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: Univerzita Pardubice, Studentská 95, hlavní jídelna menzy
Prezence:
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.
Na výboru župy je možné ocenit zasloužilého či jinak významného člena jednoty.
Žádost je nutné podat do 10. března 2014, aby ji mohlo projednat předsednictvo župy
na svém zasedání 13. března.
Pozvánky a písemné materiály pro konání výboru župy budou na jednoty zaslány
nejpozději do 28. března 2014 v elektronické podobě.

 Závazné termíny pro doručení ročních výkazů za rok 2013 do župní kanceláře.
- Základní údaje o T.J.
do 10.3.2014
- Evidence členské základny (rodná čísla)
do 10.3.2014
- Vzdělavatelská činnost
do 10.3.2014
 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.
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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. Valné hromady musí být svolány nejpozději do 31.3.2014.
 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 – aplikace zatím funguje pro zakládání
nových spolků. V současné době nelze provádět změnu údajů u stávajících spolků.
 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. V současné době jsou již v župní kanceláři k dispozici ověřené kopie Stanov ČOS. Na vyžádání
je zašleme.
 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
 NAHODILÁ ARMÁDA - DVD.
DVD o životě a bojích československých legií v Rusku za 1. sv. války, vyrobené z materiálů objevených
v USA v pozůstalosti bývalého legionáře, lze objednat osobně, písemně nebo telefonicky v prodejně:
Music Shop, Jiří Petr, Pasáž sv. Jána, tř. 17. listopadu 2685, 530 02 Pardubice, tel. 466611911.
Cena DVD s pouzdrem je 200 Kč (vč. DPH i autorský honorář)
 Koncesní listina na prodej alkoholu.
V rámci své hlavní činnosti může T.J. vyvíjet i příležitostnou výdělečnou činnost. Při pořádání akcí, na
nichž je prodáván alkohol (byť i jedenkrát za rok), má T.J. povinnost mít koncesní listinu. Doporučujeme
navštívit místně příslušný Živnostenský úřad a dát do pořádku veškerá živnostenská oprávnění, včetně
koncese na prodej alkoholu (lihovin). Na prodej piva a vína koncesní listina není třeba. Koncesní listina
je do 17.4.2014 zdarma, potom se již bude platit. Správní poplatek (i na více druhů živností najednou) je
1.000 Kč.
Lenka Pařízková
tajemnice župy

ODBOR VŠESTRANNOSTI - NÁČELNICTVO
Vážené sestry a bratři,
Na úvod bych chtěla poděkovat těm, kteří včas nebo třeba i po termínu, ale přesto, dodali hodnocení činnosti jednoty za
rok 2013. Letos dodalo hodnocení více jednot než v předešlých letech. Tyto jednoty nedodaly: Bělá nad Svitavou,
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Čankovice, Heřmanův Městec, Horní Heřmanice, Krouna,
Lázně Bohdaneč, Sloupnice, Srch, Sruby, Svratouch,
Topol, Uhersko, Vítějeves, Žamberk. Činnost vykazuji za
župu a podle činnosti pak nám přidělí body a podle bodů
dotace. Možná se vám zdá, že neustále chceme po vás
vyplňovat nějaké papíry, ale bohužel bez nich se
neobejdeme.
Také vás chci upozornit na akce, které pořádá župní
náčelnictvo. 28. 6. 2014 bude T. J. Sokol Kerhartice
pořádat „soKolní“ výlet všechny zájemce o kolní a pěší
turistiku. Zatím se nám přihlásilo 6 jednot na Geocaching.
Pokud jste se ještě nerozhodli, máte do dubna čas se
přihlásit. Veškeré informace jsou na župním webu.
V neděli proběhl sraz dorostenek v Pardubicích, kterého se zúčastnilo 30 cvičitelek.
Přeji vám do další práce hodně energie.
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
-3-

*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.

