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

mail: kancelar@zupa-pippichova.eu

www.zupa-pippichova.eu

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE
 Dotace MŠMT. Děkujeme tělocvičným jednotám, které zaslaly vyúčtování dotací MŠMT ve
stanoveném termínu, tj. nejpozději do 15. listopadu 2013.
 Žádosti o podporu Pardubického kraje v roce 2014.
Předsednictvo župy rozhodlo o podání žádosti za župu v PROGRAMU B3 – PODPORA SPORTU PRO
VŠECHNY na dvě župní akce:
- POJĎ SE HÝBAT (zahrnuje župní přebor v LA - Ústí nad Orlicí, župní přebor ve všestrannosti Vysoké Mýto a soKOLNÍ výlet - Kerhartice)
- POJĎ SI ZAHRÁT (zahrnuje župní přebor ve florbalu – Jevíčko, ve futsalu – Dolní Újezd, ve
volejbalu – Dolní Újezd, v malé kopané – Svratouch)
Každý subjekt (jedno IČ) může podat dvě žádosti. Informace jsou uveřejněny na webových stránkách
župy nebo na www.pardubickykraj.cz. Žádosti lze podávat pouze do 30. listopadu 2013. Je vhodné, aby
se od Vás, tělocvičných jednot, na Pardubickém kraji sešlo co nejvíce žádostí.
 Sokolské omalovánky. V župní kanceláři jsou k dispozici sokolské omalovánky. Cena 1 ks
omalovánek 10,- Kč.
 Sokolské kalendáře. V sokolské prodejně v Tyršově domě v Praze jsou ke koupi či k objednání
stolní a nástěnné kalendáře na rok 2014. Stolní kalendář stojí 85 Kč, nástěnný 110 Kč. Nabízíme Vám
možnost hromadného objednání přes župu – v případě Vašeho zájmu přivezeme kalendáře do Pardubic,
kde si je budete moci vyzvednout. Objednávky přijímáme do pátku 29. listopadu 2013 do 12 hodin.
Případně si je můžete objednat přímo v Praze – tel. 257 007 265, e-mail: pbendova@sokol.eu
 Členské známky.
V župní kanceláři jsou stále 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.
Upozorňujeme, že:
 poslední možnost objednat členské známky na rok 2013 je do středy 27.11.2013
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do 15.12.2013 lze známky za rok 2013 na župu vrátit
od 16.12.2013 lze objednávat spolkové známky na rok 2014

 Novela Občanského zákoníku a souvisejících předpisů.
Od 1.1.2014 vstupuje v účinnost nový Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ).
Obsahuje 3081 paragrafů a zrušuje více než 100 právních předpisů. Smyslem a účelem je upravit veškeré
soukromoprávní vztahy v jednom kodexu. V dalším textu uvádíme pouze některé důležité informace, o
dalších budete průběžně informováni.
 Všechny tělocvičné jednoty obdržely poštou publikaci „Česká obec sokolská ve světle nového
občanského zákoníku“. Součástí této brožury je i CD, na kterém je možné stáhnout nejdůležitější
legislativní normy.
 Dnem 1.1.2014 se ze všech tělocvičných jednot župy, které byly dosud občanským sdružením, stanou
pobočné spolky, spadající nadále pod Sokolskou župu Východočeskou-Pippichovu. Župa se rovněž
stává pobočným spolkem, spadajícím pod hlavní spolek, Českou obec sokolskou. Pokud budete
uvádět po 1.1.2014 v nějakých dokumentech svoji „právní formu“, již uvádějte „pobočný spolek“.
 Hlavní i pobočné spolky budou zapsány do veřejného rejstříku, a to u Městského soudu v Praze 2,
Slezská 9. Toto bude provedeno automaticky překlopením z databáze ARES (Registr ekonomických
subjektů). Překlopením databáze může dojít ke ztrátě údajů nebo k chybám, a z tohoto důvodu se
bude provádět v roce 2014 kontrola. Opravy a doplnění zápisu tělocvičných jednot ve Veřejném
rejstříku budeme provádět na oficiálním formuláři, který prozatím není k dispozici. Všechny jednoty
budou muset poskytnout součinnost. Již nyní si však můžete provést kontrolu údajů uvedených
v ARES. Po otevření aplikace ve vyhledávači na internetu stačí vypsat IČ a dát vyhledat příslušnou
tělocvičnou jednotu. Zároveň zkontrolujete, zda máte správně zapsanou adresu sídla T.J.
 Zápis nebude jednoduchou záležitostí a je třeba k tomu zajistit požadované dokumenty a splnit
předepsané náležitosti. Jak již bylo uvedeno v minulém Župním zpravodaji, každá jednota musí
předat župě originály nebo ověřené kopie Zápisu a Usnesení volebních valných hromad. Oba vzorové
dokumenty byly začátkem roku 2013 zaslány všem T.J., jsou též k dispozici na župním webu. Tyto
doklady musí být opatřeny příslušnými podpisy i razítkem, případně to mohou být úředně ověřené
kopie.
 Evidenční list T.J. musí též splňovat předepsané náležitosti. Probíhá kontrola ČOS, v případě

