SOKOLSKÁ ŽUPA VÝCHODOČESKÁ – PIPPICHOVA
Tel: 466 614 253, Mob. 725 485 885,

mail: kancelar@zupa-pippichova.eu

www.zupa-pippichova.eu

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE
 Podvojné účetnictví.
Tělocvičné jednoty, které mají zájem získat jakékoliv dotace (i ty, které jsou přidělovány župou), musí
vést podvojné účetnictví a nikoliv daňovou evidenci (původně “jednoduché účetnictví”). Stále platí, že
podvojné účetnictví je možno vést ve zjednodušené formě a je k dispozici nabídka software od firmy
KOPR. Software je zdarma. Pokud jednoty projeví zájem, podrobnou informaci poskytne župní kancelář.
 Členské známky.
V župní kanceláři jsou připraveny k odběru členské známky pro rok 2013:
100,- Kč pro členy do 18 a nad 65 let
300,- Kč pro členy od 18 do 65 let.
 Vyúčtování dotace VK PK.
Termín pro vyúčtování dotace Všesportovního kolegia Pardubického kraje je 30. září 2013. Smlouva,
formuláře na vyúčtování a pokyny pro čerpání dotace byly zaslány elektronicky jednotám, kterým byla
dotace přidělena. Prosíme o dodržení termínu, vyúčtování a smlouvy můžete zasílat již nyní.
 Dotace MŠMT.
Termín pro vyúčtování dotací MŠMT je 15. listopad 2013. Smlouvy, formuláře na vyúčtování a pokyny
pro čerpání dotací budou zaslány elektronicky jednotám, kterým byla příslušná dotace přidělena
v nejbližších dnech. Prosíme o dodržení termínu, vyúčtování a smlouvy můžete zasílat obratem.
 Sokolské omalovánky.
V župní kanceláři jsou v omezeném počtu k dispozici sokolské omalovánky. Jednotám, které měly
omalovánky objednané, budou doručeny dohodnutým způsobem. Cena 1 ks omalovánek 10,- Kč.
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 Telefonické kontakty do župní kanceláře:
zůstává pevná linka
466 614 253
nová mobilní čísla
725 485 889
725 485 885
Pevné linky 466030072 a 466030073 byly zrušeny.
Lenka Pařízková
tajemník a jednatel župy

ODBOR VŠESTRANNOSTI - NÁČELNICTVO

Doškolení cvičitelů IV. a III. třídy v Horním Bradle
ve dnech 18. -20. 10. 2013
ČASOVÝ PROGRAM:

Pátek 18. 10. 13
17,00 – 19,00 hod.
19,00 – 20,00 hod.
20,00 – 22,00 hod.
22,00 – 23,00 hod.

příjezd účastníků, ubytování
večeře z vlastních zásob
základy volejbalu ( případně zápas)
příprava na ZZZ (buzola, uzle)

Sobota 19. 10. 13
7,30 – 7,45 hod.
7,45 – 8,15 hod.
8,15 – 9,00 hod.
9,00 – 10,00 hod.
10,00 – 12,00 hod.
12,00 – 13,00 hod.
13,00 – 14,00 hod.
14,00 – 15,00 hod.
16,00 – 16,30 hod.
16,30 – 18,00 hod.
18,00 – 19,00 hod.
19,00 – 21,00 hod.

budíček
rozcvička
snídaně - zajištěna
cvičení se zaměřením na správné držení těla
fotbal (pravidla)
oběd - zajištěn
historie Sokola a Východočeské župy
základy gymnastiky – dopomoc, záchrana
Lacros
přeskok, kladina, kruhy
večeře - zajištěna
noční survivalový závod (uzlování)

Neděle 20. 10. 13
7,30 – 7,45 hod.
7,45 - 8,15 hod.
8,15 - 9,00 hod.
9,00 - 10,30 hod.
10,30 – 12,00 hod.
12,00 – 13,00 hod.
13,00 - 14,00 hod.

budíček
rozcvička
snídaně - zajištěna
cvičení s náčiním, overball, posilování s gumou,
práce s hudbou a hlasem
jóga
oběd - zajištěn
předávání osvědčení, úklid pokojů a odjezd domů

Mezi jednotlivými hodinami jsou pětiminutové přestávky.
Nutné vybavení s sebou - náhradní obuv do přírody k promáčení, botasky do tělocvičny, pantofle, baterka, k pití
pitná voda, nebo restaurace.Vhodný oděv na sport.
Areál se nachází v Horním Bradle vedle penzionu U KOZLŮ č. p. 25.
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Vážené sestry a vážení bratři všechny srdečně zdravíme.
Prázdniny skončily a my se opět vracíme do sokoloven, v následujících měsících nás čekají ústřední srazy
župních vedoucích, ale také srazy pro cvičitelky a cvičitele v jednotách. Proběhne Sokolská plavba po Vltavě,
kam jsme tentokrát poslali mladé florbalisty s jejich vedoucím br. Pížlem. Určitě se jim tam bude líbit, je pro ně
připraven bohatý program. Do župní akce Sokolení se přihlásily tyto jednoty Česká Třebová, Pardubice,
Klášterec nad Orlicí, Kerhartice, Lukavice, Strážná, Horní Jelení.
Několik termínů našich akcí, které budeme v nejbližší době pořádat:
13. 10. 2013 Oblastní sraz ml. a st. žactva proběhne v Pardubicích
18. 10. -20. 10. 2013 Doškolení pro cvičitele III. a IV. proběhne v Horním Bradle
2. 11. 2013 Sraz žen, mužů a seniorů proběhne v České Třebové
Upozorňujeme ty jednoty, které budou nacvičovat všestrannost, že příští rok soutěž proběhne v T. J. Sokol
Vysoké Mýto.
Pro předškoláky byly vybrány sestavy: Trojboj VII. na stranách 23. – 25.
Přejeme Vám hodně úspěchů a spousty energie do dalšího cvičebního období.
Dále zveřejňuji inzerát T. J. Sokol Město Choceň – chtějí odkoupit lavičku na
cvičení (pro oddíl juda). - T. J. Sokol Město Choceň, D. Stejskalová, email
dagstej@seznam.cz, uveďte cenu.
Světlana Hoffmannová – náčelnice župy