Pomník válečného hrdiny arm. gen. br. Tomáše Sedláčka

Občanského sdružení vojáků posádkového velitelství Praha organizuje sbírku finančních
prostředků na realizaci výstavby pomníku válečnému hrdinovi br. Sedláčkovi. Slavnostní
odhalení pomníku je plánováno na srpnové výročí úmrtí br. Sedláčka.
PV ČOS schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 tisíc Kč na výstavbu pomníku
válečnému hrdinovi br. Sedláčkovi a doporučuje sokolským župám, jednotám a členské
základně ČOS připojit se k této finanční sbírce.
PV župy schválilo finanční příspěvek župy ve výši 4 tisíce Kč.
Dobrovolné příspěvky na zřízení pomníku budou shromažďovány na transparentním účtu u
FIO Bank – č.ú.: 2100476240, banka č. 2010 pod názvem Společenství přátel armádního generála Tomáše
Sedláčka, posádka Praha o.s.
II. Náměty pro spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi
ČOS má uzavřeny memoranda o spolupráci s Československou obcí legionářskou, Českým svazem bojovníků za
svobodu, Folklorním sdružením, Národním muzeem. VO ČOS velice úzce spolupracuje s Konfederací politických
vězňů, příspěvkovou organizací Ministerstva kultury NIPOS-Artama, Masarykovým demokratickým hnutím,
Společností Dr. Edvarda Beneše, Vojenským historickým ústavem, Ústavem pro studium totalitních režimů.
(Činnost ČOS je velmi výrazně podporována Českým olympijským výborem.)
III. 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)
IV. Pietní akce
pá. 7. března 2014 - * prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka (7.3.1850 v Hodoníně)
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so 29. března 2014 - † prvního starosty VČ župy Karla Pippicha
po 21. dubna 2014 - * prvního starosty VČ župy Karla Pippicha
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

SPECIÁLNÍ MÍTINK KARATE 2014
8. - 9. 2. 2014
V pořadí druhou akcí tohoto roku, které se účastnil
pardubický oddíl karate, byl Speciální mítink moderního
sportovního karate uskutečněný v Chotěboři.
Josef Jetmar - vpravo

Josef Jetmar - vlevo

Jedním z hlavních cílů cvičení na Speciálním mítinku bylo
zaměřit se na explozivnost v jednotlivých kombinacích a
navýšit tak efektivnost bojových kombinací při minimální
fyzické námaze.
Zpočátku se tak událo při nácviku forem, tedy bojů s
imaginárním soupeřem, ve kterých je důležitá především
technická část jednotlivých bojových kombinací. Podobným
Společná fotografie
Jiří Michek – vpravo
způsobem poté probíhal i nácvik v bojových sériích úderů a
Speciální mítink je typ semináře, který je zpravidla určen kopů s partnery ve dvojicích.
zeleným a vyšším pasům. Letos však projevili o akci zájem i
Celý dvoudenní trénink byl zpestřen cvičebními prvky, které
pasy nižší, a tak byla účast umožněna i jim.
na klasických seminářích nejsou tak časté. Cvičenci si tak
mohli vyzkoušet i méně běžné typy pádů a kotoulů nebo se
uvolnit během mentálního relaxačního tréninku.
Speciální mítink byl zakončen turnajem. Nestandartní
seminář si vyžádal i několik nestandartních kategorií, a tak
účastníci mohli poměřit své síly mimo jiné i v kategorii
Forma absolutní – bez rozdílů pasů, kde sice každý cvičil dle
úrovně svého technického stupně, nicméně výsledný počet
bodů byl vynásoben tzv. index faktorem, aby bylo možné
vzájemné porovnání i se zkušenějšími závodníky. Další
nestandartní kategorii tvořil sparing nižších pasů bez rozdílů
pasů a pohlaví.
Ondřej Vachek – vpravo

Ondřej Vachek – vpravo
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T.J. SOKOL CHROUSTOVICE