nedostatků budou muset být evidenční listy doplněny nebo opraveny. Evidenční list musí obsahovat
mj. aktuální sídlo jednoty, emaily, telefonní čísla, osmimístné identifikační číslo (IČ), osmimístné
registrační číslo, musí obsahovat podpisy. Každá jednota musí mít jmenovanou kontrolní komisi,
případně pracovníka pověřeného kontrolou (viz. Stanovy čl. 7.6.6. „VH volí také členy a náhradníky
kontrolní komise jednoty. V jednotách s menším počtem zletilých členů než 50 volí na místo kontrolní komise
jednoty člena pověřeného kontrolou“ a čl. 7.8. „Kontrolní komise jednoty (nejméně tříčlenná) je nezávislý
orgán. Členství v KK je neslučitelné s členstvím ve výboru jednoty a nebo s činností v hospodářských nebo
účetních orgánech na úrovni jednoty. Ustanovení o KK se užije přiměřeně též pro člena pověřeného
kontrolou“).

- Další informace k novému občanskému zákoníku budeme umisťovat na župní web, kde je k tomu
vytvořena samostatná záložka pod župní kanceláří.
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Základní úkoly jednot, žup a ČOS

1. SCHVÁLENÍ AKTUALIZOVANÝCH STANOV – připravuje se na podzimní jednání Výboru ČOS 29. - 30. 11.
2013. (případné další nutné úpravy lze přijmout na 11. Sjezdu ČOS v roce 2016).
2. Zajištění originálních USNESENÍ VOLEBNÍCH VALNÝCH HROMAD jednot a žup a usnesení z volby členů
předsednictva župy na Výboru župy. Župy musí zajistit originály nebo ověřené kopie a zkontrolovat
úplnost zápisů (podpisy návrhové komise).
3. Udržování AKTUÁLNÍHO EVIDENČNÍHO LISTU (na ČOS odevzdalo 1095 jednot a žup) nebo přehledu o
statutárním orgánu a kontrolní komisi jednot a žup.
4. Zajistit VÝPIS JEDNOT A ŽUPY Z REGISTRU EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ ČSÚ v ARES – zde zkontrolovat co
je všechno špatně zapsané. Téměř každý druhý zápis sokolské organizace vykazuje nějakou chybu,
většinou způsobenou neaktualizováním údajů chybným zapsáním úřednice nebo špatným počátečním
zápisem hlavně názvu jednoty. V současné době již Ministerstvo vnitra připravuje předání agendy a
patrně nebude mít energii zajistit opravu údajů. Překlopením databáze je nutné počítat se ztrátou
dalších údajů. Opravu zápisu bude možné od roku 2014 realizovat na formuláři Ministerstva
spravedlnosti spolu s doplněním dalších potřebných údajů dle nově platné legislativy.
ARES stačí napsat do vyhledávače např. v seznamu.cz – je veden na stránkách Ministerstva financí. Po
otevření aplikace vypsat IČ a odklepnout vyhledat.
 Výpis z živnostenského rejstříku.
Dále připomínáme, že T.J. mají i další legislativní povinnosti, např. vyplývající ze živnostenského zákona
a jeho novely (změny živnostenského zákona č. 455/91 platí od 17.10.2013).
V rámci své hlavní činnosti může T.J. vyvíjet i příležitostnou výdělečnou činnost. Takovou činnost nelze
zaměňovat s vedlejší hospodářskou činností, např. pokud tělocvičná jednota pořádá během roku
sportovní i kulturní akce i pro širokou veřejnost, prodává reklamu atd.
V tom případě je nutné zajistit Výpis z živnostenského rejstříku (dříve Živnostenský list) na živnosti
volné, např. na:
- velkoobchod a maloobchod
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí,
zábav, výstav, přehlídek, prodejních a podobných akcí
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
případně na živnosti řemeslné, např. na:
- hostinskou činnost

Uvedené náležitosti by měl mít každý právní subjekt v pořádku bez ohledu na nový občanský zákoník.
V opačném případě se vystavuje riziku zastavení jakýchkoliv dotací nebo sankcím, a to bez ohledu na to, zda
je členem ČOS nebo jiné zastřešující organizace nebo zda existuje samostatně (v tomto případě to máš ještě
složitější).
Lenka Pařízková
tajemnice župy
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Dočasná adresa župní kanceláře
Z důvodu rekonstrukce budovy sokolovny T.J. Sokol Pardubice I je župní kancelář dočasně
přestěhována na adresu SMILOVA 431, 530 02 PARDUBICE, což je asi 450 m od budovy
sokolovny.
V souvislosti se stěhováním se mění pouze adresa, kde má župa dočasně pronajaté kanceláře.
Jiné kontaktní údaje, tzn. telefony, maily, sídlo župy apod. zůstaly beze změny.

