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

mail: kancelar@zupa-pippichova.eu

www.zupa-pippichova.eu

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE
ZASEDÁNÍ VÝBORU ŽUPY
Výbor župy se koná v sobotu 12.4.2014 od 9,30 h.
Místo konání:
Prezence:

Univerzita Pardubice, Studentská 95, hlavní jídelna menzy
od 9 hodin

Účastníci zasedání: výboru župy se zúčastní vyslanci (nebo náhradníci vyslanců)
ze všech tělocvičných jednot, kteří byli zvoleni na valných hromadách tělocvičných
jednot. Pokud došlo ve vyslancích k nějaké změně, je možné je dovolit na letošní valné
hromadě jednoty.
Účast vyslanců je v souladu se Stanovami ČOS povinná.
Pozvánky a písemné materiály pro konání výboru župy budou na jednoty zaslány
nejpozději do 28. března 2014 v elektronické podobě.

 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.

Nabízíme možnost vyzvednutí známek vyslancem tělocvičné jednoty na Výboru župy. Pokud
zvolíte tuto variantu, pošlete předem objednávku.
 Termíny konání valných hromad tělocvičných jednot.
Valné hromady musí být svolány nejpozději do 31.3.2014.
Lenka Pařízková
tajemnice župy
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ODBOR VŠESTRANNOSTI - NÁČELNICTVO
Vážené sestry a bratři,
Náčelnictvo se rozhodlo letos z důvodu rekonstrukce sokolovny v Pardubicích
nesvolávat valnou hromadu náčelnic a náčelníků jednot. Roční zprávu
dostanete i s výsledky soutěží na jednoty.
Dále chceme upozornit na školení nových cvičitelů. Které začíná 28. 3.
v Nasavrkách, také se blíží termín 26. 4. soutěž ve všestrannosti, která letos
bude ve Vysokém Mýtě.
Světlana Hoffmannová-náčelnice župy

INFORMACE Z ČOS
Odbor všestrannosti České obce sokolské
komise pobytu v přírodě

SOKOL V LESE
Nový projekt akcí pobytu v přírodě
Autor projektu: Zdeněk Lauschmann, vedoucí komise PP
Projednáno:
- na srazu župních vedoucích PP- Jurenkova osada - dne: 19. 10. 2013
- v komisi PP dne: 17. 1. 2014
- na vedení náčelnictva dne: 31. 1. 2014

