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INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE
Předsednictvo župy a župní kancelář přeje všem svým členům,
tělocvičným jednotám, svým příznivcům a podporovatelům úspěšný
a spokojený rok 2014.
Výbor župy se koná v sobotu 12.4.2014. Místo bude upřesněno.
 Závazné termíny pro doručení ročních výkazů za rok 2013 do župní kanceláře
- Výkaz odboru všestrannosti
do 31.1.2014
- Registrace sportovních oddílů
do 9.2.2014
- Základní údaje o T.J.
do 10.3.2014
- Evidence členské základny (rodná čísla)
do 10.3.2014
- Vzdělavatelská činnost
do 10.3.2014
- Žádosti o granty OS ČOS
do 10.3.2014
- Žádosti o granty ŽOS
do 10.3.2014
- Nejúspěšnější sportovci župy
do 31.3.2014
(Nejúspěšnější sportovci ČOS se hlásí přímo OS ČOS do 31.1.2014)
 Členské známky.
V župní kanceláři jsou připraveny k odběru členské známky pro rok 2014:
 100,- Kč pro členy do 18 a nad 65 let
 300,- Kč pro členy od 18 do 65 let.
Připomínáme, že tělocvičná jednota má povinnost odebrat členské (spolkové) známky
do 31. března každého roku.
 Termíny konání valných hromad tělocvičných jednot.
Žádáme jednoty, aby zasílali informace o termínu konání valné hromady župní kanceláři,
případně i patronovi své jednoty.
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 Novela Občanského zákoníku a souvisejících předpisů.
V případě potřeby získání výpisu z registru doporučujeme využít služeb Czech pointu. Zde lze získat po
předložení občanského průkazu a zaplacení 100 Kč na konkrétní IČ výpis jednoty z registru (celý název
je: veřejný výpis z údajů z registru osob). Spolkový rejstřík prozatím není aktivní.
 Stanovy ČOS.
Na 2. zasedání Výboru ČOS byly schváleny nové stanovy ČOS. Naskenované ověřené stanovy potvrzené
Ministerstvem vnitra byly zaslány elektronicky všem tělocvičným jednotám. Jsou též k dispozici na
našich župních webových stránkách pod záložkou Župní kancelář. Po zpracování ověřených kopií ze
strany ČOS budou k dispozici v župní kanceláři.
 Časopis Sokol v tištěné podobě.
Od letošního roku lze objednávat časopis SOKOL v tištěné podobě i individuálně.
Předplatné za 4 výtisky pro rok 2014 činí 196,--Kč vč.poštovného.
Objednávkový lístek naleznete na stránkách župy pod záložkou Župní kancelář nebo žádejte o zaslání
na adrese kancelar@zupa-pippichova.eu
Lenka Pařízková
tajemnice župy