INFORMACE Z ČOS
Pozvánka
Vzdělavatelský odbor ČOS pořádá v sobotu 12. října 2013 zájezd pro děti a mládež (věk 12 – 18 let) do
Památníku Terezín a návštěvu Vojenského historického muzea v Praze.
Doprava do Terezína: autobusem – odjezd z Prahy 1 – Malé Strany, ul. Vítězná - Tram 6, 9, 12, 20, 22 – stanice Újezd
(Vítězná ul. směrem k Národnímu divadlu, těsně před mostem Legií je stanoviště autobusů) – viz program
Počet účastníků: 50 míst v autobuse; skupina 6 - 8 dětí + vedoucí
Doprava, ubytování, stravování, případně vstupné do objektů budou hrazeny z rozpočtu vzdělavatelského odboru ČOS.
Vzdělavatelský odbor ČOS Vás srdečně zve na tento výlet. Předpokládáme, že účastníci zájezdu budou vybráni za
odměnu za sportovní výkony či aktivitu v příslušné jednotě či na župě.
Přihlášky: do 7. října 2013 bude přijímat přihlášky z jednotlivých žup i vyšších organizačních celků ČOS sekretariát
vzdělavatelského odboru ČOS.
Žádáme Vás o pečlivé vyplnění návratky u každého účastníka. Kontaktní údaje (telefon, e-mail) jsou nutné u
vedoucího skupiny. V návratce je nutno uvést, zda skupina žádá zajistit ubytování a stravování.
Vedoucí zájezdu:

ses. Jitka Viktorínová, předsedkyně Komise pro práci s mládeží a seniory.
mob: 737 386 718
Přihlášky a dotazy:
Sekretariát vzdělavatelského odboru:
Alena Štefanová (tel.: 257007274; e-mail: astefanova@sokol.eu)
Věříme, že se zájezd bude líbit. Těšíme se na Vás.

NAZDAR!
Doc. PhDr. Květoslava Volková, CSc.,v.r.
jednatelka vzdělavatelského odboru ČOS

Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc.,v.r.
vzdělavatel ČOS
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Program:
Mimopražští účastníci budou ubytováni v hostelu ČOS, Újezd 40/450 – Tyršův dům, Praha 1 – Malá Strana. Příjezd
v pátek 11. října v odpoledních a večerních hodinách.
Sobota 12. října 2013 – pro ubytované v hostelu:
7.15 - 8.00 snídaně v Hotelu Kampa
8.10 – odchod k autobusu
8.15 - sraz všech účastníků na stanovišti autobusů ve Vítězné ulici
Odjezd: 8.30 hodin do Terezína
Doprava do Terezína: autobusem - odjezd ze stanoviště autobusů ve Vítězné ulici, Praha 1 – Malá Strana (Tram –
stanice Újezd, č. 6, 9, 22, 20, 12 – Vítězná ulice je ta, která začíná za mostem Legií – od Národního divadla přes
most a na pravé straně hned za mostem je stanoviště autobusů; od zastávky tramvaje Újezd je nutno se
kousek vrátit směrem k Národnímu divadlu)
Příjezd do Terezína cca v 9.30 hodin
- 9.45 – 10.30 hodin návštěva muzea
- 11.00 – 12.30 – prohlídka Malé pevnosti – zajištěn kvalifikovaný průvodce
- 13.00 – oběd v restauraci v Terezíně
- 14.30 – odjezd do Prahy
- 16.00 – příjezd do Armádního muzea Žižkov. Prohlídka výstavy „ Pod křídly Sokola“, která je věnována historii
sokolského hnutí. V případě zájmu je možno shlédnout i další zajímavé expozice v areálu Vojenského
historického muzea. Průvodcem bude plk. Mgr. Michal Burian, ředitel vojenských muzeí, člen předsednictva
vzdělavatelského odboru ČOS a Sokola Dejvice I.
- 19.00 – pro mimopražské účastníky večeře v Hotelu Kampa
20.00 – pro zájemce možnost vykoupání v bazénu TD (po skupinách) – nezapomenout plavky sebou !!!
Neděle 13. října 2013
7.30 – 8.30 – snídaně v Hotelu Kampa
Volný program, odjezd domů.

NÁVRATKA
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na zájezd pro děti a mládež do Památníku Terezín a Vojenského historického muzea
12. 10. 2013
Jméno a příjmení: ………………………………..…………….………………………………………
Adresa:…………………………………………………… …………… PSČ: ……………………….
Datum narození: ………………..…… …
Telefon: ………………… ………………

E-mail:………...…………….….………….……

T. J. Sokol: …………………………………..

Župa: ………………………..……….…………

Nocleh: z pátku na sobotu
ze soboty na neděli

ano

ne

sobota - oběd v Terezíně

ano

ne

ano

ne

sobota - večeře

ano

ne

neděle – snídaně

ano

ne

Mám zájem o zajištění stravování:

sobota - snídaně

ano

ne
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VZDĚLAVATEL
PAMĚŤ SOKOLŮ
Vážené sestry, vážení bratři,
Sokol Brno I a Paměť národa připravují společný projekt zaměřený na systematické sbírání a zveřejňování osudů
současných i bývalých členů Sokola, kteří bojovali nebo byli postiženi nacistickou či komunistickou totalitou.
Smyslem projektu je shromáždit a uchovat tyto jedinečné příběhy o odvaze a síle sokolské myšlenky a předávat je dalším
generacím. Ještě v závěru letošního roku bude spuštěn samostatný webový portál, kde budou první příběhy sokolů k
dispozici nám i široké veřejnosti.
Chtěli bychom Vás tímto požádat o spolupráci na projektu. Pokud víte o někom ve svém okolí, jehož životní příběh stojí
za uchování, dejte nám prosím vědět na níže uvedenou adresu.
MICHAL DOLEŽEL
vzdělavatel sokolské župy Jana Máchala v Brně
mdolezel@seznam.cz