Tradice sokolských výletů trvá již 152. rok a jistě to tak bude i nadále. Tábornictví má sice historii trochu kratší,
ale současné světové trendy naznačují, že pobyt v přírodě získává na oblibě a významu. Dokonce lidé z různých zemí se
po internetu sdružují do skupin a sjíždějí se na různá odlehlá místa trávit společně čas. Program mívají podobný, jaký
známe z našich současných akcí sokolského pobytu v přírodě.
Komise pobytu v přírodě (PP) eviduje cca 180 jednot ze stálé soutěže Sokolské dny v přírodě. Z každoročních
župních výkazů pro ČOS však plyne, že pobyt v přírodě má ve své činnosti i velmi mnoho dalších jednot. V Sokole je
tedy značné množství různých skupin (mládež i dospělí), které chodí na vycházky a výlety, a jistě nemálo z nich také
táboří. Ke všem takovým skupinám z řad staršího žactva a dorostu se komise PP nyní obrací s nabídkou projektu, který
chce umožnit jejich setkávání a výměnu zkušeností mezi nimi.
V první fázi projektu se zřejmě potkají spíše vyspělejší táborníci, později se počítá i s akcemi pro méně
zkušené. Jedním ze záměrů projektu je, aby jednotlivé účastnické skupiny přenášely zajímavé podněty ze SOKOLA V
LESE do obdobných tábornických setkání v rámci svých žup. Finálním cílem projektu je tedy dostat co nejvíce lidí blíž
přírodě a zároveň ukázat, co všechno se tam dá zažít.
MOTIVACE vychází ze zkušeností Zálesáckého závodu zdatnosti (letos15. ročník):
* mnozí z těch, kteří se při ZZZ letmo potkají, by jistě uvítali možnost více se poznat a společně ještě něco prožít – to je
možné právě při táboření v méně početné skupině
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*ZZZ je velká akce soutěžní – to nutně určuje atmosféru celého víkendu; SOKOL V LESE je naopak laděn nesoutěžně –
jednotlivé skupiny přispívají do společného programu
ZÁKLADNÍ ZÁMĚRY jsou proto dva:
1) setkávání tábornických skupin mládeže z různých míst ČR, inspirace při společných aktivitách v přírodě
2) výměna zkušeností souvisejících s tábořením „na zelené louce“ – tj. bez zázemí
OBECNÉ PODMÍNKY pro akce s těmito cíli budou tedy následující:
§ místo čistě přírodní (nejlépe podél česko-moravského pomezí - kvůli vzdálenostem)
§ zřetel k ochraně přírody
§ počet účastníků kolem 35: malé skupiny mládeže s vedoucím (do 7 os)
§ délka trvání a období: víkend - květen, červen, září ; (do budoucna i zimní víkend)
§ ubytování – stany, přístřešky; stravování po skupinách – oheň, vlastní vařiče
§ hygiena – latrína, třídění odpadu; pitná voda k dispozici
§ program sestaven z nabídky skupin (uvedou v přihlášce)
§ metodické vedení – komise PP
Zahajovací akce projektu:
LUČICE 6.- 8.6. 2014
Pořadatel: komise pobytu v přírodě OV ČOS
Místo: používané skautské tábořiště asi 1km severně od Lučice u Světlé n.Sáz. (louka pod lesem, obtékaná potokem, k
rybníku 2 minuty)
Ubytování: stany, přístřešky; stravování po skupinách – oheň, vlastní vařiče
Hygiena: latrína, třídění odpadu; pitná voda k dispozici (ověřená, z obce)
Účastníci: malé skupiny st.žactva a dorostu s vedoucím, celkem do 7 osob
Kapacita tábořiště je omezena, přihlášky zařadíme dle data doručení a účast potvrdíme. Nezařazeným
bude přednostně nabídnuta účast na další akci.

Časový rámec akce:
PÁ: příjezdy, kolem 20. h společné zahájení u ohně, později večer noční hra
SO: 9-12 a 14-18 program, mezitím jídlo a odpočinek; od 21h slavnostní oheň
NE: 9-11 program; následně úklid tábořiště, 12h společné zakončení, odjezdy
Cena: účastnický příspěvek 50 Kč/os
K programu každý zájemce (skupina) nabídne 1 vyzkoušenou aktivitu (hra, soutěž, ukázka dovednosti apod.),
kterou na místě připraví pro ostatní (vysvětlí, předvede, zajistí materiálem) – popište podrobně v Návratce
(můžete uvést i více aktivit)
Přihlášku – návratku zašlete el. na adresu: jzahradnikova@sokol.eu nebo poštou
na adresu: J. Zahradníková, OVČOS, Újezd 450/1, 118 00 Praha 1; (tel. 257007343)
Komise PP vyrozumí všechny přihlášené do 7. 4. 2014 na kontaktní adresy.
(Předběžný termín nejbližší další akce projektu: 12. -14. 9. 2014)
Garant za komisi PP (dotazy) : Z. Lauschmann, 211.cz@centrum.cz ; 776 153 793

Zdeněk Lauschmann
vedoucí komise PP OVČOS
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Návratka k zahajovací akci projektu SOKOL V LESE - LUČICE 6. - 8. 6.2014
Župa:

T.J. Sokol:
Skupina (počet; věkové složení):

Kontaktní osoba (jméno, telefon, mail) :
Nabízíme pro společný program:

Datum a podpis:

VZDĚLAVATEL
I. Kulturní a společenské akce ČOS
so. 17. května 2014 - VIII. Národní přehlídka sokolských pěveckých sborů – Boskovice
so. – po. 7. – 9. června 2014 - 41. setkání sokolů v Oetzu (Národopisný soubor FORMANI
z T.J. Sokol Slatiňany)
II. Pietní akce
pá. 7. března 2014 - * prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka (7.3.1850 v Hodoníně)
so 29. března 2014 - † prvního starosty VČ župy Karla Pippicha (93. let)
po 21. dubna 2014 - * prvního starosty VČ župy Karla Pippicha (165. let)
st. 28. května 2014 - * prezidenta Edvarda Beneše (28. 5. 1884 v Kožlanech)
květen, červen 2014 – pietní akce u hrobů a pomníků obětí první, druhé světové
války a totalitního režimu