ODBOR VŠESTRANNOSTI - NÁČELNICTVO
Výzva všem jednotám
Pojďte, budeme si hrát – tentokrát zkusíme Geocaching
Víte co to je Geocaching?
Je to hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté
schránky nazývané cache (keš), o níž jsou známy její zeměpisné souřadnice. Při hledání se používají turistické přijímače
GPS. Člověk zabývající se geocachingem bývá označován slovem geocacher, česky též geokačer nebo prostě kačer.
Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umisťování keší na místech, která jsou něčím zajímavá a přesto
nejsou turisticky navštěvovaná. V popisu cache jsou pak uvedeny informace o místě s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi.
Cache se ale umisťují i do zajímavých míst velmi frekventovaných. V některých případech je zajímavým právě úkol, který
je s nalezením cache spojen.
Poznávání nových míst nám přece není cizí. Naše vlast je krásná a vzájemně si tímto způsobem můžeme
ukázat zajímavá, pro někoho až „srdeční“ místa. A to vše v rámci župy, prostě v našem nejbližším okolí.
Co vy na to? Připojíte se?
Co by to pro vás znamenalo – najít ve vašem okolí nějaké výše popsané místo, umístit v blízkosti cache a poslat
souřadnice na župu. Až budou všechny cache umístěny, zveřejní se souřadnice pro všechny. Podrobnosti bychom ještě
zaslali dle přihlášených jednot a míst.
Již nyní ovšem víme, že ten, kdo první odešle všechny kódy ze schránek a následně překontrolujeme v zápisnících
jednotlivých schránek, že opravdu schránku nalezli, získá hodnotnou cenu.
Při hledání schránek si určitě dělejte poznámky a ty pak zašlete i s kódy na župu. Jejich shrnutí, vaše vyprávění
určitě sepíšeme a podělíme se o tyto informace s ostatními.
Kdo se připojíte – pár podrobností k přípravě schránek či jejich hledání - cache bývá voděvzdorná, většinou
plastová schránka, kanystr, apod. Schránka by měla být dostatečně veliká, aby se do ní vešel zápisník (tzv. logbook), do
něhož se zapisují její nálezci. Schránka bude mít uvnitř kód, který si každý opíše a současně se zapíše do zápisníku. Bývá
zvykem umísťovat do cache také nějaké „předměty na výměnu“. Nálezce cache si smí takový předmět vzít (a například
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přenést do další cache), ale musí místo něj vložit něco vlastního (jiný předmět) pro další účastníky hry, o stejné nebo
vyšší hodnotě. Pokud nálezce v cache neobjeví žádný předmět na výměnu, nebo se mu žádný nelíbí, nemusí si jej vzít.
Může v cache ale zanechat jiný takový drobný předmět. Rozhodně by si ale neměl vzít žádný předmět z cache, aniž by do
cache jiný předmět o stejné nebo vyšší hodnotě výměnou vložil. Celková hodnota obsahu cache se nesmí výměnou
snížit. Vhodnost konkrétních předmětů pro vložení do cache je dána jednak velikostí schránky, ale také představou, že
nejčastějšími geocachery, kteří se na výměnu těší, jsou malé děti. Naprosto nevhodné jsou tedy předměty jako peníze (s
výjimkou symbolických platných mincí jako např. jednotlivé mince cizích měn), cigarety, plynové zapalovače, předměty s
nemravným vyobrazením apod. Nepřípustné je vkládání jakýchkoliv potravin (žvýkačky, sušenky, bonbony…).
Pokud již nyní přemýšlíte o zapojení se, máte fantastické místo, o kterém chcete říci i ostatním, měli byste si i
promyslet, jakou schránku na to místo umístíte.
Volba velikosti schránky
Příklad použité schránky – obal na potraviny
Micro – velmi malá schránka, typicky lehce upravená a přizpůsobená krabička od
filmu, od bonbonů tic-tac, od léků apod. Pro její možnost umístit ji nenápadně i do
frekventovaných prostor se používá nejčastěji pro caches v centrech měst apod.
Micro-cache bývá doplněna magnetem pro snadnější uchycení na kovových
konstrukcích a bývá i velmi umně maskována tak, aby co nejlépe splynula s okolím.
Pro svoji miniaturní velikost se do micro-cache nevkládají žádné předměty na
výměnu, ale téměř výhradně pouze logbook.
Small – malá schránka, přibližně o objemu malé krabice na ohřívání potravin v
mikrovlnné troubě, která se také jako schránka často používá. Small-cache obsahuje logbook a menší předměty na
výměnu.
Regular – schránka ideální velikosti, vejdou se do ní kromě logbooku i větší předměty na výměnu, malé plyšové hračky
apod. Často se pro ni používají běžné krabice na ohřívání potravin v mikrovlnné troubě.
Large – specializované výjimečné schránky, jejichž nadměrná velikost bývá zaměřena speciálně pro ukládání větších
předmětů na výměnu (např. knih a CD).
Other – schránka neurčitelné velikosti. Může to být například placatá magnetická nálepka nebo kniha v knihovně.
Naše hraní můžete zpestřit i tím, že každé uložení schránky bude mít jiný charakter - Tradiční cache = schránka je
umístěna přímo na místě definovaném souřadnicemi.
Multi cache = k nalezení cílové skrýše je potřeba nalézt nejprve skrýš první, danou souřadnicemi a z informací získaných v
první skrýši nalézt skrýš druhou (ale i další).
Mystery cache = souřadnice ukazují zpravidla do blízkého okolí cache, ale skutečné souřadnice musí geocacher dopředu
získat například prostudováním nějakých informací, vyluštěním hádanky, šifry apod.
Virtuální cache – na zadaných souřadnicích není ukryta žádná skutečná schovaná schránka. Geocacher musí na
hledaném místě něco zjistit (např. jména na pomníku apod.).
Pro zajímavost - Gocaching vznikl v USA bezprostředně poté, co 1. května 2000 rozhodnutí tehdejšího amerického
prezidenta Clintona odstranilo umělou odchylku, přidávanou do signálu GPS, a zlepšilo tak přesnost tohoto navigačního
systému pro běžné civilní uživatele z desítek až stovek na několik metrů.
K červnu 2005 bylo ve 215 zemích na celém světě přes 171 000 skrýší pro geocaching, z toho zhruba 700 v Česku. V září
roku 2006 vzrostl počet skrýší v Česku na celkem 2570 a český geocaching dále prožíval svůj boom, neboť v listopadu
2007 bylo na českém území zaregistrováno již přes 5600 skrýší. Na začátku března 2008 bylo na světě registrováno přes
půl milionu míst, z toho 6600 v Česku.
Budeme rádi, když se do této akce zapojí co nejvíce jednot. Prosíme o předběžné přihlášení do konce ledna 2014 na
adresu zuzijanik@seznam.cz nebo kancelar@zupa-pippichova.eu, nejlépe na obě adresy.
Doposud se přihlásily tyto T.J. Sokol – BŘEHY, NASAVRKY, PARDUBICE I

S pozdravem a přáním, ať nám to vyjde.
Zuzka Janíková
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ODBOR SPORTU