ODBOR VŠESTRANNOSTI - NÁČELNICTVO
Vážené sestry a vážení bratři všechny srdečně zdravíme.
Chceme Vám připomenout, že již můžete zasílat Hodnocení všestrannosti, formulář je již na župním webu a
termín poslání je do 30. 12. 2013, prosím nenechávejte to až na poslední chvíli, je to pak náročné dát
dohromady. Děkuji.
Upozorňujeme ty jednoty, které budou nacvičovat všestrannost, že příští rok soutěž proběhne v T. J. Sokol
Vysoké Mýto 26. 4. 2014.
Pro předškoláky byly vybrány sestavy: Trojboj VII. na stranách 23. – 25.
Nezapomínejte posílat pozvánky na Vaše akce a také jejich zhodnocení i s fotografiemi.
Přejeme Vám hodně energie.
Světlana Hoffmannová – náčelnice župy

INFORMACE Z ČOS
Případní zájemci o účast na 15. gymnaestrádě 12.-18.7.2015 v Helsinkách si přihlášku řeší
individuálně přímo u OV ČOS. Podrobné informace jsou uvedeny na župním webu.
Místostarosta župy br. Miroslav Lipavský žádá případné zájemce, aby ho informovali na mailu
miroslav.lipavsky@pfahnl.cz nebo na tel. 602 437 101.
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VZDĚLAVATEL
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ZE ŽIVOTA JEDNOT
zemský poslanec Karel Adámek z Hlinska, který se stal v
téže době také čestným občanem našeho města. Jako
lokalita je tedy v přírůstkové knize muzea uváděno
Hlinecko. Jsou součástí souboru, který čítá čtyřiadvacet
vyřezávaných i soustružených hraček domácí výroby,
spadají tedy do lidové tvorby. Nás z tohoto souboru
zajímá devět vyřezávaných figurek, které představují tři
sokolské cvičence, tři cvičenky a tři cvičence z řad
dorostu. Muži a dorost drží v rukou tyče. Muži mají
černé boty a kalhoty, světlý nátělník a černou čepici.
Jejich obličeje zdobí kníry. Ženy mají černý cvičební
úbor. Dorost je oblečen podobně jako muži, na rozdíl od
nich má ale krátké bílé kalhoty a červený nátělník. Ruce
všech cvičenců jsou pohyblivé, k tělu jsou připevněny
hřebíčky. Hračky jsou vysoké zhruba deset centimetrů.

T.J. SOKOL PŘELOUČ

Počátky Tělocvičné jednoty Sokol v
Přelouči: figurky sokolských cvičenců
Počátky Tělocvičné jednoty Sokol Přelouč sahají do roku
1886. Tehdy probíhala první nezávazná cvičení na dvoře
Sekyrkova pivovaru. Tato cvičení neměla dlouhého
trvání, ale stala se důležitým katalyzátorem dalšího
vývoje. Zásadní události nastaly až v září 1888. Dne 12.
září tohoto roku se uskutečnila první schůze v sále
„Staré Besedy“. I díky „vzletnému provolání“ JUDr.
Ladislava Quise proběhla dne 1. listopadu 1888
ustavující valná hromada. V této době měl Sokol 68
členů. Starostou byl JUDr. Čeněk Zadina, náměstkem
starosty František Šimáček a náčelníkem Vladimír
Sekerka. První cvičení se uskutečnilo 20. listopadu téhož
roku. Jednota v prvních letech bojovala s
řadou
těžkostí. Neměla místnost ke cvičení, scházelo vybavení
a odborní cvičitelé. Pomohla TJS Kolín, kde získali první
přeloučští cvičitelé zkušenosti. Již v červenci 1889 se ale
účastní župního sletu v Žiželicích u Chlumce nad
Cidlinou a v roce 1891 i Všesokolského II. sletu.
Sokolové v této době cvičí v tělocvičně školní budovy na
náměstí a společenské akce pořádá ve „Staré Besedě“.
Až v roce 1901 získali vlastní tělocvičnu v nově
postavené Občanské záložně.

Bc. Matěj Pešta,
správce depozitáře Městského muzea v Přelouči

T.J. SOKOL PARDUBICE I

Oddíl KARATE-MSK Sokol Pardubice

Podzimní turnaj v Hanušovicích

V roce 2013 uplynulo již 125 let od založení přeloučské
tělocvičné jednoty. Městské muzeum v Přelouči
společně s Tělocvičnou jednotou Sokol Přelouč k této
příležitosti uspořádalo výstavu s názvem „Lví silou,
vzletem sokolím! 125 let Sokola v Přelouči“, která trvala
od 16. září do 13. listopadu 2013.

K podzimnímu semináři patří poslední ligový turnaj
sezóny. Letos byl první víkend, 9.10. listopadu 2013, ve znamení
závodů. Do Hanušovic jsme dojeli
s menšími ztrátami. Postupně
jsme zjišťovali, co kdo nechal
doma. V sobotu dopoledne nás čekal rychlý učební
program pak přestávka a závody ve formě. Začínaly
černé pasy Formou KontraSet a končily bílé
Formou Prima. Naši závodníci nastupovali
v kategoriích: KontraSet, Set, Tertia, Secunda a
Prima. Kristýna Krejzlová bodovala a získala: 1.
místo ve Formě Set, 2. místo ve Formě Quinta, Jana
Záhorská získala 4.místo ve Formě Tertia, Jiří
Michek získal 4.místo ve Formě Secunda a ve finále
Formy Primy obsadil Pavel Švienty 3.místo.