Práce byly dokončeny 25. 11. 2013. Úklid po rekonstrukci
proběhl v termínech 4. a 11. ledna 2014 a to za hojné účasti
REKONSTRUKCE SOKOLOVNY V CHROUSTOVICÍCH sokolek i sokolů.
Náklady na celou akci byly z dotace MŠMT ve výši 1 745
707,- Kč. Vlastní zdroje ve výši 95 403,- Kč.
Na
základě
dlouhodobých
požadavků
T.J.Sokol
Tímto byla dokončena akce:
Chroustovice o zvelebení vlastní nemovitosti SOKOLOVNY,
„T.J.-Chroustovice-Rekonstrukce objektu“.
jsme začali v roce 2012 pracovat na projektové
dokumentaci k žádosti o dotaci z programu č. 133510
--------------------------------------MŠMT. Dle předložené projektové dokumentace, kterou
DALŠÍ ČINNOST SOKOLŮ V CHROUSTOVICÍCH
prováděla fy. BKN s.r.o. Vysoké Mýto, proběhlo výběrové
O víkendu 18. - 20. října 2013 se zúčastnilo 10 sokolek
řízení na dodavatele stavby. Dodavatelem byla vybrána fy.
sportovního pobytu v bývalém středisku Lateru v Pustých
První stavební Chrudim a.s.. Akce byla zahájena v srpnu
Žebřidovicích. Cvičení bylo velice rozmanité, zacvičili jsme si
2013, jednalo se o zateplení budovy, výměnu oken a dveří
i v plaveckém bazénu. Akci pořádaly sokolky z Nasavrk.
v obvodovém plášti s fasádou. Vzhledem na skutečnost, že
se objekt nachází v památkové zóně, bylo nutno uvedený
16.listopadu 2013 se konalo již tradiční 3. Relax odpoledne
postup konzultovat s Odborem památkové péče MěÚ
v tělocvičně ZŠ Chroustovice. Akce se zúčastnilo 25 žen a to
Chrudim. Dle požadavků byl zachován a zrekonstruován
nejen domácích. Vyzkoušeli jsme si břišní tance, jógu,
sokl na průčelí nemovitosti. Při této akci byla provedena
flexibary, jumping a zumbu. Kdo chtěl, mohl si zdarma
dále rekonstrukce vstupního schodiště, čímž došlo ke
popovídat s výživovou poradkyní. Relax odpoledne se
zvýšení bezpečnosti při vstupu do budovy.
zdařilo, a proto hodláme akci zopakovat.
CVIČENÍ V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU:
Středy zumba se Simonou Kusou
od 18 hod
Čtvrtky rehabilitační cvičení s Janou Vlachovou
od 18 hod
Pátky
aerobic s Jolanou Rejmanovou od 18 hod
Soboty Pilates s Mirkou Mikanovou
od 16:30 hod
(Pilates je posilovací a protahovací cvičení na zformování
postavy a zlepšení držení těla. Je vhodné pro všechny
věkové kategorie).

Sokolovna před rekonstrukcí

Cvičí se a bude se cvičit do konce dubna 2014 v tělocvičně
ZŠ Chroustovice (po dobu topné sezóny).
Od května 2014 budou všechna cvičení probíhat v naší
zrekonstruované sokolovně.
Na všechna cvičení jste všichni srdečně zváni.
P. Baráková T. Douděrová

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.
Sokolovna po rekonstrukci
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T.J. SOKOL ROVEŇ

T.J. SOKOL MĚSTEČKO TRNÁVKA

Turnaj starších žáků
(ročník 1998 a mladší) – Holice, 18.1.2014

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE VE SPORTOVNÍ HALE
V MĚSTEČKU TRNÁVCE
T.J. Sokol v Městečku Trnávce uspořádala v pátek 7.2.2014
ve Sportovní hale v Městečku Trnávce Sportovní odpoledne.
Žáci a žákyně ve věku od 4 do 15 let se sešli v celkovém
počtu 53 a soutěžili v těchto disciplínách:opičí dráha na čas,
podlézání laťky, hod medicimbalem, skok do výšky
Všichni se snažili o nejlepší výkony a vzájemně se
podporovali. Jejich rodiče a přátelé sportu jako diváci jejich
výkony odměňovali potleskem. Rozhodčí byli z řad rodičů.
Cvičitelům a rodičům patří poděkování.
Letošní zima sportům venku moc nepřeje, a tak setkání ve
sportovní hale nebylo jistě poslední.