Pozvánka do KT Mauthausen
U příležitosti 71. výročí heydrichiády Vás zveme k uctění památky obětí československých vlastenců,
podporovatelů a příbuzných parašutistů operačních skupin ANTHROPOID, SILVER A, OUT DISTANCE a INTRANSITIVE,
zavražděných ve dnech 24. 10. 1942, 26. 1. 1943 a 3. 2. 1944 v KT Mauthausen.
Termín zájezdu je stanoven na čtvrtek 24. 10. 2013. Odjezd je naplánován jako v minulých letech v 6:30 poblíž
úřadu Městské části Prahy 4 a Polikliniky (stanice metra – parkoviště Budějovická). Návrat tamtéž cca po 19 hodině.
Program zájezdu: pietní vzpomínka spojená s bohoslužbou a následnou prohlídkou tzv. Bunkru a táborového
areálu.
Cena zájezdu do 500 Kč.
Cenu je třeba uhradit do konce září na účet 956644193/0800 s označením jména plátce.
V ceně zájezdu není žádný druh pojištění.
V pátek 25. 10. 2013 od 18 hodin se v katedrále sv. Víta a Vojtěcha na Pražském hradě uskuteční zádušní mše za
294 popravených v KT Mauthausen.
Za organizační trojici Čvančara-Janík-Šustek
Vlastislav Janík (janik@seznam.cz, mobil 737 283 305, tel. 242 483 119)

8. říjen Památným dnem České obce sokolské
Památný sokolský den by měl připomenout boj za demokracii, národní samostatnost a svobodu i oběti nejvyšší ve
150tileté dramatické historii sokolského hnutí.
Zdůvodnění návrhu:
V letošním roce si připomínáme 70. výročí vlasteneckého hrdinství, ale i obětí čelných představitelů Sokola, žup i
tělocvičných jednot. V říjnových dnech roku 1941 vyvrcholila tragédie Sokola, když výnosem zastupujícího říšského
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protektora Reinharda Heydricha z 8. října 1941 byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Při
tzv. „sokolské akci“ – v noci ze 7. na 8. října 1941 – gestapo zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí,
žup i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Téměř
93 procent vedoucích sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo. V tento den je proto vhodné
si připomenout tyto tragické události pietní vzpomínkou u pamětních desek nejen v Tyršově domě, ale na památných
sokolských místech po celé republice, případně i v zahraničí.

Schváleno Výborem ČOS na zasedání ve dnech 14. – 15. 12. 2012

ZE ŽIVOTA JEDNOT
T.J. SOKOL LUKAVICE

T.J. SOKOL PARDUBICE I

Na začátek cvičení jednota připravila pro děti akci
s názvem Sokolení, kterou podporoval Pardubický
kraj. Sobotní odpoledne se vydařilo hlavně díky
počasí. Děti měly připravená stanoviště, kde
dokazovaly svou zručnost, sílu a obratnost. Také do
této akce jsme zapojili jejich rodiče. Největší atrakcí
byla postavená trampolína, která byla neustále
obsazena. Po sportovních výkonech se zasedlo
k ohništi a opékaly se vuřty, děti i rodiče odcházeli
po šesté hodině spokojeně domů.

POZVÁNKA pro Tělocvičné jednoty
NA SLAVNOSTNÍ DEN 28.9.2013
Pardubické Sokoly čeká slavnostní zakončení celoročních
oslav, kde si připomínají 150 let od svého založení.
Zatímco předcházející akce patřily především sportu,
sobota 28. září bude mít slavnostní ráz.
V tento den se pod názvem Na křídlech Sokola uskuteční
den otevřených dveří sokolovny, přednáška o historii
pardubického Sokola, velký florbalový turnaj v ČEZ Areně
zakončený extraligovým zápasem Pardubic s Tatranem
Střešovice. Hlavním bodem ovšem bude Slavnostní večer
ke 150ti letům Sokola Pardubice zakončený bálem.
Připraven bude také křest kalendáře pro rok 2014, jehož
autorem je známý pardubický fotograf Tomáš Kubelka.
Slavnostní den Na křídlech Sokola by měl po devadesáti
letech uzavřít provoz sokolovny před připravovanou
rozsáhlou rekonstrukcí. Ta by měla začít hned 1. října a
sokolovna bude uzavřena téměř celý rok. V únoru se
proto neuskuteční ani oblíbené Šibřinky. Vstupenky
v ceně 150,- Kč na slavnostní bál jsou k prodeji na
vrátnici sokolovny.
V pátek 27. září se uskuteční vernisáž výstavy
k významnému jubileu Sokola ve Státním okresním
archivu, kde bude zároveň pokřtěna publikace mapující
150 let pardubického Sokola. Výstava bude otevřena až
do 29. listopadu.
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Program 28. 9. Na křídlech Sokola
9.00 - 12.00
Den otevřených dveří v areálu Na
Olšinkách
9.00 - 12.00 Výstava k významnému jubileu (Státní
okresní archiv v Pardubicích)
9.00 - 15.00 Florbalový turnaj elévů a mladších žáků
(ČEZ Arena)
10.00 - 11.00 Přednáška k významnému jubileu (Sál
Jana Kašpara v bývalé reálce)
16.00 - 18.00 Sokol Pardubice vs. Tatran Střešovice utkání florbalové extraligy (ČEZ Arena)
19.00 - 20.30 Slavnostní večer - moderovaný
komponovaný večer, předání ocenění,
křest kalendáře
20.30 - 0.00
Slavnostní bál

TZ Sokol se vrací do extraligy. S novým logem i
touhou po play off

V klubu se tak v letošní sezoně představí hned devět
(staro)nových hráčů. Rozhodně nejzářivějším klenotem
se stal útočník Martin Zozulák, který se do Pardubic
vrátil z hostování v Chodově, ověnčen titulem vicemistra
republiky a vítěze českého poháru. Kromě hráčských
povinností se hned zapojil i do fungování klubu. „Naším
cílem není uspět pouze v jedné sezóně, chceme být
dlouhodobě konkurenceschopní a postupně se
prokousávat na vyšší pozice v extraligovém pelotonu,“
říká zkušený český reprezentant. Mezi další zajímavé
akvizice se řadí příchod nejproduktivnějšího hráče první
ligy Radka Krajcigera z Havlíčkova Brodu nebo bývalého
kapitána pražského Future Ondřeje Vaculíka. „S
posílením kádru jsme velmi spokojeni. Náš skauting
začíná fungovat dobře a asi poprvé v historii můžeme
říct, že jsme získali všechny hráče, o které jsme měli
eminentní zájem. Konkurence v týmu je opravdu velká a
každý musí tvrdě pracovat, aby si místo v sestavě
zasloužil,“ dodává Zozulák.