Počátky TJS Přelouč na výstavě symbolicky zastoupily
také figurky sokolských cvičenců, dřevěné hračky, které
muzeu věnoval nedlouho před první světovou válkou
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Druhý víkend podzimního semináře 16.-17.11. 2013 se
konaly zkoušky na vyšší technické stupně. Z našeho
oddílu úspěšně složilo zkoušku na foto zleva Ivan
Dzhuhan. první žlutý pás 10.kyu, Tomáš Bydžovský
druhý oranžový pás 7.kyu, Pavel Švienty první oranžový
pás 8.kyu a Josef Jetmar první zelený pás 6.kyu.

Zleva první řada: Jan Zítka, Jan Kučera, Martin Goláň, Josef Jetmar,
Jiří Michek, mistr Pavel Trunec, druhá řada: Kristýna Krejzlová,
Jana Záhorská, Aneta Průšková, Andrea Šipošová, Stanislava
Kubešová, dole: Pavel Švienty, Ondřej Vachek, Tomáš Bydžovský,
Jan Průšek.

V sobotu proběhlo vyhlášení Ligy MSKA-CZ 2013. Náš
oddíl obsadil celkové 3.místo, trofej si převzal předseda
oddílu mistr Pavel Trunec.

Na nedělní boje jsme se chtěli pořádně vyspat, ale
málo komu se to povedlo. Přesto jsme
s odhodláním nastoupili do zápasu. Za své výkony a
byli oceněni tito bojovníci: Jan Průšek 2. místo
v bojích pod 16 let, Pavel Švienty 1. místo v bojích
MY, Martin Goláň 2. místo v bojích MY, Andrea
Šipošová 4. místo v bojích FY, Tomáš Bydžovský 2.
místo v bojích MO, Jiří Michek 4. místo v bojích
MO, Jan Kučera 3. místo v bojích MG a Kristýna
Krejzlová 3. místo v bojích FA. Po vyhlášení vítězů a
úspěchů jsem s menšími újmami (ne na životech)
odjížděli směr Pardubice. Za týden nás čeká učební
program a zkoušky na vyšší technické stupně.

Naši sponzoři:

Andrea Šipošová, členka oddílu
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T.J. SOKOL HORNÍ JELENÍ

Sokolský výlet
MARTINSKÁ HUSA 2013
Účastníků : 19 osob + 5 děti
Počasí : azuro, bez mráčku, teplo, bez větru.
Doprava : 4 osobní auta - příspěvek 50 Kč na PHM
Průběh : Sraz jsme měli v mlhavém a chladném ránu na
náměstí v 9:00 hod, leč s veselou myslí a vírou "bude
lépe"!! Slunce s modrou oblohou se ukázalo hned za
Častolovicemi a pozvedlo naší sokolskou mysl v
očekávání krásného podzimního dne na poslední
sokolské akci v letošním roce 2013. Housenka čtyř aut
zastavila na rozcestí nad Kovárnou, jako kdyby přijela
vláda naší republiky. Časy, kdy prezident Lincoln po
svém zvolení cestoval vlakem a za své peníze jsou už
dávno pryč. Bohužel.

Došli jsme do hospůdky. Zde jsme měli objednané
porce Martinské husy nesporné kvality a gurmánské
chuti od kuchařky pí Satrapové a za velmi přijatelný
peníz. Příjemné posezení jsme po asi 1,5 hodině ukončili
a s plnými bříšky si šli prohlédnout spodní kačerovské
Chalupy až k Liberskému údolí. Vrátili jsme se k autům,
do Transita jsme našlapali (nepředpisově!!) 12 lidí
bychom dva řidiče dovezli k jejich autům, které
zanechali na rozcestí. Tady jsme posádky srovnali do aut
už podle platných předpisů a popojeli do vesnice
Rampuše. Zde jsme si díky pí Chudé zajímavě popovídali
s místním, veselým chalupářem, vyfotili se u jeho krásné
sochy strážce Orlických hor Rampušáka. Poté jsme
nasedli spořádaně do aut a už před obcí Hláska jsme se
potopili do husté a mrazivé mlhy. Leč celodenní slunce
hřálo naše duše a mysl a s veselou myslí jsme přijeli se
tmou na Horní Jelení. Tímto způsobem jsme jako
Sokolové též oslavili Státní svátek, Den boje za svobodu
a demokracii.

Celý houf jelenských Sokolíků se vydal po červené tur.
značce směr Luisino údolí. Řidiči dostali úkol, převézt
svá auta k hospůdce pí Satrapové do Kačerova. Hanu a
Jirku Budských jsme vyvezli na horizont kopce nad horní
Kunčinu Ves by měli trochu snadnější cestu. Určili jsme
jim azimut postupu, aby jsme nemuseli tvořit pátrací
skupinu po Orlických horách. Řidiči odjeli zaparkovat k
hospůdce a vyrazili tvrdým stoupáním, cestou necestou,
přímo na horní rozcestí, kde se celá skupina s velkým
jásotem dala opět dohromady. Nádherné počasí skýtalo
i nádherné výhledy do dálav a zamlžených nížin. Sešli
jsme dolů na křižovatku, prohlédli si pomník padlých z
1. světové války a horní kačerovské chalupy.