INFORMACE Z ČOS
Kancelář OS ČOS rozeslala na T.J. Sokol zpracovaná prohlášení k inventarizaci zapůjčeného
majetku z ČOS k 31.12. 2013. Termín odevzdání podepsaných prohlášení z T.J. na OS ČOS je
upraven na 31.ledna 2014.
Vanda Marušová, OS ČOS
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VZDĚLAVATEL
František Pecháček –(15. 2. 1896 – 3. 2. 1944)
příběh muže z plakátu
Strahovským stadionem zní tóny Sukova pochodu V nový život a Branou borců
vstupuje na 30 tisíc sokolů. Začíná nejpůsobivější okamžik X. všesokolského sletu – a
možná celé historie sokolského hnutí – sletová skladba „Přísaha republice“. Její
autor, František Pecháček, byl mužem naplňujícím celým svým životem sokolské
ideály. Narodil se 15. února 1896 v Záhornici u Městce Králové. Většinu mládí ale
strávil v Nové Pace, kde v místním Sokole vynikal nejprve jako cvičenec na nářadí a
později i jako úspěšný cvičitel dorostu i mužů. Po 1. světové válce vstoupil do
československé armády, stal se poddůstojníkem a vedl školu pro výcvik tělesné
zdatnosti armády. Současně byl i cvičitelem karlínského Sokola. Stal se členem
závodního družstva Československé obce sokolské, se kterým dosáhl řady
mezinárodních úspěchů. Po odchodu z armády se stal záhy cvičitelem a později i
vedoucím stálých škol obce sokolské v Tyršově domě. Po okupaci českých zemí
bezezbytku naplnil závěrečná slova jeho „Přísahy republice“: „Stojíme pevně,
připraveni s novou silou za lepší příští své drahé vlasti i bojovat.“ Manželé Pecháčkovi
skutečně bojovali. František se stal členem ilegální sokolské organizace Jindra, v níž
zastával funkci zemského velitele pro Čechy. Podílel se na ukrývání parašutistů z
Velké Británie i na přípravách atentátu na Heydricha. Po zatčení statečně odolával
mučení. Jeho manželka Emílie byla zavražděna 26. ledna 1943 v Mauthausenu.
František Pecháček zemřel na stejném místě 3. února 1944.

Vzdělavatelský odbor ČOS
Komise pro práci s mládeží a seniory vyhlašují soutěž pro mládež
Po stopách významných osobností Sokola
a
České republiky
Kdo

Žákovská družstva, doporučený věk 10-15 let, (žáci a žákyně 2. stupně základních škol), se svým cvičitelem.

Co

Budou pátrat ve svém okolí bydliště nebo sokolovny po historii a osobnostech, které jsou pro generaci potomků
„zvěčněni“ bystou, pomníčkem, deskou a podobně. (Např. pomníčky odboje významných sokolských osobností
nebo rodáků spjatých se Sokolem nebo národnostními myšlenkami.)

Jak

To, co naleznou, buď namalují, nebo vyfotografují a přidají krátký text o osobnosti. Případně o historii osobnosti i
historii pomníčku nebo desky, pro který je na předmětném místě umístěna. Místo nálezu bude specifikováno
adresou.

Kdy

Práce na nejvíce 2 listech A4 + fotografie, zašle družstvo na VO ČOS, Komise pro práci s mládeží a seniory, Újezd
450/ 40,Tyršův dům, 118 01 Praha 1 – Malá Strana do konce dubna 2014. Práce budou označeny jménem
cvičitele a členy družstva a jejich věkem. Bude uvedena i jednota a název župy.
Župy předají vyhlášení soutěže svým jednotám

Vyhodnocení: nejlepší práce budou odměněny zajímavým poznávacím pobytem.
Odměna: poznávací víkendový program bude zajištěn župou Severočeskou - Novákovou v Děčíně.
Cestovné, stravné, ubytování a vstupné bude hrazeno VO ČOS.
V Praze dne 9. prosince 2013
Mgr. Jitka Viktorínová, v.r.
předsedkyně Komise pro práci s mládeží a seniory

Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc.,v.r.
vzdělavatel ČOS
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ZE ŽIVOTA JEDNOT
tehdejší poslední finálový zápas před domácími diváky
dorazilo přesně 159 lidí. Sokol se stal pozdějším vítězem
celé soutěže a postoupil mezi elitu.
Nyní hrají Pardubice své zápasy ve Sportovní hale
Dašická. „Tam teprve panuje pravá domácí atmosféra.
Je to pěkná hala s odpovídajícím zázemím a lidé si sem
dokázali najít cestu. Něco se jim asi na tom děravém
nesmyslu líbí,“ usmívá se Karel Brychta.
V letošní sezoně má Sokol Pardubice doma průměrnou
návštěvnost 438 lidí na jedno utkání. Nejvíce fanoušků
si našlo cestu na televizní utkání s Vítkovicemi, které se
odehrálo nedávno. Na zápas dorazilo 608 diváků,
kterým klub tímto ještě jednou děkuje! „Bylo to
parádní. Co víc si přát, než narvanou halu s bouřlivou
kulisou. Doufám, že bude taková návštěva i v dalších
zápasech. Do konce sezóny to bude vyhrocené a
myslím, že i dost zajímavé. Snad si v tomto utkání našel
každý něco, kvůli čemu přijde. Jen aby se taková kulisa
objevovala na každém zápase,“ přeje si kapitán Karel
Brychta.
Zápas s Vítkovicemi měl asi nejlepší atmosféru, jaká kdy
na pardubickém florbalu byla, takže jsem si ji opravdu
užíval a znovu bych rád všem poděkoval za to, že nás
takto skvěle podporují,“ říká s radostí Martin Zozulák.
Pardubický útočník má také jedno veliké přání: „Přál
bych si, aby se nám jednou povedlo ČEZ Arenu na
florbalový zápas vyprodat. Pravděpodobně nám to bude
ještě nějaký pátek trvat, ale věřím, že to není
nesplnitelný sen,“ přemýšlí Zozulák.

