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INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE
 Členské známky.
V župní kanceláři jsou stále připraveny k odběru členské známky pro rok 2014
 Valné hromady tělocvičných jednot.
Žádáme jednoty, aby zaslaly župní kanceláři kopie zápisů a usnesení z valných hromad.
Nemusí být ověřené.
 Inventarizace pojištěného nemovitého majetku.
Termín pro předání podkladů byl stanoven na 2.5.2014, do dnešního dne nemáme předepsané
formuláře od 5 jednot. Prosíme o dodání obratem, abychom mohli vše zpracovat za celou župu a zaslat
v předepsaném termínu na ČOS.
Tělocvičné jednoty, které vlastní nemovitý majetek, mají za úkol na základě rozhodnutí P ČOS provést
inventarizaci pojištěného sokolského majetku. Veškeré podklady a informace byly jednotám zaslány
mailem a zároveň byly vyvěšeny na župním webu v záložce „Kancelář - Inventarizace nemovitého
majetku“.
Pokud projeví zájem o pojištění nemovitého majetku i další jednoty, které doposud neměly tento
majetek pojištěn prostřednictvím centrální pojistné smlouvy ČOS, mohou předložit též veškeré
potřebné formuláře a dokumenty.
Zároveň je na webu pro informaci vyvěšen i přehled předepsaných kontrol a revizí technických zařízení,
včetně lhůt. Tato povinnost vyplývá vlastníkovi ze zákona.
 Spolkový rejstřík.
Metodické materiály k zápisu pobočných spolků byl zaslán všem jednotám elektronicky, vše naleznete
též na župním webu http://www.zupa-pippichova.eu/index.php?nid=6149&lid=cs&oid=3773763.
Ve spolupráci s některými tělocvičnými jednotami jsme zahájili vlastní zápis, podle prvních zkušeností se
dá odvodit, že bychom měli vše zvládnout bez velkých problémů. Je však třeba mít velkou trpělivost,
časová náročnost je podle prvních zkušeností obrovská.
Lenka Pařízková
tajemnice župy
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ODBOR VŠESTRANNOSTI - NÁČELNICTVO
Vážené sestry a bratři,
chceme vás upozornit na granty vybavení tělocvičen pro oddíly sokolské všestrannosti. Grant je rozdělen na dvě části:
Projekt I.

Standardizace vybavení tělocvičen oddílů všestrannosti

Projekt II.

Vybavení tělocvičen oddílů všestrannosti

Oproti loňskému roku budete mít možnost objednat již předem dané nářadí - pro rok 2014 byly vybrány: 1. Švédská
lavička 2. Ultralehká žíněnka 3. Odrazový můstek Gepard a dále máte možnost objednat náčiní, která budete potřebovat
pro svá cvičení.
V obou projektech je třeba přidělené finanční prostředky navýšit z vlastních zdrojů min. o 30% z přidělené částky.
Prosím dodržte termín odeslání žádostí. Žádosti,které přijdou po termínu,
nebudou již zařazeny do sumáře.
Jednoty, které dostaly dotace v loni, jsou pro letošní rok vyřazeny.
Světlana Hoffmannová, župní náčelnice

Postřehy ze župního závodu sokolské všestrannosti
Těchto závodů se zúčastňuji nepočítané roky i jako rozhodčí gymnastiky a vidím, jak se stále opakují stejné chyby.
Nehodnotím předškolní žactvo, které má dané sestavy. Rovněž mužské složky jsou kapitola sama pro sebe.
Děvčata jsou natěšená do závodů, což je výborné, ale …. Současný systém volných sestav dovoluje závodit téměř všem
dětem. Bohužel některé jejich cvičitelky asi podceňují znalost názvosloví a nebo dosud nepochopily, že do sestav musí
vybrat povinné prvky - pouze 3-5 ks dle věku a samozřejmě ty, které cvičenky umí. Tabulky obsahují mnoho prvků od
těch nejjednodušších. Na závodech se v některých sestavách neobjevuje ani tento malý počet povinných prvků a body
jdou pak zbytečně dolů. Další dají holčičkám naopak do sestav mnoho prvků, které nemají zvládnuté a zbytečně za jejich
provedení jdou opět body dolů. Je to škoda, cvičenky jsou pak zklamané z hodnocení svých výkonů. Naopak některé děti
jsou velmi dobře připravené.
Proč toto píši - prosím jen o zamyšlení nad svou někdy nelehkou činností. Zachovejme si naši jedinečnost, že cvičíme
všichni „gymnastiku pro všechny“, která podporuje všestranný rozvoj lidského těla a udržuje zdatnost a celkově dobrou
výkonnost, a „netrestejme“ cvičence svojí neznalostí nebo pohodlností.
V. Avramovová, T.J. Sokol Pardubice I

VZDĚLAVATEL

II. Pietní akce
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

INFORMACE VZDĚLAVATELE ČOS
Zájezd do Oetzu
Jarní zasedání Sboru vzdělavatelů žup
V. Národní přehlídka sokolských folklorních souborů v Bzenci
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7. – 9. 6. 2014
31. května 2014
10. – 12. 10. 2014

Br. Gondík informoval, že „Prodaná nevěsta“ se bude hrát na podzim v Horních Počernicích, Litomyšli a
v Kolíně (zadala SŽ Tyršova). V roce 2015 už má „zamluveny“ 4 termíny. U příležitosti oslav 90. výročí otevření
Tyršova domu bude derniéra – poslední představení 23. května 2015.