Všichni účastníci se těší s pozdravem NAZDAR na první
jarní výlet v roce 2014.
V.P. 17.11.2013
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T.J. SOKOL NASAVRKY

Jak to tedy dopadlo?
1. Svitavy A, 2. Šikulky B, 3. Dolní Újezd A, 4. Dolní
Újezd C, 5. Svitavy C, 6. Polička B,
7. Polička A, 8. Svitavy B, 9. Česká Třebová C, 10.Česká
Třebová A, 11.Česká Třebová D
12.Polička C, 13.Šikulka A, 14.Dolní Újezd B, 15.Česká
Třebová B, 16.Dolní Újezd A

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.
T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD
Jak jsme zahájily minipřehazovanou
Také v nové sezóně jsou pořádány turnaje
minipřehazované pro naše nejmenší hřáče.
Hrát může v podstatě každý, kdo přehodí síť a je
narozený po 1.7.2007. Hraje se podle pravidel
barevného minivolejbalu barvy žluté, tzn. přehazovaná
s jednou přihrávkou. Jen při podání si mohou děti
velikost hříště upravit a jít si blíže k síti, aby přehodily.
První turnaj se odehrál u nás v Dolním Újezdu v sobotu
2.listopadu a dohromady startovalo 16 týmů z Poličky,
Lanškrouna, České Třebové, Svitav a Dolního Újezdu.
Všechny zúčastněné děti musím pochválit, byly hodné,
šikovné, a proto se i díky nim celý turnaj vydařil.
Začínalo se hrát ve dvou základních skupinách po 8
družstvech, poté se hrálo semifinále - to byl 1 zápas
(např. první ze skupiny A se druhým ze skupiny B) a
nakonec finálový zápas o konečné umístění. Každý
zápas trval 5 minut, vše rychle odsýpalo a tak jsme již po
jedenácté hodině mohly vyhlašovat konečné výsledky a
rozdávat všem sladké odměny.

Díky všem starším hráčkám a rodičům za pomoc s
organizací turnaje. V neposlední řadě děkujeme firmě
Pfahnl za výborné koblihy, které dětem věnovala.
Petra Vašková
T. J. SOKOL Dolní Újezd

T.J. Sokol Dolní Újezd – oddíl kopané
Mladší přípravka
hodnocení podzimní sezóny 2013/2014
Soutěž mladších přípravek byla pro letošní podzimní
sezónu rozlosována do 7 turnajů vždy s účastí 3 nebo 4
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týmů. Mladí fotbalisté nastupují do zápasu v sestavě 4 hráči v poli + brankař na hřišti 19 x 30 m, hrací doba 2
x 15 min.
Opakovaně jsme narazili na soupeře ze Sebranic,
Svitav, Borové, Horního Újezdu, Svratky a Čisté. Většina
zápasu pro nás skončila vítězným pokřikem, pouze tým
Sebranic byl často nad naše síly. V této kategorii
výsledky nejsou tím rozhodujícím, nejdůležitější je
radost a zápal pro hru všech zúčastněných. Zápasy vždy
probíhaly v bojovné atmosféře s velkým nasazením.
Našimi hlavními oporami pro tuto sezónu byli Šimek Jan
(střelec 45 branek), Svoboda Ondřej, Kuta Pavel, Večere
Jiří, Novotný Lukáš, které výborně doplňovali Ropek
Martin, Mokrejš David, Rovenský Jan, Fulík Lukáš, Sigl
Jan, Flídr Pavel, Faltys Jáchym.

V této věkové kategorii se nevedou tabulky, ale
přesto je většina zápasu velice prestižních a bojovných.
Za zmínku stojí naše vyrovnané „bitvy“ s Čistou a
Svratkou. Tito dva soupeři nám byli nejvyrovnanější.
S celky z Morašic, Sebranic a Borové jsme měli navrch a
zápasy jme zvládali, někdy i s výrazným brankovým
přídělem (Morašice dokonce obdržely na posledním
domácím turnaji 21:0). Celek, který však všechny o třídu
převyšoval, se sešel v Cerekvici, s tímto soupeřem jsme
odešli vždy poraženi, i když některé poločasy už nebyly
špatné a byli jsme více než vyrovnaným soupeřem.
V letošním roce starší přípravky se sešla většina
kluků z ročníku narození 2003, jmenovitě nás
reprezentovali: Drahoš David, Hanyk Eman, Jireček
Lukáš, Nádvorník Jakub, Pohorský Filip, Ryšan Radek,
Štancl Zdeněk, Vokál Tomáš, z mladších potom se
neztratili a o svoje místo bojovali: Martin Tměj
z Chotěnova (jediný domácí fotbalista ročníku 2004!!!) a
dva hostující z TJ Horní Újezd a to Eliška Chadimová a
Jan Nádvorník. Brankář Eman Hanyk se po doléčení
úrazu vrátil do sestavy a podával dobré výkony,
postupně získával jistotu a místy předváděl bravurní
zákroky. V obranné činnosti se dobře prezentovali
Štancl, Vokál, Nádvorník, Ryšan a Chadimová. Střed
hřiště režíroval Jireček a v útoku bojovali Pohorský,
Drahoš, Tměj a Nádvorník Jan. Statistiky nejsou v této
kategorii podstatné, preferuje se hra pro tým a
spolupráce s ostatními s mottem všichni za jednoho,
jeden za všechny. V koncové fázi se dařilo Jirečkovi,
Drahošovi, Štanclovi, Nádvorníkovi a ke konci i
Pohorskému.