ZE ŽIVOTA JEDNOT
T.J. SOKOL PARDUBICE I

Moderní sportovní karate Sokol Pardubice

Jarní seminář karate 2014

První víkend se nesl ve znamení nácviků kopů a úderů a
jejich použití v bojových situacích. Hlavním záměrem našeho
cvičení bylo urychlit přechod mezi jednotlivými bojovými
kombinacemi a dosáhnout tak rychlejších a plynulejších
návazností mezi nimi. S takto nacvičenými bojovými sériemi
jsme po prvním víkendu byli připraveni na nadcházející
turnaj.

Ačkoliv nás na druhý víkend semináře, z důvodu nemocí,
nedorazil stejný počet jako na ten první, nic nám nesebralo
Další akcí, které se letos účastnil oddíl Moderního našeho bojového ducha a dokázali jsme, že i se sníženým
Sportovního Karate Sokol Pardubice, byl Jarní seminář 2014. počtem závodníků jsme schopni dosáhnout cenných

8. - 9. 3. a 15. - 16. 3. 2014
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ohodnocení. Turnaj jako vždy začínal formami, tedy s pasy vyššími a mnozí této nabídky také využili. Nutno
souborem bojových technik proti imaginárnímu soupeři.
podotknout, že zkušenější bojovníci dali svým méně
zkušeným soupeřům možnost se k nim přiblížit a zkusit na ně
Umístění ve formách
nějakou tu bojovou akci. Utkání v této kategorii bylo tedy
Ivan Dzhuhan F1° (prima)
2. místo
mnohdy vyrovnané a vítězství se střídala na obou stranách.
Jan Průšek
F1° (prima)
3. místo
Koordinátor MSKA-CZ mistr Miroslav Zezulka V. dan
Ondřej Vachek F2° (secunda)
3. místo
pochválil všechny zúčastněné za to, že nabrali správný směr
Josef Jetmar F3° Set (tertia set)
4. místo
pro další seberozvoj na cestě metodiky našeho karate a také
zdůraznil, že nejlepším způsobem jak si udržovat přehled o
svých chybách a postupně pracovat na jejich odstranění, je
pravidelná účast na všech seminářích.
Na úplný závěr Jarního semináře byla všem účastníkům, kteří
splnili podmínky svého cvičebního programu, udělena
zkouška na vyšší technický stupeň. Oddíl MSK Sokol
Pardubice si odvezl domů hned tři vyšší technické stupně.
Nově získané technické stupně
Vpravo: Ondřej Vachek

Ivan Dzhuhan 9. kyu (2. žlutý pás)
8. kyu (1. oranžový pás)
Zleva nahoře: mistr Pavel Trunec, Jan Průšek
Ondřej
Vachek
6. kyu (1. zelený pás)
Martin Goláň, Josef Jetmar a Jiří
Josef Jetmar

Michek. Dole: Jan Průšek
a Ondřej Vachek

Jedinou disciplínou, na které se podepsala nemoc, a tedy i
neúčast některých členů našeho oddílu, byla kategorie
sparingu a sportovního boje. Jediné vyšší umístění si tedy
odnesl jen Ondřej Vachek.
Umístění ve sparingu a bojích
Ondřej Vachek MO+Y (muži oranžoví a žlutí) 2. místo

Vlevo: Josef Jetmar

Extraligová příslušnost zachována!
Sokol porazil Kladno 9:5 a slaví
udržení se v nejvyšší soutěži
Dokonáno jest! Přesně takový
scénář, který si stanovili pardubičtí
florbalisté, se odehrál v Play down v
sérii proti Kladnu. Sokol dokázal přidat i třetí vítězství na
palubovce Středočechů a po výhře 9:5 může slavit udržení
extraligové příslušnosti i pro příští ročník AutoCont extraligy!