T.J. SOKOL PARDUBICE I

Průměrně na Dašickou chodí 438 fanoušků!
Mým snem je vyprodat ČEZ Arenu, říká Martin
Zozulák, který se podle serveru florbal.cz
umístil v TOP 10 nejlepších českých hráčů
Poslední domácí zápas s Vítkovicemi nalákal do
sportovní haly na Dašické rekordní počet diváků –
dorazilo jich 608 a vytvořili doslova bouřlivou
atmosféru, která se možná řeší ještě dnes. Pardubický
florbal si své fanoušky získává čím dál více.
V úplných začátcích Sokol Pardubice hrál svoje
„domácí“ zápasy v Liberci. Posléze se přemístil do
mnohem bližšího Chlumce nad Cidlinou, ale ani do této
haly mnoho diváků nechodilo. „Zápasy se hrály
převážně turnajovým způsobem v Chlumci a někdy ještě
ve Dvoře Králové, kde jsme nebyli považovaní za domácí
tým a těžko nám tak někdo přišel fandit. Povzbuzovat
nás přijely maximálně naše přítelkyně, které jsme vzali
na tyto zápasy s sebou,“ vzpomíná s úsměvem bývalý
hráč a trenér Pardubic Jan Felsenberg.
„V Chlumci bylo tenkrát hrozně malé hlediště, stačilo
deset pořádných fandů a byla tam skvělá atmosféra.
Vzpomínám si na jedno utkání s Libercem (Sokol prohrál
4:6), tam byla atmosféra nezapomenutelná,“ vzpomíná
současný kapitán Sokola Karel Brychta.
O rok později, v sezoně 2006/2007, začal Sokol hrát své
domácí zápasy v ČEZ Areně. Tehdejší Fortuna extraligu
hrál pod názvem M&M Reality Sokol Pardubice. Do ČEZ
Areny tenkrát chodilo něco kolem 100 lidí, ale vzhledem
k tomu, jak je aréna veliká, tak se to ztratilo a atmosféra
už nebyla tak bouřlivá. Absolutní zlom, co se
návštěvnosti týče, nastal v sezoně 2008/2009.
V Pardubicích vyrostla nafukovací hala, kde byla
atmosféra opravdu výborná. „Pamatuji si, že tenkrát
lidé začali chodit v lednu, na utkání dorazilo padesát až
sto lidí. Na finále potom dorazilo dokonce 150 lidí,“
popisuje bouřlivou atmosféru Jan Felsenberg. Na
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Pro Sokol Pardubice je návštěvnost na utkáních velice
důležitá. „Návštěvnost na domácích zápasech
pokládáme za jeden z nejdůležitějších aspektů
fungování našeho klubu. Dlouhodobě je naším cílem být
jedním z nejnavštěvovanějších klubů v zemi, chceme,
aby se lidé v Pardubicích naučili pravidelně chodit na
florbal a každou sezonu zvyšovali průměrné návštěvy.
Důležité je to samozřejmě také pro samotné hráče,
přece jen před takovou atmosférou, jakou nám naši
fanoušci vytváří, je radost hrát,“ říká předseda klubu Vít
Drašar.

Upozorňuji, že mám nové číslo telefonu 706 089 410,
číslo 776 602 665 bude od 31. 1. 2014 zrušené.
Mirek Lebduška,
starosta 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 SLATIŇANY

DĚTSKÝ
FOLKLORNÍ
SOUBOR
SEJKORKY, T.J. SOKOL SLATIŇANY
obdržel po úspěšném vystoupení na
mezinárodním festivalu „TRADICE
EVROPY“ pozvání na dva velké mezinárodní folklorní
festivaly.
1.
2.