Velké poděkování patří fotbalistům za tréninkovou
docházku a rodičům, kteří je pravidelně doprovázeli
nejen na tréninky, ale i na turnaje a tím výrazně
podporovali své ratolesti i fotbalový oddíl.
Trenér Pavel Kuta

Sezóna pro nás nekončí, pouze její venkovní
část. Od půlky října se přesunujeme do haly a
pokračujeme tréninky 2x týdně a to pondělí (17:00 –
18:30) a čtvrtek (16:15 – 17:30). Již nyní se plánují zimní
turnaje. K dnešnímu datu máme již jisté dva a to 30.11.
tradiční turnaj ČOS v Městečku Trnávce a 18.1. vyrážíme
nově na turnaj do Svratky. Dále chceme uspořádat
turnaj v hale ZŠ v Dolním Újezdě a doplníme ještě cca
dva turnaje v okolí dle nabídky oddílů. Před Vánocemi
plánujeme tradiční tréninkovou besídku s dárečkem.

T.J. Sokol Dolní Újezd – oddíl kopané
Starší přípravka – hodnocení podzimní sezóny
2013/2014
Sezónu 2013/2014 jsme zahájili letní přípravou
19.8.2013. Tréninky probíhaly pravidelně 2x týdně. Od
31.8.do 13.10. jsme odehráli 7 turnajů s týmy z okolních
obcí. Dvakrát se konal turnaj na domácí půdě, dvakrát
na Sebranicích a v Cerekvici a jednou jsme zajížděli do
Svratky. Kromě těchto celků jsme se ještě utkali
s Čistou, Morašicemi a Borovou.

Na závěr bychom chtěli poděkovat rodičům a
ostatním rodinným příslušníkům za dopravu na turnaje,
podporu a fandění. Stále platí, že pokud se chce někdo
přidat a začnout s fotbalem, tak nikdy není pozdě a jste
mezi námi vítáni. Všem hráčům poděkování za
docházku a přístup k tréninkům a ať si můžeme často
zakřičet: Dolní Újezd to je válec, jé jeje !!!
Michal Jireček a Radek Ryšan
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T.J. SOKOL ÚHŘETICKÁ LHOTA

LHOTECKÁ DRAKIÁDA 2013
NAMALUJ SI SVÉHO DRAKA.

Stanislav Hájek
jednatel T.J. SOKOL

Konec měsíce října patří tradiční podzimní akci,
kterou T. J. SOKOL připravil nejenom pro své členy , ale
také pro širokou veřejnost. Počasí bylo slunečné,
naprosté bezvětří. Teplota 21 stupňů. Účastníci
s nadšením využili doprovodný program. K dispozici byl
nafukovací hrad. Různé sportovní akce a soutěže o
věcné ceny. Účastníci si mohli namalovat draka na
krabice, využít barvy, štětce a zázemí, kde se mohli
umýt. SDH Choteč, prezentoval ukázku za svého
výcviku a svezl nejmenší v zásahovém vozidle, za
zvuku sirény. Pro ně to byl velice hezký zážitek.

T.J. SOKOL SLATIŇANY

Sejkorky ze Sokola Slatiňany hostily dětský
folklorní festival

„TRADICE EVROPY“
Děti z českých souborů se svými
kamarády ze Slovenska, Polska,
Rumunska, Bulharska, Estonska a
Indie po celý týden cestovaly po
městech Pardubického kraje. Na

Tím, že LHOTECKÁ DRAKIÁDA má každý rok větší
úspěch a početnější účast, je pro nás největší odměnou
ale zároveň další motivací do dalšího roku 2014.
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Pardubic Štěpánka Fraňková a starostové pořádajících měst
Chrudimi a Slatiňan Petr Řezníček a Ivan Jeník.

pozvání dětského folklorního souboru SEJKORKY ze
Sokola Slatiňany zavítal festival do Slatiňanské
sokolovny.

Festival pořádalo Občanské sdružení „Tradice Evropy“
a dětské folklorní soubory Kuřátka Chrudim, Sejkorky
ze Sokola Slatiňany, Perníček a Radost Pardubice ve
spolupráci s Folklorním sdružením ČR. Mediálními
partnery byli Český rozhlas, Mediatel, Radio Proglas, TV
NOE, Dětská tisková agentura, www.borovice.cz,
Literární noviny, časopis FOLKLOR a místní deníky.