V prvním zápase vyzvala Roveň pořádající ASPV Holice a bez
problémů jsme zvítězili. Bezchybnou obranu v bráně jistil
Vojta Kopa. Do druhého zápasu naskočil do brány Dominik
Horák a i on zářil, prohře 1:2 však nezabránil. V posledním
zápase skupiny se Roveň utkala s prozatím suverénními
Pardubicemi a v poločase prohrávala 1:3. Pak ale hráči
zabrali a podařilo se vyrovnat. Skvělý Dominik Horák však
bohužel ještě jednou inkasoval, a tak jsme prohráli 3:4 a ve
skupině jsme obsadili 3. místo. To znamenalo, že
semifinálovým soupeřem byl DDM Holice. S tímto
soupeřem jsme si napodruhé poradili bez problémů – 4 góly
vsítil Marek Šándor a další 2 přidal Kuba Shejbal. Bezchybný
výkon podtrhla obrana v čele s výborným Vojtou Kopou
v bráně. Ve finále na nás čekal nejtěžší soupeř – podruhé
jsme vyzvali Pardubice. 3x se nám podařilo dohnat
jednogólové manko, naposledy když minutu před koncem
vyrovnal náš nejlepší střelec Kuba Shejbal exkluzivní
bekhendovou kličkou. Zápas skončil 3:3 a o vítězi turnaje
musela rozhodnout nájezdová loterie. V té naši střelci
bohužel neuspěli a soupeři se podařilo Vojtu Kopu ve 3. sérii
překonat.

Sestava: Vojtěch Kopa (Dominik Horák) – Radek Shejbal, Jan
Štěpánek – Marek Šándor „C“, Jakub Shejbal „A“, Lukáš Rulíšek,
Pavel Prešek

Přestože se turnaje zúčastnily pouze 4 týmy, obsazení bylo
kvalitní. Proto je 2. místo našeho týmu, který obhajoval
medailovou pozici z loňska, velkým úspěchem. Přestože
někteří kluci začali chodit na tréninky až těsně před
turnajem a jsou zvyklí na mnohem menší halu, než jaká je
v Holicích, podali všichni skvělý výkon. Chtěl bych je
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pochválit za příkladnou bojovnost, týmový výkon a za to, že
se nikdy nevzdali a bojovali až do konce. Doufám, že
předvedený výkon dodal klukům chuť do dalších bojů a že
se budou víc účastnit tréninků.
T.J. Sokol Roveň – ASPV Holice 4:1
Branky: 2x Jakub Shejbal, Šándor, Radek Shejbal
T.J. Sokol Roveň – DDM Holice 1:2
Branka: Šándor
T.J. Sokol Roveň – Klub SPV Pardubice 3:4
Branky: 2x Jakub Shejbal, Prešek
Semifinále: T.J. Sokol Roveň – DDM Holice 6:1
Branky: 4x Šándor, 2x Jakub Shejbal
Finále: T.J. Sokol Roveň – Klub SPV Pardubice 3:3, 0:1
Branky: 2x Jakub Shejbal, Prešek

národopisný soubor „FORMANI“, taneční soubor „IGNIS“ a
„CYKLOKLUB“.
Pro tento rok připravují:
POHODA – dětský karneval ve slatiňanské sokolovně,
víkendy na osadě „ZLATNÍK“ u Bojanova,
vodácké soustředění „VLTAVA 2014“,
prázdninový dětský letní tábor, tradiční vánoční
koncert a další aktivity.
SEJKORKY – řadu vystoupení pro veřejnost, účast na
městských
slavnostech
„SLATIŇANSKÉ
POZASTAVENÍ“, mezinárodních festivalech
v Písku a ve Varšavě, na vánočním koncertě a
dalších akcích.