Florbalisté
Sokola
Pardubice se po ročním
intermezzu v první lize
opět vrací zpět do
extraligy. Posílený tým
kolem
reprezentanta
Martina Zozuláka by tentokrát nechtěl hrát v
nejprestižnější české florbalové soutěži druhé housle a
poprvé v historii by rád postoupil do play off.

Kromě nových hráčských tváří získal klub také svojí
vlastní novou „tvář“. Jednou z mnoha novinek, kterou
připravil pro své fanoušky, je nové klubové logo.
„Myšlenky o změně loga nás provázely již několik let a
letos se nám podařilo je zrealizovat. Na zbrusu novém
se začalo pracovat ihned po skončení loňského ročníku.
Kontaktovali jsme profesionálního designéra ze
Spojených států, který se specializuje na tvorbu log a
znaků sportovních klubů z různých odvětví,“ vysvětluje
Vít Drašar.
Florbalisté z města perníku doposud používali ve svém
znaku symbol České obce sokolské, které však zůstane
oficiálním znakem i nadále. „Změnilo se pouze logo
klubu. Inspirovali jsme se mimo jiné u pardubických
hokejistů, kteří mají oficiální znak se zkříženými
hokejkami a k tomu logo s hlavou koně," upřesňuje.
Nový klubový symbol, znázorňující hlavu sokola, nebude
pouze na nových extraligových dresech. Zobrazený bude
také na dalších klubových předmětech, jako jsou šály
nebo trička.

Pardubický Sokol prošel v letní pauze mnoha změnami.
Do extraligy se tak vrátí nejenom posílený o řadu
zajímavých tváří, ale také s novým logem. „Čeká nás
sedmá extraligová sezona v posledních devíti letech.
Zatím se nám podařilo nejvýše vystoupat na devátou
příčku, teď ale všichni věříme, že prolomíme brány play
off a poprvé si zahrajeme vyřazovací část soutěže,“ říká
předseda pardubického klubu Vít Drašar.
Východočeši se s nástrahami loňského sestupu zvládli
vyrovnat poměrně snadno. Suverénním způsobem
ovládli základní část první ligy a prošli až do finále play
off, jenže tam zaváhali a prohráli hladce s Kladnem.
Postup si tak museli zajistit až v nervydrásající
pětizápasové baráži s pražskou Spartou. „Bylo nám
jasné, že pokud chceme být v extralize dlouhodobě
úspěšní, musíme tým posílit. Máme tady spoustu
mladých a talentovaných hráčů, našich odchovanců.
Jenže pouze s vlastními silami bychom asi nebyli schopni
konkurovat většině extraligových týmů, a rozhodli jsme
se ho vhodně posílit,“ říká šéftrenér pardubického klubu
Miroslav Janovský.

Pardubičtí florbalisté budou své domácí zápasy hrát
opět ve Sportovní hale Dašická. Zde se přivítají už tento
pátek 6. 9. tradičního účastníka AutoCont extraligy celek
FBC ČPP Software Ostrava. „V Ostravě se udála před
sezonou řada personálních změn. Uvidíme, jak kvalitně
se dokázali na sezonu překvapit. Na první body v sezoně
ale nechceme čekat, takže věříme, že zůstanou doma,“
říká kapitán týmu Karel Brychta. Zkušeného matadora,
který jako jediný v pardubickém dresu pamatuje
všechny extraligové sezony, a všechny jeho spoluhráče,
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čeká během víkendu ještě nedělní duel na palubovce
itelligence Bulldogs Brno.

Přihlášky:
Startovné:

Vstupné na domácí zápasy klub v letošní sezoně stanovil
na 20 Kč, pro fanoušky do 16 let je pak zdarma. Zakoupit
je možné také zvýhodněnou permanentní vstupenku
v ceně 150 korun, která je platná i na nadstavbové
zápasy.

Startují:

Dostat se s permanentkou bude možné i na výjimečné
utkání, které klub po dlouhých letech sehraje
v multifunkční ČEZ Areně. 28. září zde florbalisté přivítají
od 16 hodin patnáctinásobného vítěze extraligy Tatran
Střešovice. „Při našem posledním vzájemném zápase
jsme Dašickou zaplnili doslova až po střechu. Rozhodli
jsme se proto zápas s tímto špičkovým týmem
přesunout do ČEZ Areny. Věřím, že nám zde fanoušci
vytvoří skvělou atmosféru,“ dodává předseda klubu Vít
Drašar.

Kategorie:
Start:
Trať:

Vyhlášení:
Ceny:

Klub se také v pátek 27. září představí v rámci
prezentace sportovních organizací na Městských
slavnostech na Pernštýnském náměstí, kde se uskuteční
dodatečný nábor do mládežnických týmů Sokola.

na místě od 8:45 do 10:00
50 Kč, zahrnuje zázemí tělocvičny,
občerstvení na trati i v cíli,
výsledkovou listinu a bohaté sportovní
zážitky!!!
všichni řádně přihlášení závodníci starší
15 let na vlastní nebezpečí
mladší pouze se souhlasem zákonného
zástupce
muži , ženy
hromadný v 10:15
dlouhá 10 500 metrů, převýšení 210 m,
po asfaltových cestách, start a
cíl u Sokolovny
proběhne po zpracování výsledků v cca
13:30 hod.
věcné, dle kategorií

Mapa jednoho kola trasy + výškový profil:

T.J. SOKOL KUNVALD
Vás zve na

Kunvaldský půlmaratón 2013
1. ročník silničního běhu pro všechny
Sobota 2. 11. 2013 v 10:00 Sokolovna Kunvald
Přihlášky:
na místě od 8:45 do 9:45, předem na
triatlonkunvald@seznam.cz
Startovné:
100 Kč, zahrnuje zázemí tělocvičny,
občerstvení na trati i v cíli,výsledkovou
listinu a bohaté sportovní zážitky!!!
Startují:
Kategorie:

Start:
Trať:

Vyhlášení:
Ceny:

všichni řádně přihlášení závodníci starší
15 let na vlastní nebezpečí
muži do 39 let, muži do 49 let, muži nad
50 let
ženy do 34 let, ženy nad 34 let
hromadný v 10:00, GPS 50°7'42.263"N,
16°30'2.910"E
dlouhá 21 097 metrů, převýšení 420 m,
po asfaltových cestách, běží se
ve dvou okruzích, start a cíl u Sokolovny
proběhne po zpracování výsledků v cca
13:30 hod.
věcné, dle kategorií

Kunvaldského železného muže ovládla žena
Už po dvanácté se v Kunvaldě sešli vyznavači
triatlonu. Počasí jim připravilo doslova a do písmene
nejžhavější ročník. Teplota v době závodu vyšplhala až k
37°C. Přesto odstartoval rekordní počet účastníků: 58
mužů, 10 žen a 18 štafet. Malá vodní plocha místního
koupaliště nutí pořadatele startovat ve dvou vlnách.
Nejprve kategorii žen a mužů nad 40 let a za dvacet
minut muže do 40 let a štafety.
První z vody vyběhla Jana Jiroušková z RCR Bike
Teamu Ćeská Třebová, následována Václavem Glaserem

Součástí závodu bude Lidový běh
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z Fort SMC Ústí n.O. Spolu pak absolvovali cyklistickou
část. V běhu však Jana Jiroušková, bývalá česká
reprezentantka, už nikomu nedala šanci a doběhla si pro
jasné vítězství jako nejlepší jednotlivec!!! v čase 1:07:06.
Druhý celkově skončil s téměř minutovou ztrátou vítěz
kategorie nad 40 let Václav Glaser. Třetí celkově se
umístil Aleš Zídka, vítěz kategorie mužů do 40 let,
startující v druhé vlně časem 1:08:10. Letošní ročník
závodu tak můžeme přejmenovat na Kunvaldská železná
žena. V kategorii štafet obhájil loňské vítězství tým
Těchonín 1 v čase 1:06:50.
Všichni závodníci a závodnice si zaslouží veliký
obdiv za dokončení závodu v panujících tropických
podmínkách. Závodníků Sokola Kunvald se letos
zúčastnilo deset, ale bohužel se nikdo z nich nedokázal
prosadit na stupně vítězů.

T.J. SOKOL SLATIŇANY

Taneční skupina IGNIS v roce 2013
Dívčí taneční skupina IGNIS pod vedením ses. Petry
Hrochové ze Sokola Slatiňany má za sebou už 8
sezonu a je ověnčena mnohými úspěchy.
Zúčastňuje se pravidelně krajských soutěží a
Mistrovství republiky pod dvěmy tanečními
organizacemi a jsou to: Czech dance organisation a
Taneční skupina roku. Téměř vždy se můžou
pochlubit s umístěním na předních místech.
Poslední úspěchy děvčata z tanečního souboru
zaznamenala s vystoupením „Cuba“ a umístila se v
pohárové soutěži na 1. místě a poté na Mistrovství
ČR na 4.místě. Děvčata se pravidelně připravují ve
slatiňanské Sokolovně, kde zároveň pořádají nábor
nových členek viz. Náborový letáček. V letošním
roce připravují novou sestavu v duchu Latino show.
Mimo soutěžích děvčata předvádějí své umění na
kulturních a tanečních akcí v rámci kraje. Jejich
- 11 -

snažení je obdivuhodné už protože se jedná o čistě
amatérský soubor a od nás lze jen popřát mnoho
úspěchu v dalších sezónách.

Na pozvání předsedy „Klubu nadšencou amaterskej
cyklistiky“ (KNAC) se naši členové zúčastnili cyklsticko –
turistické akce na slovenském Liptově, pod letošním
názvem TOUR DE LIPTOV. Organizování podniku se za
naší župu ujal Cykloklub ze Sokola Slatiňany v čele
s předsedou klubu br.MUDr. Josefem Tuhým.
Celkem 17 sester a bratrů naší
župy
(včetně
náčelnice
s náčelníkem župy ses. Sv.
Hoffmannové a br. Vl. Pilaře)
ve čtyřech autech s 13-ti koly
postupně v průběhu 9-ti dnů přijíždělo do penzionu
- 12 -

účastnických diplomů a vtipných upomínkových
předmětů. Večer byl zcela mimořádný. Folklorní
soubor z Likávky se slovenskou dětskou slavicí
předvedl své umění a přítomné uvítal starosta obce

Veronika v Lískvé u Ružomberka. Z velmi příjemného a
na naše poměry velmi levného penzionu jsme podnikali
výlety jak pěšky, tak i na kolech za krásami Liptova a
jeho okolí. Navštívili jsme Hradní rytířské slavnosti
amfiteátru pod hradem Likava v Likávce, Slavnosti
v stále obydleném skanzenu Vlkolínec, navštívili jsme
Oravský hrad, absolvovali plavbu parníkem po Oravské
přehradě s návštěvou Slanického ostrova včetně
prohlídky uměleckých expozic. Koupali jsme se
v přírodním termálním vřídle v Liptovském Jánu
a termálních koupalištích v Bešeňové a Lázních Lúčky.

Ing. Marián Javorka, kterému slatiňanští Sokolové
vyřídili pozdrav a předali dárky od starosty Města
Slatiňany Mvdr. Ivana Jeníka. Zábava při hudbě, tanci,
dobrém gulášku a dobrém pití byla velmi příjemná a byli
i tací, kteří se vydrželi bavit až do rána. Po překrásně
prožitém výletu, plném zážitků a nových přátelských
vztahů jsme v neděli odjeli domů. Nebylo by od věci
zúčastnit se příštího 35. Ročníku, který má být
organizován slavnostně a jsme předsedou KNAC
srdečně zváni.