Vpravo: Jan Průšek

Před zakončením turnaje, po vzoru již proběhlého letošního
Speciálního mítinku, bylo možné si vyzkoušet i trochu
netradiční kategorie disciplín. První z nich byly boje týmu,
kde mezi sebou zápasili jednotliví členové skupin, aniž by
dopředu znali svého protivníka. Ve výsledku se ukázalo, že
takový styl boje, kde jednotlivec nezápasí jen za sebe, ale
také pro skupinu, mnohým vyhovuje daleko více a je tedy
možné, že jej nevidíme na semináři naposled. Nižším pasům
se nabídla možnost vyzkoušet si lehčí formu boje – sparing

Příčinou úspěchu je cesta, kterou v Pardubicích jedeme,
říká Miroslav Janovský.
Kouč pardubických florbalistů poskytl několik hodin po
zachránění se v nejvyšší soutěži krátký a stručný rozhovor
mapující pardubickou cestu v bojích o záchranu.
Přesně jak jste si plánovali – Kladno padlo po třech
zápasech, ale přesto. Jak těžká to byla série?
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„Každé play down je těžké po psychické stránce. Ve chvíli,
kdy do série vstupujete v roli favorita, tak je to možná ještě o
to více náročnější než když jste v pozici týmu, který může
překvapit. Po prvním zápase bylo jasné, že jsme po
florbalové stránce kvalitnější tým a už to tedy bylo pouze o
našich hlavách.“

Co čeká na hráče v následujících dnech?
„Ve čtvrtek máme poslední "trénink" a tam se hráči dozví, co
je bude čekat v následujících týdnech a měsících. Je pravdou,
že takto dlouhé období mezi koncem sezóny a začátkem
nové jsme v Pardubicích ještě nezažili, ale rozhodně lepší,
než končit v květnu.”

Miroslav Janovský

T.J. SOKOL MAKOV
Ve všech třech zápasech jste si vybrali slabé chvíle, to už je
taková nálepka Sokola, že?
„Důležitější bylo, ze slabších "chvilek" si vybral víc soupeř. Až
nebudeme mít v zápasech slabší momenty, tak budeme hrát
o první místo v extralize.“

MASOPUSTNÍ VESELÍ V MAKOVĚ

Dá se určit, který zápas byl nejtěžší?
„Těžké bylo čekání na první zápas. Týdenní pauzu mezi
koncem základní časti a začátkem play down musel vymyslet
nějaký inteligent. Věděli jsme, co na Kladno chceme hrát, ale
museli jsme přetrpět řadu tréninků, než jsme si mohli ověřit,
že to bude fungovat. Navíc asi při tom čekání přestal být
výběr Kladna, jako soupeře, dobrý nápad.” usmívá se
V čem tkvěl úspěch v Play down?
„Úspěch je v cestě, kterou v Pardubicích jdeme. Jenom díky
tomu jsme mohli Kladno přejet rozdílem třídy.”
Florbalová veřejnost vás po celou dobu pokládala za
favorita v této sérii, připouštěli jste si tlak?
„Byli jsme v roli favoritu a lhali bychom si navzájem,
kdybychom to neříkali. A dobrý tým se ukáže i podle toho, O tom, že teplé sluneční paprsky dokážou doslova "zázraky",
jistě nikdo nepochybuje. Přesně to se stalo v sobotu 1.
jestli se dokáže s rolí favoritu vypořádat.”
března 2014 odpoledne v Makově. Kdo měl nohy v pořádku,
Určitě hrálo do karet, že se vyhrálo v sobotu. Jak tým své
zvedl se a vyrazil ven z domu. Jak by také ne, když vesnice
vítězství oslavil?
slaví masopust! A že to byla sláva jak se patří! Jen ti
„Grandiózně a nezapomenutelně.“ usmívá se
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"občané" vypadali jinak, než obvykle. Nevěsta, vodník,
Křemílek s Vochomůrkou, kovbojové, čerti, klauni, motýli....
velcí i malí navlékli masky a vyrazili do průvodu. Nechyběl
ani vůz tažený koňmi. O veselou zábavu nebyla nouze,
koledníci obcházeli všechna stavení, rozdávali koblihy,
muzikanti hráli na harmoniky. Celá povedená masopustní
veselice byla zakončena slavnostním hlášením z místního
rozhlasu, kde paní starostka přečetla slavnostní vinš. V
místní sokolovně se všichni zúčastnění štědře občerstvili.
Spokojeni byli všichni, velcí i malí.