FORMANI – pět vystoupení „PRODANÁ NEVĚSTA“, účast na
městských
slavnostech
„SLATIŇANSKÉ
Michal Nečesaný
POZASTAVENÍ“, oslavy 10. výročí založení
souboru, účast při setkání sokolů
v
rakouském
Oetzu
a na Mezinárodním folklorním festivalu
T.J. SOKOL RONOV NAD DOUBRAVOU
v Dolní Lomné, vánoční vystoupení v nasavrcké sokolovně,
vánoční koncert ve Slatiňanech a další účinkování.

Vzhledem k tomu, že naše jednota vlastní nářadí,
které není používáno, případně máme v majetku
duplicitně, obracím se s nabídkou na všechny
jednoty.
T.J . Sokol v Ronově nad Doubravou
nabízí k odprodeji bradla a koně (cvičení na šíř poškozený).
Cena dohodou
informace na tel č. 724 189 567.
Možnost prohlídky náčiní po předchozí dohodě.

IGNIS – vystupování a předtančení v rámci různých
kulturních akcí. Zúčastní se Mistrovství

republiky pod dvěmy tanečními
organizacemi a jsou to: Czech dance
organisation a Taneční skupina roku.
CYKLOKLUB – mimo svých individuálních akcí se zapojí do
župní akce „soKOLNÍ VÝLET KOLEM“
v Kerharticích.
Na
pozvání
klubu
„NADŠENCOU AMATERSKEJ CYKLISTIKY“ se
účastní 35. ročníku cyklsticko – turistické
akce na slovenském Liptově „TOUR DE
LIPTOV“. 13. září pořádá cykloturistickou akci ve
Slatiňanech „CESTA NA CHLUM“.
Mimo oddílových aktivit bude T.J. Sokol Slatiňany
pořadatelem i dalších akcí jako jsou velikonoční a vánoční
trhy, spolu s Klubem diabetiků bude spolupořadatelem Dne
zdraví, podzimní pátky budou vyhrazeny pro Kurzy tance a
společenského chování včetně prosincového závěrečného
Věnečku.

T.J. SOKOL SLATIŇANY
Slatiňanští Sokolíci v roce 2014
Po nabitém programu v roce 2013
nepolevují naše oddíly a soubory
v činnosti ani v letošním roce.
Mimo
pravidelného
cvičení
oddílů: žen vedených ses. Věrou
Richterovou, cvičení mladších
žáků vedených br.
Pavlem Buřilem, cvičení taj-chi
vedených ses. Milenou Lněničkovou a rekreačního
badmintonu, činnost nadále plánují i tábornický a divadelní
soubor „POHODA“, dětský folklorní soubor „SEJKORKY“,

Nově zrekonstruovaná
rozhledna (požární hláska)
v lesích za Monacem bude
cílem cykloturistické akce
pořádané 13. září
slatiňanským cykloklubem

Mirek Lebduška
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T.J. SOKOL VYSOKÉ MÝTO

Eva Henslová

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
- 10 -

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
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Avizované akce sokolských jednot a župy
29. 3. 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
19. 4. 2014
T.J. Sokol Městečko Trnávka 30. Ročník v bleskovém šachu
26. 4. 2014
T.J. Sokol Vysoké Mýto
Soutěž ve všestrannosti
17. 5. 2014
T.J. Sokol Slatiňany
Slatiňanské pozastavení (SEJKORKY)
24. 5. 2014
T.J. Sokol Ústí nad Orlicí
Soutěž v lehké atletice
24. 5. 2014
T.J. Sokol Slatiňany
vystoupení FORMANI 10 let od založení
6.-9.6.2014
T.J. Sokol Slatiňany
FORMANI v rakouském Oetzu
28. 6. 2014
T.J. Sokol Kerhartice
soKOLNÍ VÝLET KOLEM
12. 7. 2014
T.J. Sokol Dolní Újezd
Soutěž ve futsalu
12. 7. 2014
T.J. Sokol Svratouch
Cokol Cup, soutěž v malé kopané
31. 7.–3. 8. 2014 KNAC Ružomberok-Likávka Pozvánka na TUR DE LIPTOV 35. Ročník
15.-16. 8.2014 T.J. Sokol Slatiňany
Mezinárodní FF Písek (SEJKORKY)
29.-31. 8.2014 T.J. Sokol Slatiňany
Mezinárodní FF Varšava (SEJKORKY)
12. 9. 2014
T.J. Sokol Žamberk
Noční župní turnaj reg. hráčů, stol. tenis
13. 9. 2014
T.J. Sokol Slatiňany
„CESTA NA CHLUM“ cyklo-turistická akce
13. 9. 2014
T.J. Sokol Holice
Závod histor. kol, Memoriál M. Macků
5. 10. 2014
T.J. Sokol Klášterec n. Orl. Běh údolím Orlice