T.J. SOKOL KUNVALD

V Kunvaldském půlmaratonu dominoval
Martin Moravec

MFF Písek v termínu 15. – 16. srpna 2014
MFF ve Varšavě v termínu 29. – 31. srpna 2014

V sobotu 2. 11. uspořádal Sokol Kunvald první
ročník Kunvaldského půlmaratonu. Pokud víme tak se
nikde bližším ani vzdálenějším okolí takto dlouhý závod
neběhá, tedy krom Rychnovského maratonu, proto nás
napadlo tento závod uspořádat. Trať závodu není úplně
rovinatá a závodníci musí zdolávat i dva prudší výběhy
úplně, celkem během závodu nastoupají přes 300
výškových metrů. Proto pořadatelé čekali kolik se najde
odvážlivců k pokoření trati.
Za téměř ideálního běžeckého počasí bez deště
se na konec na start postavilo 67 závodníků a závodnic,
ke kterým se přidalo ještě 20 závodníků na trati o délce
10,5 kilometrů. Tímto počtem závodníků byli
organizátoři velice příjemně překvapeni.
V samotném závodě se hned od úvodního
výstřelu na čele usadil Martin Moravec z Vencl týmu
Ústí nad Orlicí, ten neustále pomalinku svůj náskok
zvyšoval. Následovali ho Josef Šutera a Radek Toman.
Toto pořadí vydrželo až do cíle. Martin Moravec tak
ustavil traťový rekord časem 1:20:39. Mezi ženami byla
situace obdobná od počátku se v čele držela Markéta
Černá z Iscarexu těsně sledována Radkou Doskočilovou
a s odstupem za nimi běžela Vera Kopecky z Německa.
Toto pořadí si udrželi také až do cíle.
V závodě na 10,5 kilometru zvítězil Jiří Moravec
z Iscarexu s časem 42:30 a v ženách Zuzana Fáberová
z Jablonného nad Orlicí.
Z kunvadského Sokola se zúčastnili dva
závodníci:Roma Hodek se v kategorii muži C umístil na

„DFS SEJKOREKY“ – fota z akcí
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výborném 3. místě a Michal Fogl v Lidovém běhu
doběhl desátý.
Z ohlasů závodníků bylo slyšet, že se většině
závod líbil, to je pro organizátory zavazující a už začínají
přemýšlet nad některými vylepšeními pro příští ročník.

T.J. SOKOL NASAVRKY

Stanislav HÁJEK- jednatel T. J.

T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD

3. ROČNÍK SILVESTROVSKÉHO VOLEJBALOVÉHO
TURNAJE v DOLNÍM ÚJEZDĚ
I když by mělo jít o turnaj silvestrovský, holky si letos po
domluvě vybraly neděli 22. 12. 2013. Trochu jsem se
bála, kolik maminek a tatínků si najde čas v
předvánočním shonu. Ale počet byl letos rekordní...
Celkem bylo 66 sportovců - 24 volejbalistek a 42 rodičů,
sourozenců, tetiček, strýčků.....
Abychom mohli co nejdříve začít, museli jsme si trochu
přivstat. Sraz jsme měli již v 8.30. Nachystat síť, nalepit
hřiště, připravit vše pro občerstvení... Práce hodně, ale
také hodně pomocníků a proto nám šla pěkně od ruky.
Díky všem, kteří se zapojili :) Kolem 9 bylo vše
připraveno a již se ladily konečné sestavy týmů. Je
náročné spravedlivě rozdělit rodinné příslušníky, aby si
všichni zahráli a nikdo nebyl zklamaný, ale myslím, že se
podařilo.

T.J. SOKOL ÚHŘETICKÁ LHOTA

O POHÁR STAROSTY SOKOLA
Sokolové z Úhřetické Lhoty už po sedmé uspořádali
v předvánoční době v KD turnaj ve stolním tenise. Jedná
se o turnaj jednotlivců, který je rozdělen do kategorií.
Celkem se zúčastnilo 32 soutěžících. Na turnaj přijeli
zájemci i ze širokého okolí. Ten provázela velmi
přátelská atmosféra. Účastníci si pochvalovali
nadstandardní občerstvení a specifická „pravidla“
soutěže. Ta spočívají v tom, že je povolen“doping“
v tekuté formě. A to osobám starším 18 let. Daří se
nám, že každý další ročník má vyšší úroveň, oproti
předcházejícímu.
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17 týmů - 6 týmů volejbalistek a 11 týmů "rodičů" bylo
rozděleno do 3 skupiny, kde hrál každý s každým 10
minut. Už v základních skupinách byly k vidění krásné
volejbalové výměny, veliká bojovnost na hřišti a hlavně
tolik nadšení. To se ještě zvětšilo, když některá z
volejbalistek hrála proti svému rodiči či příbuznému.
Přestože nás čekala velká porce zápasů - 56 zápasů na 3
hřištích, turnaj pěkně ubíhal. Určitě i díky občerstvení,
které na balkóně zajišťovaly, jak maminky svými
dobrůtkami, tak Míra Makovský a jeho bufet :)
Po odehrání základních skupin se již bojovalo ve
finálových skupinách o konečné umístění. A hlavně se
hrál stále pěkný volejbal. Odměnou každému týmu byla
alespoň malá odměna. A jak vše dopadlo?
1. místo: TRIO- Štěpánka Králová, Luboš Vodehnal,
Vlastík Vašek
2. místo: RYCHLÉ ŠÍPY - Maruška Lázníčková, p. Sajdl,
Lukáš Koukala
3. místo: KRÁLÍČCI - Eliška Ropková, Lucka Pulkrábková,
Marťa Tobková, Káťa Rejmanová
4. místo: MODRÁSCI - Honzík, p. Souček, Pavli
Svobodová
5. místo: LEDOVÉ OSTŘÍ - Věrča Fulíková, Viky
Mihulková, Janča Kozáková, Alča Mlíková
6. místo: WC NÁM SE NECHCE - Jirka Kozák, Jana
Kozáková, Maruška Ropková, Marek Štolovský
7. místo: LOKTÍCI - Pája Rejmanová, Anička Motyčková,
Denča Koukolová, Terča Králová
8. místo: DÁREČCI - Lenka Rejmanová, Petra Mihulková,
Martin Ropek, Kuba
9. místo: SOKOLKY - Eliška Vodehnalová, Eliška Sajdlová,
Áďa Kopecká, Ivča Pulkrábková
10. místo: JATKA MATĚJKA - Verča, pí. Radošová, Kája
Svoboda, Mirek Lipavský
11. místo: LOKOS - Barča Vrabcová, Ida Coufalová, Klára
Součková, Danča Nováčková
12. místo: SOKOLÍCI - Míša Svobodová, Janča Coufalová,
Ája Radošová, Štěpánka Lázničková
13. místo: AMATÉŘI - pí. Lehká, Marta Vrabcová, Pavel
Fulík, Ota Sládek
14. místo: PROFÍCI - Alča Tobková, Miloš Vrabec, Petr
Fulík, Eliška Rejmanová/Matěj Vrabec
15. místo: FANTASTICKÁ ČTYŘKA - pí. Součková, Pája
Mikulecká, Fanda Rožek, Martin Mihulka