Na penzion nás přišli navštívit přátelé z KNAC a mimo
výborné teplé likávské speciality (Likavské droby), na
které jsme si pochutnali, obdarovali starostu Sokola
Slatiňany pravou a zdobenou fujarou. Návštěva nám
udělala velkou radost a bavili jsme se na terase
penzionu až do pozdních hodin.
Vlastní cyklo-akce v režii KNAC, kterou řídil Róbert Fajta
z vozíku (čerstvě po operaci kloubu) začala ve čtvrtek
srazem borců ve sportovním areálu v Likávce. V pátek
proběhla první část akce, a to jízdou v okolí Liptovské
Mary (65 km). Do akce se zapojil i hendikepovaný
cyklista Marián Ligda na handbiku , který mimo jiné
zdolal za velkého mediálního zájmu v období trvání
závodu Tour de France trasu z Liptovského Mikuláše do
Paříže. Ve večerních hodinách proběhlo společné
setkání všech účastníků, na kterém jsme mimo
jiné besedovali s Mariánem Ligou.

V sobotu akce pokračovala jízdou (60 km) do Suché
doliny se zastávkou v rodinném minipivovaru
Brontvai a zpět. V podvečer proběho v likávském
sportovním areálu vyhodnocení akce s předáním
- 13 -

T.J. SOKOL KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ

T.J. SOKOL ÚHŘETICKÁ LHOTA

NECKIÁDA 2013
V ÚHŘETICKÉ LHOTĚ
je již tradicí, že konec prázdnin patří neckiádě. Letos
jsme se sešli už po šesté. Počasí nám velice přálo. Na
řece se uskutečnila velkolepá přehlídka vlastnoručně
vyrobených plavidel i netradičního oblečení soutěžících.

Už tak pestrý doprovodný program, soutěže, hry pro
děti, mládež a širokou veřejnost, jsme rozšířili o
přehlídku historických vozidel, motocyklů. KVH (klub
vojenské
historie)Pardubice
předvedl
vojenská
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historická vozidla U.S. ARMY a CA. Všichni účastníci si
náležitě užili velice vydařené akce.
Stanislav HÁJEK, jednatel T. J.

T.J. SOKOL NASAVRKY
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T.J. SOKOL LETOHRAD
ZAHÁJENÍ CVIČEBNÍHO ROKU TJ SOKOL
LETOHRAD V ROCE 2013
VÁŽENÉ SESTRY, BRATŘI A VŠICHNI DALŠÍ
PŘÍZNIVCI SOKOLSTVA..
Dovoluji si Vás požádat jako člen T.J. SOKOL LETOHRAD
O VYLEPŠENÍ několika již dobrých a zásadních kroků ve
vaší činnosti. Mám jedno přání, zkvalitnění cvičitelské
práce. Toto vyjadřuji v několika větách:
My starší členové senioři a důchodci rádi předáváme
dlouholeté zkušenosti z práce v České obci sokolské. Je
starší jak
Československá republika, kterou T.G.
Masaryk se svými věrnými spolupracovníky založil.
Velký podíl na vzniku naší vlasti měli i bratři LEGIONÁŘI,
kteří se k zakládajícím členům sokola hlásili.
Pro mladou generaci uvádím, že to byl tehdejší mecenáš
JINDŘICH FÜGNER A PROFESOR ESTETIKY Dr. MIROSLAV
TYRŠ. Legionáři na ruské frontě nezapomněli na
sokolskou činnost a v době klidu po bojích s bolševiky,
pravidelně cvičili. Pořádali menší tělocvičná vystoupení
pro obyvatele Ukrajiny a Velké Rusi (jak se tehdy říkalo.
V těžkých bojích mnozí ztratili to nejcennější – život a do
vytoužené vlasti se nevrátili. Velké a splnitelné sokolské
ideje zanechaly hluboké stopy na území, která naši
legionáři od fanatických bolševiků manipulovaných
Leninem osvobodili.
Dvanáctého
Všesokolského
sletu,
po
třetím
znovuobnovení SOKOLA, pochodovala v historických
krojích skupina zástupců RUSKÉHO SOKOLA. Po zvolání
ať žije RUSKÝ SOKOL, následoval silný potlesk
v přihlížejícím davu na chodníku Václavského náměstí.
Malá skupina RUSKÝCH a UKRAJINSKÝCH zástupců
radostně se vždy vztyčenou hlavou mávala na pozdrav.
Byl to pro mě obrovský zážitek oproti roku 1968. Mnozí i
já utírali slzy.
Získali jsme poměrně značný úspěch v Letohradě a
v župě Východočeské se sídlem v Pardubicích. Měl jsem
mimo jiné úkoly, dost náročnou práci ve smírčí komisi
v ČOS Praha. Byl jsem předsedou jejím a myslím, že
dobrým. O stěžejních případech mám, dodnes záznam
na magnetofonovém pásku a je vám k dispozici. Pokud
chcete strávit několik hodin přehráváním. Lepší je,
stručné slovní povídáni někde u piva.

O.Pavlík, jednatel T.J.

T.J. SOKOL KERHARTICE

Sokol Kerhartice byl předsednictvem župy pověřen pro
rok 2014 pořádáním VI.ročníku cyklo – turistické akce
„SO KOLNÍ VÝLET KOLEM“. Akce se bude konat s trasami
v okolí Ústí nad Orlicí poslední víkend v červnu s hlavním
programovým dnem 28. 6. 2014.
- 16 -

Zamyslete se nad tím, zda na příklad při zahájení
školního a cvičebního roku, můžete být více nápomocni a
neuvádět do nadměrného zatížení některé sestry a
bratry. Nemohou být do nekonečna zatěžovány. Mohlo
by se stát, že se to neblaze projeví na jejich psychice a
fyzickém zdraví. Důsledkem poté je to, že nervozitu