Kalendář sokolských výročí.
Březen:
4.3.1827

se ve Štýru (Rakousko) narodil MUDr Eduard Grégr, významný český politik,
spoluzakladatel Sokola, majitel přední pražské tiskárny „Dr Eduard Grégr a syn“, ve které
byly vydávány sokolské tiskoviny. Byl poslancem zemského sněmu, publicistou, radikálním
mladočechem. Zemřel 1.4.1907.

5.3.1862

se v Praze, v tělocvičně Malypetrova ústavu, konalo první cvičení Sokola Pražského

7.3.1850

se v Hodoníně narodil Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident
Československé
republiky, člen Sokola od r. 1884. Zemřel 14.9.1937. Objasnění smrti bývalého ministra
zahraničí Jana Masaryka se v minulosti věnovalo několik týmů, které vždy uzavřely
vyšetřování s nejednoznačným zjištěním. Až profesor Jiří Straus
po mnoha
experimentech před nedávnem jasně určil, že Janu Masarykovi musel v roce 1948
z okna dolů na dvůr někdo „pomoci“. Díky své metodě také vypočítal, že nejspíš šlo
o jednoho velmi silného a trénovaného muže. Tedy jinými slovy: byla to vražda.
Definitivní verdikt však musí vynést soud. (Citace z Hospodářských novin č. 1/2010,
příloha Víkend, str. 8-15). Autor Jiří Straus je prorektorem pro vědu a výzkum a současně i
vedoucím katedry kriminalistiky na Policejní akademii v Praze. Působí rovněž jako soudní
znalec v oboru forenzní biomechaniky, vypracoval více než 400 znaleckých posudků. Působí
doma i v zahraničí.
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8.-13.3.1918 v bojích u Bachmače svedly velký boj československé legie, ve kterých bylo mnoho
sokolů. Bylo to na počátku cesty čs. legií přes Sibiř do vlasti. Když čs. Legie ustupovaly
z Ukrajiny, byly ohrožovány Němci, postupujícími od Kyjeva . Dva pluky legionářů
zadržovaly Němce před Bachmačí tak dlouho dokud tudy projely poslední vlaky s legionáři,
až pak ustoupili.Padlo 90 a zraněno bylo 200 legionářů.
19.3.1845

se narodila ve Lvově Klemeňa Hanušová, první náčelnice a cvičitelka „Tělocvičného spolku
paní a dívek pražských“, který vzniknul z popudu Dr. M.Tyrše v roce 1869.

20.3.1993

zemřel v Praze doc. PhDr Boris Uher CSc,
sokolské. (1990-1992).

poslední vzdělavatel

Československé

obce

24.3.1889 při závodech lyžařů v Krkonoších tragicky zahynuli v bouři bratři B. Hanč, člen Sokola
Hrabačov u Jilemnice a V.Vrbata, místonáčelník Sokola Mřícná.
24.3.1889 se konal v Praze Valný sjezd ČOS, na kterém byla založena Česká obec sokolská a bylo
zvoleno její předsednictvo. Sokol se stal právnickou osobou a mohl tak vystupovat jako celek
doma i v zahraničí. Již téhož roku v letě se zúčastnil s velkým úspěchem mezinárodních
gymnastických závodů v Paříži.
27.3.1862 bylo v Sokole zavedeno bratrské tykání.

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. 3. 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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