přesto jsme čekali do poslední chvíle, zda bude vůbec
dostatek družstev. Nemohl za to ovšem předvánoční
shon a shánění dárků, ale plíživě se šířící nemoci,
především neštovice.
V poslední den uzávěrky se naštěstí přihlásili poslední
váhavci a tak nás nakonec v sobotu 21.12. 2013 čekaly
souboje mezi 11 družstvy.
Sešli jsme se v jednu hodinu odpoledne, za pomoci
rodičů připravili hřiště a neméně důležité občerstvení
na balkóně, slané, sladké, prostě co kdo přinesl. O půl
druhé už byli všichni hráči zahřátí, nažhavení a
připravení na nástupu. Čekalo nás ještě vysvětlení
pravidel hry a hurá do toho..
Protože týmů nebylo mnoho, hrál každý s každým na
čas 7 minut. Každý tým byl tvořen jednou malou
hráčkou přehazované a dvěma rodinnými příslušníky.
Některé družstvo mělo výhodu dvou dospělých a
jednoho dítěte, jinde si zase jeden dospělý užíval dvou
dětí :). V každém případě hra pěkně odsýpala a radost
ze hry a každého ukořistěného bodu byla vidět na všech
hřištích. Vždyť nějaká ta odměna čekala na každého
zúčastněného..
O půl páté bylo vše odehráno, ale vítěz byl jasný již
mnohem dříve, bez ztráty bodu :)

1. Janecký 2. Káčátka (Vodehnalovi) 3. Kopejtka (Částkovi) 4.
Holky Doubkovi Kůťata (Kutovi) 6. Véčka (Vaškovi) 7. Jirečci
8. Veverky (Samkovi) 9. Jiskrovi 10. Modrý tygr 11. Černoši
(Černí)

Děkuji moc všem, kteří si našli čas na sportování se
svými dětmi, pomohli s přípravou i úklidem a v
neposlední řadě i těm, kteří přinesli něco dobrého či
praktického dětem za odměnu.
Tak snad zase za rok.
Petra Vašková

2. kolo Českého poháru žákyň
v Lanškrouně

Vánoční rodinná přehazovaná v Dolním
Újezdě
Stejně jako loni jsme se i letos rozhodli, že uspořádáme
vánoční turnájek v přehazované pro malé volejbalistky a
jejich rodiny. I když je malých volejbalistek hodně,