přenášejí na ostatní obětavce, kteří pracují v náročné
práci s mládeží.
Ulevují si taktně, že mladí se spoléhají jen na staré dříče
a nic nedělají. Já tvrdím, že dělají, ale chybí jim ty
zkušenosti, které jsme mi draze i v době persekuce
SOKOLA S TĚŽKÝMI NÁSLEDKY SNÁŠELI.
Základním úspěchem práce je alespoň 1x za měsíc se
sejít a o věcech sokolských řádně pohovořiti. Udělat
rámcový plán, časový rozvrh, jeho dodržování a přidělit
osobní zodpovědnost jednotlivcům. Je to jednoduché a
účinné. Následuje úspěch všude. Málo kdo ví, že máme i
úspěch na soutěžích v zahraničí a zejména na různých
mistrovstvích. To je buď z neznalosti původu
reprezentantů ČR a nebo přetrvávající záměr totalitních
pisálků.
Pokud nebudeme pracovat uvážlivě - odrovnáme ty,
kteří něco pro SOKOL JIŽ UDĚLALI A MNOZÍ STÁLE JEŠTĚ
DĚLAJÍ.
Nechci poučovat a ani prosit, JE TO
POTVRZENO!!!. Já jsem za svou práci v minulosti obdržel
nepřehlednou řadu diplomů, dvě medaile a čestné
uznání města Letohrad za rok 2012.
Víte to, neboť se neudělovalo ilegálně, ale velmi
slavnostně při Mezinárodním hudebním festivalu na
Tvrzi Orlice. Bývalý panský dvůr patří do katastru více
jak pětitisícového města v podhůří Orlických hor. Že
vzkvétá a je krásné, to nemusím nikomu připomínat.
Stačí se podívat kolem. Kdo chce ten vidí, kdo nechce ten
kritizuje a za každou cenu, i dobro znehodnocuje. To
poslední je u některých „kádrů“ prvořadý cíl. Žel, jsou i
v zastupitelstvu města jako velcí opatrnicí a
zdůvodňovatelé své totální neschopnosti anebo se jen
přetvařují, že to myslí dobře. Ztěžují tak práci panu
starostovi celému zastupitelstvu při plnění úkolů.
Závěr: rozdělte si úkoly – budete šťastni v kruhu věrných
sester a bratří, kteří pro sokolstvo udělali i na
mezinárodním fóru opravdu mnoho. Pokud by někdo
z vás navrhoval, až tady nebudu, na moji památku chtěl
konat nějaký memoriál, tak si to zakazuji!!! Nejsem
žádný slavoman, ale byl jsem činný tak, jak jsem
se tomu zavázal SOKOLSKÝM SLIBEM. I někteří naší
členové podepsali slib při ukončení cvičitelských zkoušek
v Rychnově nad Kněžnou (bývalé župní školící středisko
ve vlastnictví TJ Sokola Rychnov).
Nyní se slib již nevyžaduje. Naše, po třetí
znovuobnovená a nejstarší tělocvičná jednota na celém
světě, dává každému svému členu možnost, aby ukázal
co je sokolská myšlenka - úkol a cíl. Svobodně, nezištně,
dobrovolně vykonávat svěřený úkol a nezklamat důvěru,
kterou dostal. Valná hromada je nejvyšším orgánem
tělocvičné jednoty , která schvaluje práci na celé další
funkční období.

Mládež potřebuje tělovýchovu, sport, turistiku dobré
vzdělání a to vše, pokud možno najednou. Je to náročné
zvládat. Výsledkem je potom spokojenost dětí, rodičů,
školy a celé společnosti. Je třeba říci, že nevychováváme
mladé lidi jen ke studiu na střední a nebo na vysoké
škole. Chceme přece mít i fyzicky připravené budoucí
spoluobčany k výkonu svého povolání, aby se stali mistry
svého řemesla. Nepotřebujeme národ otylých lidí,
mladých staříků a početnou řadu „platfusáku“ všech
generací. Tomu zabráníme tělesnou výchovou, sportem
a zdravým způsobem života.
Kdo má pohybové předpoklady a přirozené nadání nechť
vynikne. Plyne to z neodhaleného talentu u dětí. Jsme
tomu svědky, i dnes.
Krásný příkladem je, že naši reprezentanti v začátku
sezóny opět bodovali na čelných pozicích v biatlonu.
Mají dobré materiální zabezpečení, odbornou péči a
navíc krásné prostředí v podhůří Orlických hor. Tam kde
najdete středisko vrcholového sportu. Do atraktivní
činnosti se může zapojit mnoho mladých lidí. Nachází
zde, i uplatnění velká skupina seniorů, s kterými jsem se
v minulosti setkával jako předseda volejbalového oddílu
v TJ Spartak OEZ Letohrad.
Dovolte, abych vám poděkoval za vaší práci. Jsem bývalý
profesionál, instruktor branné výchovy, učitel, trenér a
t.,d.. Dokonce i nositel několika výkonnostních tříd a
účastník přeboru republiky v atletiky, které byly
pořádány každým rokem pro studenty vysokých škol.
Tenkrát se jmenovaly Vysokoškolské sportovní hry.
Se sokolským pozdravem NAZDAR !
Luděk Hradecký Letohrad

T.J. SOKOL LHOTKA-ČESKÁ TŘEBOVÁ

Dokončení celkové modernizace sokolského areálu

Areál T.J. Sokol Lhotka ležící na trase "českotřebovské
části" regionální cyklostezky je nyní již téměř dokonalý.
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T.J. SOKOL ÍŠNICE

Leží jednak na frekventované cyklotrase, jednak
uprostřed obce. Ke cvičení a sportování se
využívá nejen malá tělocvična, přilehlé travnaté hřiště
vhodné na malou kopanou, ale nyní též nové
víceúčelové hřiště s umělým povrchem určeným
především na volejbal, nohejbal i tenis, které bylo
slavnostně otevřeno 23. srpna 2013. Areál Sokola
Lhotka v současné podobě vznikl díky dobré spolupráci
Sokola se zdejším osadním výborem, který dokázal
zajistit větší investici do majetku Sokola. Část
prostředků na investici si musel Sokol Lhotka zajistit
vlastními silami. Investice do hřiště na Lhotce byla velmi
rozumná, areál Sokola je skutečným centrem dění v obci
a bude umožňovat kvalitní sportovní vyžití. Dokončení
celkové modernizace sokolského areálu bylo
realizováno právě v roce, kdy si lhotecký Sokol podle
kroniky připomíná 90 let od svého založení.