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II

Juniorky vezou důležité vítězství z Brna.
V sobotu 16.11.2013 juniorky TJ Sokol Česká Třebová II
nastoupily k dalšímu dvojutkání I. ligy juniorek v Brně,
které vede tabulku 1. ligy juniorek.

Druhý den festivalu (čtvrtek 7. 11. 2013) se účinkující
představili při dopoledních výchovných koncertech
žákům základních škol ve Slatiňanech, Řečanech a
Cholticích. Odpoledne si děti prohlédly slatiňanský

TJ Junior Brno - T.J. Sokol Česká Třebová II
3:1 (9,-22,21,17)

zámek, přilehlý zámecký park, Kočičí hrádek a navštívily
Muzeum Švýcárna. Večerní galakoncert se uskutečnil
v sokolovně ve Slatiňanech. Zahajovací řeč pronesl starosta
města Slatiňany pan Ivan Jeník, který předal dary účinkujícím
souborům a popřál jim mnoho štěstí při vystoupení.
Galakoncertu se zúčastnila také poslankyně Poslanecké
sněmovny ČR paní Květa Matušovská.
Záštitu nad 15. ročníkem mezinárodního dětského
folklorního festivalu Tradice Evropy 2013 převzala Miluše
Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, Martin
Netolický, hejtman Pardubického kraje, primátorka města

Od začátku prvního setu se potvrdil fakt, že
jsme přijeli na palubovku favorita soutěže a družstva,
jehož výkonnost se s ostatními účastníky nedá
srovnávat. Tlak, který soupeř na naše družstvo vyvíjel,
byl drtivý. Špatný příjem podání celého družstva, chyby
na útoku a v obranné hře, výsledkem byl nejhůře
odehraný set v letošní soutěži. Před druhým setem
došlo k výměně hráček na některých postech, a jak
ukázal průběh setu, bylo to šťastné řešení. Najednou již
servis soupeře nebyl tak účinný, došlo i k vybojování
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některých zdánlivě ztracených míčů, přidal se i kvalitní
útok a naše děvčata tento set dovedla k vítězství a
přesvědčila se o tom, že i s tak kvalitním soupeřem se
dá hrát vyrovnaný zápas. V dalších dvou setech se ale
opět dostavily chyby při příjmu soupeřova podání a
opětovná nižší účinnost útočné hry a tak další dva sety a
tím i celý zápas patřil soupeři.

V sobotu 16.11.2013 junioři TJ Sokol Česká Třebová II
zajížděli do Kladna s předsevzetím dokázat, že jejich
vedení v tabulce 1. ligy není náhodné a tento cíl se jim
podařilo splnit a protože druhý tým tabulky jednou
v domácím prostředí prohrál, navýšili svůj náskok
v tabulce již na 7 bodů.
VK Kladno - T.J. Sokol Česká Třebová II
1:3 (19,-12,-25,-20)
Odjížděli jsme do Kladna v kombinované
sestavě, ale s odhodláním poprat se o co nejlepší
výsledek. Začátek prvního zápasu byl značně rozpačitý,
vzhledem k nedostatečnému rozcvičení jsme se
nedostali do toho správného tempa a měli jsme
problém na servisu, jelikož hala byla prostorná a bylo
těžké vnímat hranice soupeřova hřiště. Ve druhém setu
se ale pomalu začal tým rozehrávat a celý set nakonec
vyzněl jednoznačně pro nás. V polovině třetího setu
bylo potřeba zvednout herní projev o což se postarali
Dominik Joza a Dominik Stasiowski a po vyrovnané
koncovce jsme set vyhráli. Ve stejném duchu
pokračoval i čtvrtý set a tak jsme se mohli radovat z
výhry v prvním utkání.

TJ Junior Brno - T.J. Sokol Česká Třebová II
2:3 (18,-18,-22,14,-11)
Na poradě před začátkem druhého zápasu byla
stanovena taktika, jak na soupeře. Ale opět se projevila
absence těžkých zápasů se soupeřem, který má velice
kvalitní útok a míče do postavení se nám nedařilo
zpracovat a soupeř první set v pohodě dohrál do
vítězného konce. Před druhým setem opět došlo
k zamíchání sestavy a karta se začala obracet. Najednou
se začaly Opět došlo k zamíchání sestavy a najednou se
obraz hry začal měnit. Zlepšil se příjem podání,
zakončily se útoky a začala fungovat obrana na
potřebné úrovni. Tímto zlepšeným výkonem se nám
podařilo zápas otočit a vyhrát další dva sety. Ve čtvrtém
opět nezvládnuté základní herní procesy, opět několik
zbytečných chyb a soupeř srovnal stav setů a musel
rozhodnout zkrácený set. Do něj vstoupila naše děvčata
úspěšným podáním a rychle získala malý náskok, který
udržela až do konce a po zásluze tento zápas vyhrála.