O víkendu 14.-15. prosince proběhlo v Lanškrouně 2.
kolo poháru starších žákyň. My to měly tentokrát skoro
bez starostí, nemusely jsme řešit ani ubytování ani
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stravu (o tu se staral místní bufet a výborně). Byla jsem
zvědavá, jak si po našem nevydařeném vystoupení ve
Frýdku-Místku povedeme tentokrát. Turnaj byl zlomový
proto, že se v něm rozhodovalo, které týmy budou
v poháru pokračovat dále a pro které pohárová cesta
končí.
My v podstatě neměly co ztratit, co jsme si na minulém
turnaji zpackaly, šlo jen ztěžka napravit, i když šance
byly a jak se ukázalo ne marné.
1.VSC Zlín –Naštěstí holky v koncovce mákly a
výborným útokem a hrou v poli si konečné vítězství 2:0
(12,22) vybojovaly.
2. Savo Praha – na tento tým si holky nejvíc věřily a
svou výhru si celé naše družstvo poctivě vybojovalo. 2:0
(23,20).
3. VK KP Brno – družstvo, proti kterému nastupovaly
všechny ostatní týmy s velkými obavami. Družstvo,
které předvádí nádherný, útočný volejbal, ale i tak jsme
jediný tým, který hrál s Brňačkami vyrovnaný zápas.
Obrovská pochvala. 1:2 (-14,22,-9).
4.VO TJ Lanškroun – holky se opět před turnajem
facebookově hecovaly, a tak se dal zase očekávat lítý
boj o to, kdo bude tentokrát úspěšnější. Musím opět
pochválit celý náš tým za skvělý výkon, protože
především ten soupeřky donutil chybovat a nám dovolil
radovat se ze zasloužené výhry. 2:0 (24,21).
5. TJ Ostrava – poslední zápas dne. Viděla jsem, že
holky toho mají plné kecky po výborných utkáních, co
odehrály, ale to nás nemělo zastavit. Bohužel krize se
opravdu dostavila. V takových chvílích se i nám
trenérům špatně hledají slova útěchy, ale jednoznačně
říkám, holky, hrály jste výborně a není se za co stydět.
1:2 (-16,14,-19)
6. Sokol Frýdek-Místek – soupeřky nehrály v sobotu
vůbec dobře, a tak natěšené nastupujeme do zápasu.
Ale ejhle, co se stalo s výborným sobotním týmem.
Bohužel bez většího odporu prohráváme 0:2 (15,22).
7. VK Přerov – ani poslední zápas poháru nás nedokázal
nastartovat alespoň k průměrnému výkonu. Dostáváme
slušně nařezáno a jsme rády, když rozhodčí pískne
konec.0:2 (-11,-8).
Naše nedělní vystoupení nakonec rozhodlo o tom, že
končíme v poháru na prvním nepostupovém místě a tím
pro nás pohárová cesta končí. Můžeme čekat pouze
v roli náhradnic na odpadnutí nějakého postupivšího
družstva.
I přesto bych ráda celý tým pochválila za přístup
k zápasům. Z umístění nejsem rozhodně zklamaná, mezi
družstvy, která trénují 4-5x týdně a kde jsou naše 2
treninky obrovskou raritou, jsme se rozhodně neztratily
a získaly mnoho cenných zkušeností.

Náš oddíl reprezentovaly: Anička Vrabcová, Viky
Mihulková, Eliška Sajdlová, Klára Součková, Denča
Koukolová, Lucka Pulkrábková, Jana Kozáková, Marťa
Tobková, Adéla Kopecká

Náš oddíl reprezentovaly: Anička Vrabcová, Viky Mihulková, Eliška
Sajdlová, Klára Součková, Denča Koukolová, Lucka Pulkrábková, Jana
Kozáková, Marťa Tobková, Adéla Kopecká

Nejlepší sportovci Dolního Újezdu za rok 2013.
V sobotu dne 11.1.2014 byli na Sokolském plese
v Dolním Újezdě odměněni nejlepší sportovci Tělocvičné
jednoty SOKOL Dolní Újezd za rok 2013. Moderátorka
plesu ses. Jitka Doubková vyhlásila před plným sálem
celkem 44 jmen. Ceny a diplomy předávali předsedové
jednotlivých oddílů
(za fotbal br. Miloš Vrabec, za volejbal ses. Maruška
Ropková , za futsal br. Vladimír Klusoň) a starosta
tělocvičné jednoty br. Miroslav Lipavský. Věcné ceny
věnovala nejlepším sportovcům firma ESSA, spol. s r.o,
České Budějovice. Všem odměněným gratulujeme,
přejeme jim pevné zdraví a hodně sportovních úspěchů
v roce 2014.
Poděkování:
Ses. Michaele Havelkové - ušila kostýmy pro
vystoupení „SKOTŮ“. Vystoupení SKOTŮ mělo velký
úspěch i u komise v soutěži OBEC ROKU 2013. S tímto
vystoupením jsme cestovali i po Svitavském okrese.
Všem trenérům naší Tělocvičné jednoty, kteří
bezplatně a ve svém volném čase vykonávají práci
trenérů a organizátorů.
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Ing. Miroslav Lipavský
Starosta T. J. SOKOL Dolní Újezd
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Spřátelená organizace
„KLUB NADŠENCOV AMATÉRSKEJ CYKLISTIKY RUŽOMBEROK“
zve naše členy a jejich přátelé na již tradiční 35. ročník rekreačně-sportovního setkání
„OKOLO LIPTOVA – TUR DE LIPTOV“
do slovenské Likavky
Akce se koná ve dnech 31. července – 3. srpna 2014. Zveme přátele a zájemce, kteří chtějí prožít
nezapomenutelné zážitky v překrásném a přátelském prostředí, na společný výlet. Ubytování je možné zajistit ve
vysoké kvalitě v dobře vybavených penzionech v Likavce, nebo v nedaleké obci Lísková v ceně do 8€ na osobu a
den. Zájemci o stanování mají možnost použít vlastní stany ve sportovním areálu obecního sportovního klubu.
Nejlépe je zajistit si pobyt na celý týden a prožijete překrásnou dovolenou.
Startovné je stanoveno ve výši 11€ a je v něm zahrnuto 2x večerní občerstvení, pivo, kulturní program a každý
obdrží účastnické tričko s potiskem.