T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD

Oddíl volejbalu
Vás srdečně zve na

Župní turnaj Východočeské župy
Pippichovy ve volejbalu žen
Datum konání: sobota 5.4.2014 v 9.00
(prezentace do 8.30 hod)
Místo konání: tělocvična ZŠ Dolní Újezd
Kategorie: startují ženské týmy všech soutěží a
kategorií neomezeně i neregistrované
Herní systém: hraje se dle platných pravidel a
soutěžního řádu volejbalu. Herní systém turnaje
bude určen podle počtu přihlášených družstev

Za T.J. Sokol Makov
nadšenci podporující tradici

T.J. SOKOL KERHARTICE

Podmínky účasti: družstva startují na vlastní
náklady a nebezpečí. V případě potřeby poskytnou
pořadateli zapisovatele a rozhodčího
Přihlášky: do 29.3. 2014 na adresu Mgr. Marie
Ropková, Dolní Újezd 450, 569 61 nebo na
email: marunek@seznam.cz ( i případné info)
Startovné: 400 Kč za družstvo
Ceny: za výkony určitě nachystáme pro každého
Občerstvení: drobné občerstvení zajištěno

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.

Změny: pořadatel si vyhrazuje právo na případné
změny v propozicích turnaje

Těšíme se na Vaši účast.
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- vedoucí a doprovod závodníků zodpovídá za jejich
chování v průběhu celé akce
- po doběhu obdrží každý závodník zdarma menší
občerstvení
- závodníci startují na náklady vysílající organizace
- závod v každé kategorii bude odstartován jen při účasti
tří závodníků

T.J. SOKOL NASAVRKY

pořádá

Pořadatelé se těší na setkání v Nasavrkách a přejí všem
účastníkům mnoho sportovních úspěchů.

- přespolní běh dětí a mládeže - běháme pro zdraví se Sokolem -

Vladimír Žemlička
náčelník T. J.

PROPOZICE ZÁVODU

Okruhy jsou umístěny v mírném svahu, po startu je stoupání.

1. Pořadatel: Tělocvičná jednota Sokol Nasavrky
2. Termín:

středa 8. 5. 2014, start v 10.00 hodin

3. Místo:

rezervace Kaštanka v Nasavrkách

Radek Bureš
starosta T. J.

4. Informace: Ondřej Pavlík, jednatel T..J.
Náměstí 92, 538 25 Nasavrky
e-mail: sokolnasa@seznam.cz
web: www.sokol-nasavrky.wz.cz
5. Kategorie, délky tratí a počty okruhů (dívky i chlapci
stejné)
Ve II. – VIII. kategorii startují dívky samostatně
I.a 2012 a mladší
- 45 m
I.
2011
- 45 m
II.
2009 - 2010
- 170 m
1 x I.okruh
III.
2007 - 2008
- 275 m
1 x II.okruh
IV.
2005 - 2006
- 350 m
1 x III.okruh
V.
2003 - 2004
- 550 m
2 x II.okruh
VI. 2001 - 2000
- 825 m
3 x II.okruh
VII. 1999 - 2000
- 1050 m
3 x III.okruh
VIII. 1997 - 1998
- 1750 m
5 x III.okruh
6. Prezence
- od 8.00 do 9.30 hod.
- při prezentaci je nutno uvádět celé jméno a datum
narození závodníků, místo a klub, za který závodník startuje,
razítko a podpis vysílající organizace (na soupisce) nebo
souhlas a podpis rodičů, potvrzující zdravotní způsobilost
závodníka
- startovné 20,- Kč
7. Různé
- nástup závodníků a zahájení závodu je cca v 9.50 hod.
na místě startu
- vyhlášení výsledků bude zahájeno cca v 11.30 hodin na
Kaštance
- první tři závodníci z každé kategorie obdrží věcné ceny a
diplom, ostatní diplom

MCN podporuje firma AVE Nasavrky, a.s.