VK Kladno - T.J. Sokol Česká Třebová II
0:3 (-12,-13,-20)
V mezizápasové pauze proběhla porada, jak na
soupeře ve druhém zápase, stanovili jsme si jednotlivé
úkoly, které se podařilo v prvních dvou setech splnit a
přesvědčivě je dotáhnout do vítězného konce. V těchto
dvou setech došlo I na zkoušení nových herních
kombinací. Ve druhém a třetím setu dostala příležitost i
lavička a celý zápas jsme v pohodě dovedli do vítězného
konce.

Víkendové
dvojutkání
odhalilo
několik
nedostatků v naší hře. Asi hlavním byl nepřesný příjem
soupeřova podání, útok soupeře do našeho obranného
postavení a nečtení hry soupeře, kdy nám do pole
spadlo několik úplně zbytečných míčů. Pozitivem je, že
se hráčky v průběhu hry vyrovnaly se soupeřovým
podáním a podařilo se i zablokovat útoky soupeře.
Děvčatům se názorně ukázalo, že když budou plnit
veškeré domluvené pokyny pro hru, dá se hrát i s takto
kvalitním soupeřem vyrovnané utkání i s vítězným
koncem. Opět kvalitní výkon podala osa družstva
Horáčková s Kopečnou, Fišerová a Dvořáková. Jejich
podání je velice kvalitní a v útoku odvedly svůj díl práce.
Přesvědčily se, že do každé výměny se musí jít naplno a
každé zalajdání má své důsledky. V obraně si opět
vysoký standart odehrála Sýkorová, pouze v některých
chvílích ji odcházel příjem podání, ale i s touto situací se
postupem času dokázala vyrovnat. Ostatní hráčky tyto
vhodně doplňovaly, kladem byla jejich schopnost
odehrát tato utkání na postech, kde normálně nehrají a
podařilo se jim zakončit několik rozhodujících míčů.

Stabilní výkon podávali všichni hráči, své si
odehráli především Jakub Řehák a Pavel Kubíček. Za
vyzdvihnutí stojí jistě také výkon Jindřicha Chudého,
který vzal v některých situacích zodpovědnost do svých
rukou a ze středu ukončoval výměny do prázdných míst
na soupeřově polovině. Družstvo není postaveno na
výkonech jednotlivců, nýbrž herně stmeleno a že začala
padat slova jako „kvalifikace, extraliga a budoucnost“.
Českotřebovský volejbal a T.J. Sokol Česká Třebová II
reprezentovali:
Lukáš Macho, David Čtvrtečka, Jakub Řehák, Pavel
Kubíček, Lukáš Pávek, Jindra Chudý, Dominik Joza a
Dominik Stasiowski.
Trenér: Petr Matějka

Junioři zvýšili svůj náskok v čele tabulky.

Lubomír Vašina
T.J. Sokol Česká Třebová II
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Avizované akce sokolských jednot a župy
30. 11. 2013
30. 11. 2013
6. 12. 2013
14. 12. 2013
14. 12. 2013

T.J. Sokol Slatiňany „VÁNOČNÍ TRHY“
T.J. Sokol Nasavrky „PYŽAMOVÝ PLES“ od 20:00 hod. v sokolovně
T.J. Sokol Slatiňany závěrečný ples absolventů tanečních kurzů „VĚNEČEK“
T.J. Sokol Úhřetická Lhota „POHÁR STAROSTY SOKOLA“ ve stolním tenise, 7. ročník
T.J. Sokol Slatiňany „VÁNOČNÍ KONCERT PRO CELOU RODINU“ soborů FORMANI a SEJKORKY

Kalendář sokolských výročí.
Prosinec:
2.12.1862

byl založen Sokol Brno I, největší moravská TJ.Vyšli z ní naši nejlepší gymnasté Jan Gajdoš
a Alois Hudec. Před 2. světovou válkou měla tato T.J. přes 4000 členů. Dodnes je tato T.J.
na špičce sokolské sportovní gymnastiky.

15.12.1918 skončila „ strážní služba sokolská“, která byla držena ozbrojenými oddíly Sokolů k
udržení pořádku a na obranu důležitých míst ve státě. Po tomto termínu převzali
pořádkovou a brannou činnost vracející se čs. legionáři z Francie a Italie, kteří utvořili základ
čs. armády.
17.12.1787 se narodil Jan Evangelista Purkyně, český vědec světového významu, autor teze „omne
vivum ex ovo“ (vše živé je z vejce), spoluzakladatel Sokola, spolupracoval s M.Tyršem na
tvorbě českého tělocvičného názvosloví. Práce na českém názvosloví se s M.Tyršem
zúčastnil i jazykovědec Jan Gebauer, tehdy profesor reálky v Pardubicích a jeden ze
zakládajících členů Sokola Pardubice.( na zakládající schůzi TJ v r. 1863 byl zvolen
zapisovatelem, později přesídlil do Prahy.).
19.12.1831 se narodil v Březhradě u Hradce Králové JUDr Julius Grégr, spoluzakladatel Sokola,
právník Sokola Pražského, český politik a novinář, autor stanov Sokola.
31.12.1948 byla zrušením všech sokolských žup zahájena likvidace sokolské organizace.

ZÁVĚREM
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.

závěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 10. 12. 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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