Přihlášky budou přijímány do 15. června 2014.
Informace:
Mir. Lebduška
tel.: 607 089 410
e-mail: lebduska.mir@seznam.cz

Avizované akce sokolských jednot a župy
23. 2. 2014
T.J. Sokol Pardubice
Oblastní sraz AE, dorostenek a ml. žen
15. 2. 2014
T.J. Sokol Jevíčko
Soutěž ve florbalu ml. žactvo v Jaroměřicích
březen 2014
T.J. Sokol Choceň
Soutěž ve florbalu st. žactvo junioři, muži
5. 4. 2014
T.J. Sokol Dolní Újezd
Soutěž ve volejbalu
12. 4. 2014
T.J. Sokol Horní Jelení
Soutěž ZZZ
26. 4. 2014
T.J. Sokol Vysoké Mýto
Soutěž ve všestrannosti
24. 5. 2014
T.J. Sokol Slatiňany
Slatiňanské pozastavení (FORMANI)
24. 5. 2014
T.J. Sokol Ústí nad Orlicí Soutěž v lehké atletice
28. 6. 2014
T.J. Sokol Kerhartice
SoKOLNÍ výlet
12. 7. 2014
T.J. Sokol Dolní Újezd
Soutěž ve futsalu pořádá
12. 7. 2014
T.J. Sokol Svratouch
Soutěž v malé kopané Cokol Cup
31. 7.–3. 8. 2014 KNAC Ružomberok-Likávka Pozvánka na TUR DE LIPTOV 35. ročník
15.-16. 8.2014 T.J. Sokol Slatiňany
MFF Písek (SEJKORKY)
29.-31. 8.2014 T.J. Sokol Slatiňany
MFF Varšava (SEJKORKY)
13. 9. 2014
T.J. Sokol Holice
Soutěž historických kol Memoriál M.Macků
5.10. 2014
T.J. Sokol Klášterec n.O. Běh údolím Orlice

Únor:

Kalendář sokolských výročí.

1.2.1899 V Sokole se začaly houfně zřizovat ženské oddíly, které položily základ pro masový tělocvik
žen. Dosud ženy mohly cvičit v Tělocvičných spolcích paní a dívek, pak v ženském družstvu v mužských
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TJ. ( první ženská družstva byla v TJ. Sokol Vyšehrad a TJ. Sokol Frenštát pod Radhoštěm Od roku 1898-9
získaly ženy vlastní samosprávu v rámci TJ. a v r. 1890 bylo v Sokole již 91 ženských odborů. Od r. 1892
byly v Praze pořádány 14ti denní cvičitelské školy žen a počet ženských odborů a veřejných cvičení žen
rychle stoupal. První veřejné cvičení žen uspořádal Sokol Pražský v roce 1898. V současné době ženské
složky v Sokole převýšily početně složky mužské. Sokol má světové prvenství v zavedení ženské
tělovýchovy.
2.2.1908 byl ve Vídni založen Svaz Slovanského Sokolstva a ještě téhož měsíce bylo jeho
sídlo přeloženo do Prahy. Po Chorvatech a Slovincích se postupně do Svazu připojily sokolské organizace v
Polsku, Srbsku, Bulharsku a v r. 1912 také v Rusku.
3.2.1919 byl na žádost Slováků vytvořen První strážní sokolský pluk, který byl vyslán do
Bratislavy, aby zabránil srážkám s Maďary a rabování. V té době se teprve tvořila československá armáda
z legionářů, kteří se vraceli urychleně z francouzských a italských bojišť. Pluk tvořilo celkem 2480 bratří v
kroji.
3.2.1944 byl popraven v koncentračním táboře Mauthausen významný sokolský pracovník František
Pecháček, mistr světa ve víceboji jednotlivců i v soutěži družstev na MS r. 1922, člen vítězného
družstva na MS 1926. Byl autorem skladby mužů „Přísaha republice“, cvičené na X. všesokolském
sletu v roce 1938. Byl jedním z organizátorů sokolské odbojové skupiny „ JINDRA“. Narodil se 15. 2.
1896.
10.2.1860 se narodil Karel Vaníček, zvaný „sokolský písmák“, který se v roce 1902 ujal vedení
vzdělavatelské práce v Sokole. Byl iniciátorem zavedení sokolského slibu a založení sokolského muzea.
16.2.1862 byla v Praze založena první sokolská jednota, „Tělocvičná jednota pražská“,
(„Sokol Pražský“). Prvním náčelníkem byl dr. M. Tyrš, starostou J. Vágner.
22.2.1937 zemřela v Praze Renata Tyršová rozená Fügnerová. Podílela se na záchraně sokolských
památek v době 1. světové války a stála u zrodu sokolského muzea.
byl v Brandenburgu u Berlína umučen JUDr. Jan Keller, starosta ČOS v letech 1940-41.

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.
Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 12. 2. 2014
Měsíčník vydává Sokolská župa Východočeská-Pippichova jako informační materiál pro členskou
základnu župy. Redakce neodpovídá za publikované příspěvky z TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT.
Sestavil: Mirek. Lebduška, Grafické úpravy: Standa Hájek

- 14 -

