OKOLO LIPTOVA“
Triatlonový závod Kunvaldský železný muž 12. ročník – T.J. Kunvald
Na křídlech Sokola – slavnostní večer ke 150 letům Sokola Pardubice
Kunvaldský půlmaratón – T.J. Kunvald

Kalendář sokolských výročí.
Květen

2.5.1889

ve Vyškově se narodil MUDr. Stanislav Bukovský, předseda zdravotního
odboru ČOS (od r. 1926), starosta ČOS (1932-1939), předseda Svazu Slovanského
Sokolstva (od r. 1933), v r. 1938 ministr ve vládě generála Syrového. Jako
významný účastník sokolského protifašistického odboje byl vězněn v koncentračním
táboře Osvětim. Zemřel v plynové komoře 14. 8. 1942. Jeho jménem byla
pojmenována vyškovská župa.

8.5.1945

skončila 2. světová válka a naše země byla osvobozena od německé okupace.
Boj za osvobození si vydával v domácím i zahraničním odboji značné oběti.
Sokolové byli účastníky domácího odboje, zakládali vlastní odbojové skupiny.
Sokolské oběti v letech 1939-1945 činily:
3 388 sokolů zahynulo (popraveni nebo nepřežili útrapy koncentračních táborů)
11 611 sokolů bylo vězněno
654 sokolů padlo na barikádách
30 vzdělavatelů (ze 41 sokolských žup) bylo popraveno nebo umučeno

27.5.1942 V Praze spáchán atentát na říšského protektora Reinharda Hendricha. Na
jeho přípravě se významně podílela sokolská odbojová organizace JINDRA.
28.5.1884 se v Kožlanech na rakovnicku narodil Dr. Edvard Beneš, prezident Československé republiky. Vystudoval filologie, filozofii a sociologii na české univerzitě
v Praze, politologii na pařížské Sorboně a práva na univerzitě v Dijonu. Od r. 1912
docent a od 1921 profesor sociologie na Karlově univerzitě. Od začátku první
světové války se věnoval domácímu odboji jako jeden z jeho organizátorů, byl
hlavou tzv. tajného výboru Mafie. V roce 1915 emigroval do Francie, spolupracoval
úzce s Masarykem a Štefanikem , byl tajemníkem Národní rady československé.
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Rozsáhlou diplomatickou činností se zasloužil o vznik samostatného
Československa. Je znám výrok Masaryka: „Bez Beneše bychom republiku neměli“.
V letech 1918-1935 byl ministrem zahraničí, podílel se na založení Společnosti
národů, v r. 1935 byl jejím předsedou. Od 18. 12. 1935 do 5. 10. 1938 byl zvolen
prezidentem ČSR. 30. 9. 1938 přijal mnichovský diktát, komentoval jej slovy:
podvolili jsme se násilí, a prozíravě nenechal odstoupení pohraničních území
ratifikovat parlamentem. 5. 10. 1938 abdikoval a odejel do Londýna. Během 2.
světové války byl v čele čs. zahraničního odboje, uzavřel čs.-sovětskou
spojeneckou smlouvu, navázal styk s moskevským vedením KSČ. 4. 4. 1945
jmenoval v Košicích tzv. vládu Národní fronty, přijal dohody mezi londýnským
vedením emigrace a moskevským vedením KSČ o poválečném uspořádání ČSR.
V květnu 1948 odmítl podepsat „lidově demokratickou“ Ústavu 9. května, 7. 6.
1948 abdikoval a 3.9.1948 zemřel. Jeho politickou vizí byla socializující
demokracie, jak to popsal ve své knize Demokracie dnes a zítra (1946). Dosáhnul
svého životního cíle: zrušení platnosti mnichovského diktátu a obnovení
Československa v původních hranicích (i kdyţ bez Podkarpatské Rusi ).Na zrušení
platnosti mnichovského diktátu měl také velký vliv domácí odboj, protoţe aţ po
atentátu na Reinharda Heydricha uznala neplatnost mnichovského diktátu nejprve
Anglie a po ní pak ostatní státy protihitlerovské koalice.

ZÁVĚREM

Upozorňujeme, že je stále 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 25. 5. 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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