T.J. SOKOL HOLICE

100 LET SOKOLA HOLICE
V sobotu 7.září oslavila Tělocvičná jednota SOKOL Holice
100 let od otevření sokolovny.Program se odehrával
před budovou sokolovny,kde mimo jiné bylo přečteno
poselství sokolů,které bylo uloženo v základním kameni
pod oknem výborovny při výstavbě budovy před 100leta
a nové poselství dalším generacím. To bylo slavnostně
uloženo do míst,kde je základní kámen sokolovny. Dále
přítomní měli možnost shlédnout výstavu fotografií a
krojů ve výborovně a v hale sokolovny.Také mohli
shlédnout finální práce v tělocvičně,kde dochází k
výměně zdroje vytápění a nových omítek stěn.
A. Dvořáková tajemnice T. J.
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Avizované akce sokolských jednot a župy
27.9.2013
27.9.2013
28.9.2013
28.9.2013
29. 9. 2013

6. 10. 2013
12.10.2013
13.10.2013
18.10.2013
19.10.2013
2. 11. 2013
2.11.2013
7.11.2013
22.11.2013
30.11.2013
6.12.2013
14.122013

T.J. Sokol Pardubice I – vernisáž výstavy 150 let Sokola v Pardubicích
T.J. Sokol Nasavrky – Sokolení, volejbalový zápas, lampionový průvod, posezení u ohně
T.J. Sokol Kerhartice - Sokolení
T.J. Sokol Pardubice I - Na křídlech Sokola – slavnostní večer ke 150 letům Sokola Pardubice I
T.J. Sokol Klášterec n. Orlicí - Cyklistická „Horská časovka“ 7,7 km Klášterec n.O.
Kategorie: závodní kola, horská kola, historická, turistická kola a
recesistická kola, In-line brusle a kolečkové lyže.
T.J. Sokol Klášterec n.O. - Přespolní „Běh údolím Orlice“ Klášterec nad Orlicí, župní přebor
T.J. Sokol Líšnice – Ve stopě Líšnické patnáctky 2013
oblastní sraz cvičitelů mladšího a staršího žactva v Pardubicích
doškolení cvičitelů Horní Bradlo (do 20.10.2013)
T.J. Sokol Nasavrky – 1.Tradiční nasavrcký turnaj v badmintonu - mixy
T.J. Sokol Kunvald - Kunvaldský půlmaratón
župní sraz cvičitelů žen, mužů a seniorů v České Třebové
T.J. Sokol Slatiňany „TRADIDICE EVROPY“ - mezinárodní dětský folklorní festival
T.J. Sokol Slatiňany „Den zdraví“
T.J. Sokol Slatiňany „Vánoční trhy“
T.J. Sokol Slatiňany závěrečný ples absolventů tanečních kurzů „Věneček“
T.J. Sokol Slatiňany Vánoční koncert soborů FORMANI a SEJKORKY

Kalendář sokolských výročí.
ZÁŘÍ:
3.9.1948

zemřel v Sezimově Ústí dr. Edvard Beneš, prezident Československé republiky.
Od svých 6 let byl členem Sokola, nejprve v rodných Zákolánech, pak v Praze v
Sokole Vinohrady.

10.9.1822

se narodil v Praze Jindřich Fügner, první starosta Sokola a velký mecenáš
Sokola. Na vybudování sokolovny T.J. Sokola Pražského věnoval celý svůj majetek.

17.9.1832

se narodil v Děčíně Dr. Miroslav Tyrš.

21.9.1867
29.9.1869

se narodil v Benešově JUDr. Josef Scheiner, starosta Sokola v letech 1906 - 1932.
byl v Praze na popud dr. Miroslava Tyrše založen Tělocvičný spolek paní a
dívek pražských, první jeho starostkou byla Sofie Podlipská.

ŘÍJEN
4.10.1896: zemřel JUDr. Julius Grégr, český politik a novinář, spoluzakladatel Sokola. Se Svým
bratrem Eduardem Grégrem byl spoluzakladatel mladočeské strany, vystupoval
proti pasivní politice staročechů v boji o rovnoprávnost Čechů v RakouskoUhersku. Byl poslancem českého zemského sněmu a rakouské říšské rady. Se svým
bratrem přispěl k vítězství mladočeské strany v české politice.
8.10.1941: výnosem říšského protektora Reinharda Hendricha byla rozpuštěna Česká obec
sokolská a její majetek byl zabaven.
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8.10.1942

zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi MUDr. Stanislav Bukovský, starosta ČOS
(1932-39) a Svazu Slovanského sokolstva.

24.10.1890 se v Praze narodila Marie Provazníková, náčelnice ČOS a po roce 1948 náčelnice čs.
Sokola v zahraničí. Po roce 1948 emigrovala, protože byla upozorněna přáteli, že ji
čeká zatčení komunistickým režimem. Žila v USA, pracovala v čs. Sokolu v
zahraničí a dožila se 101 roků. Dne 28.10.1992 jí byl udělen řád T.G. Masaryka i.m.
28.10.1918: Byla vyhlášena Československá republika. Bylo ustaveno Revoluční národní
shromáždění, které zvolilo prezidentem republiky T.G.Masaryka. Sokolové převzali
strážní službu na celém území státu včetně Slovenska, odzbrojovali rakouské
vojenské posádky a zabraňovali rabování a sabotážím. Strážní službu konali až do
návratu československých legií ze zahraničních bojišť do vlasti. Se spojenci uzavřel
náš nový stát dohodu, aby z blízkých států, Francie a Italie, byli čs. legionáři
urychleně uvolňováni a přepravování do vlasti, kde se stali základem
československé armády. Starosta ČOS Judr. J. Scheiner byl pověřen Národním
výborem organizováním branné moci našeho nového státu a stal se členem
předsednictva Národního výboru a v letech 1918 až 1920 inspektorem čs. armády.
Od roku 1920 se opět ujal funkce náčelníka ČOS.
Očekáváme, že naše Jednoty podpoří oslavy 28. října ve svých obcích svou účastí.
Velmi vhodná a žádoucí je účast sokolské delegace v kroji na čestných strážích u
památníků 28. října, T.G. Masaryka nebo obětí 1. světové války ( dle místních
podmínek) a při pokládání květin.
29.10.1918 ČOS obnovila svou činnost po svém rozpuštění rakouskými úřady za války.

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.
Příspěvky zasílejte na adresy: kancelar@zupa-pippichova.eu, lebduska.mir@seznam.cz
Jakékoliv jiné úpravy nebudou publikovány.

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 12. 10. 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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