T.J. SOKOL ÚHŘETICKÁ LHOTA

Sokolský dětský karneval – 8 ročník 15. 3. 2014

Dětský karneval, který pořádají Sokolové v Úhřetické Lhotě
se již stává tradicí. Odpoledne, které patřilo dětem, se stejně
jako v minulých letech opět velice vydařilo. Zahájení zajistila
svým vystoupením taneční soubor „MALINKY“. Mimo
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T.J. SOKOL SLATIŇANY

hudebního doprovodu, byly pro děti připraveny různé
soutěže a hry. Do organizace se zapojili všichni členové
Sokola což lze jen ocenit. Jediný problém vznikl, když
karneval končil. Dětem se nechtělo domů, ani když
pořadatelé zhasly světla. Již dneska se těšíme na karneval
2015.

CYKLOKLUB ze Sokola Slatiňany připravuje na
24. 5. – 25. 5. 2014 dvoudenní cyklovýlet

Mladkov - Masarykova chata – Náchod
na který zveme rekreační cyklisty a to ne jen Sokolíky
1. den :

Mladkov - Masarykova chata

Start v 10:00 hod u nádraží v Mladkově. Cesta vede
krásnými partiemi Orlických hor přes Petrovičky,
s občerstvením na Kašparově Chatě, České Petrovice, Čihák,
Bartošovice, Neratov, Orlické Záhoří a na Masarykovu chatu.
Zadáte-li do webového prohlížeče následující odkaz, otevře
se Vám mapa s vyznačenou pozicí: http://mapy.cz/s/9oP9
Zde je potřeba počítat se stoupáním.

2.den:

Masarykova chata – Náchod

1. varianta: Po snídani odjezd přes Polsko a přejezd přes
hraniční přechod u Čihalky v Horní Olešnici dále na náměstí
v Olešnici v Orl. Horách a podle Olešenky přes Rzy, Rokoli,
Doly, Peklo a podle Metuje přes Bražec do Náchoda na
nádraží.
Zadáte-li do webového prohlížeče následující odkaz, otevře
se Vám mapa s vyznačenou pozicí: http://mapy.cz/s/9nZw
Cesta je odpočinková a vede téměř vždy jen z kopce.
2. varianta: Druhá možnost je navštívit ještě Dobrošov.
Obtížnost se neliší o tolik. Znamená to odbočit ve Rzech za
Zelinkovým mlýnem na Dlouhé, Borovou, Českou Čermnou,
Dobrošov, Jizbice, Lípí a do Náchoda na nádraží.
Zadáte-li do webového prohlížeče následující odkaz, otevře
se Vám mapa s vyznačenou pozicí: http://mapy.cz/s/9nZL
Kdokoliv se může připojit i cestou. Dobré spojení je vlakem
z Chrudimi, Pardubic a Hradce Králové do Mladkova a rovněž
zpět z Náchoda.
Zájemci kontaktujte se na:
Standa Hájek lebduska.mir@seznam.cz
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ottoji@gmail.com nebo

POZVÁNKA NA SLOVENSKO

Spřátelená organizace

„KLUB NADŠENCOV AMATÉRSKEJ CYKLISTIKY
RUŽOMBEROK“
zve naše členy a jejich přátelé na již tradiční 35. ročník
rekreačně-sportovního setkání

„OKOLO LIPTOVA – TOUR 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
29. 3. 2014
5. 4. 2014
12. 4. 2014
19. 4. 2014
26. 4. 2014
17. 5. 2014
24. 5. 2014
24.-25.2014

T.J.
T.J.
T.J.
T.J.
T.J.
T.J.
T.J.
T.J.

Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol

Choceň
Soutěž ve florbalu st. žactvo junioři, muži
Dolní Újezd
Soutěž ve volejbalu
Horní Jelení
Soutěž ZZZ
Městečko Trnávka 30. Ročník v bleskovém šachu
Vysoké Mýto
Soutěž ve všestrannosti
Slatiňany
Slatiňanské pozastavení (SEJKORKY)
Ústí nad Orlicí
Soutěž v lehké atletice
Slatiňany
Cyklovýlet na Masarykovu Chatu
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6.-9.6.2014
T.J. Sokol Slatiňany
14. 6. 2014
T.J. Sokol Slatiňany
28. 6. 2014
T.J. Sokol Kerhartice
12. 7. 2014
T.J. Sokol Dolní Újezd
12. 7. 2014
T.J. Sokol Svratouch
31. 7.–3. 8. 2014 KNAC Ružomberok-Likávka
15.-16. 8.2014 T.J. Sokol Slatiňany
29.-31. 8.2014 T.J. Sokol Slatiňany
12. 9. 2014
T.J. Sokol Žamberk
13. 9. 2014
T.J. Sokol Slatiňany
13. 9. 2014
T.J. Sokol Holice
5. 10. 2014
T.J. Sokol Klášterec n. Orl.

FORMANI v rakouském Oetzu
vystoupení FORMANI 10 let od založení
soKOLNÍ VÝLET KOLEM
Soutěž ve futsalu
Cokol Cup, soutěž v malé kopané
Pozvánka na TUR DE LIPTOV 35. Ročník
Mezinárodní FF Písek (SEJKORKY)
Mezinárodní FF Varšava (SEJKORKY)
Noční župní turnaj reg. hráčů, stol. tenis
„CESTA NA CHLUM“ cyklo-turistická akce
Závod histor. kol, Memoriál M. Macků
Běh údolím Orlice

Kalendář sokolských výročí.
Duben:
1.4.1907:

zemřel MUDr. Eduard Grégr, spoluzakladatel Sokola, český politik a lékař,
poslanec zemského sněmu a říšské rady,který se se svým bratrem Juliem aktivně
podílel na českém veřejném a politickém životě

11.4.1898 se konalo v Sokole Pražském první veřejné cvičení ženských složek. Poprvé pak
ženy vystoupily v r. 1901 na IV. Všesokolském sletu, kde 867 žen cvičilo s kuželi.
Cvičení žen v Sokole se pak rychle rozšiřovalo a na V. všesokolském sletu v roce
1907 cvičilo již 2304 žen, opět s kuželi a také žákyně. Ženské složky pak vystupovaly
na všech sokolských sletech. V současné době ženy v Sokole převažují počtem nad
muži.
12.4.1941: byla německou okupační mocí úředně zastavena činnost České obce sokolské,
Majetek všech T.J. byl zabaven a Tyršův dům v Praze byl uzavřen. Následovalo
pronásledování předních činitelů Sokola, jejich věznění a popravy.
21.4.1849. se narodil ve Zlonicích JUDr. Karel Pippich, starosta T.J. Sokola Chrudim, člen
výboru ČOS a krátce jeho místostarosta, člen výboru Svazu Slovanského Sokolstva,
starosta sokolské župy Východočeské. Studoval na gymnáziu v Praze a pak na
právnické fakultě. Po získání právnické praxe v Jičíně a v Praze působil v Chrudimi
v advokátní kanceláři svého otce a po jeho smrti tuto kancelář převzal. Byl velmi
agilním občanem města Chrudimi, účastnil se kulturních i politických akcí, byl
městským radním, členem okresního výboru, zemským poslancem. Zasloužil se o
stavbu Muzea a sokolovny v Chrudimi, nových školních budov, veřejného osvětlení a
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vodovodu. Byl řadu let předsedou hudebního a pěveckého spolku „Slavoj“, Pracoval
s divadelními ochotníky, sám napsal řadu her a některé se hrály i v Národním divadle,
byl hudebním kritikem, psal do Hudebních listů, skládal hudbu k některým básním
Vrchlického, Hejduka a El. Krásnohorské. Dr. Pippich byl zvolen v r. 1896
místostarostou Východočeské župy a po jejím rozdělení v roce 1895 na župu
Orlickou a nynější Východočeskou byl zvolen Dr. Pippich starostou naší župy a
zůstal jím 24 roků až do své smrti 29. 3. 1921. Při sletu Východočeské župy 21. 6.
1921 byla župa k uctění jeho památky nazvána župa Východočeská-Pippichova.

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. 4. 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, Korekce: Lenka Pařízková
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