ZVEME VÁS
NA TRADIČNÍ AKCI „Tyršův Oetz“
41.MEZINÁRODNÍ SOKOLSKÉ
SETKÁNÍ
v Oetzu (Rakousko) 2014
(Letos při příležitosti 130 let Tyršova odkazu.)

Termín konání: 6.-9. 6. 2014 (pátek-pondělí)
Odjezd z Prahy 6.9. – pátek – již ráno v 8:00 hodin od sokolovny v Praze 8 -Libni, Zenklova 2/37 ; návrat v pondělí 9.6. po
slavnostech - příjezd do Prahy v pozdních večerních hodinách kolem 22:00 hod.
Ubytování: v rodinném penzionu v Oetzu s polopenzí, doprava: lux-busem s možností malého občerstvení (řidič br. Čížkovský).
Cena : 4.500,- Kč (přihlášky včetně zálohy 1.000,- Kč - nutno uhradit ihned, doplatek lze u autobusu nebo vše najednou

ihned bankovním převodem) na č.účtu: 0567082123/0800 (viz přihláška).
Program:
Cestou do Oetzu se zastavíme ve městě Kufstein („Perla Tyrolska“), kde navštívíme mohutnou pevnost Feste Kufstein tyčící se na
skále nad městem, večer plánujeme koupání v termálech v nedalekém Langenfeldu. Vzhledem k červnovému termínu předpokládáme
otevření lanovky v Oetzu a případně i lanovky na Pitztal. Během našeho pobytu v Oetzu budeme poznávat alpskou přírodu,
pamětihodnosti v okolí a zúčastníme se tradičních sokolských slavností v pondělí s vystoupením folklórního souboru Formani, což
jsou jedny z hlavních důvodů našeho zájezdu. V sobotu a neděli dle zájmu možnost účasti i volejbalového turnaje, netradičních
soutěží a běhu kolem jezera, ve večerních hodinách posezení u táboráku (tradičně i pivo Svijany).
Srdečně zveme všechny zájemce – zbývá již jen několik málo míst.

Kontakt a další info: Lenka Brandová - telefon: 723 138 151 nebo mail: zbarakova@seznam.cz
Rádi zodpovíme vaše veškeré dotazy na uvedeném telefonním čísle a emailu .
Za kolektiv přípravy zájezdu
Lenka Brandová, Sokol Vysočany
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ZE ŽIVOTA JEDNOT
T.J. SOKOL PARDUBICE
Zasloužené ocenění
Bratr Jiří CHARVÁT obdržel v minulých dnech stříbrnou
medaili ČOS . Již od dětských let cvičil v Sokole a jeho
sportovní úspěchy byly nemalé. V roce 1948 byl pro svoji
protirežimní činnost vyloučen ze školy. Vojnu prožil u PTP. V
roce 1990 se mu nepodařilo oživit svou sokolskou jednotu
Pardubice II , pak přešel do T. J. Sokol Pardubice I, kde byl na
krátkou dobu zvolen prvním náčelníkem. V letech 1993–
2001 působil ve funkci starosty jednoty. Byl také
dlouholetým tajemníkem sokolské župy VýchodočeskéPippichovy, kde se úspěšně zaměřil zejména na navrácení
sokolských majetků. Stal se organizátorem obnovení
sokolství ve východních Čechách.

Náš oddíl T.J.Sokol Chrudim reprezentovalo 5
závodnic. V kategorii juniorek B naše 14-letá Kateřina
Doležalová zacvičila své náročné sestavy výborně, hlavně
bradla, kde zařadila nový seskok salto s jedním obratem.
Celkově zvítězila, má titul krajské přebornice a postoupila
na Mistrovství ČR, které se bude konat v Brně 8.6.
V žákyních B jsme měli želízko v ohni naši loňskou
medailistku z MČR
Zuzanu Malinskou, která zacvičila
výborně, ale na kladině měla několik chybiček a to ji
odsunulo na krásné 2. místo a také si vybojovala postup na
Mistrovství ČR jako další děvčata z Loko Pardubice.
Sára Kulhavá cvičila povinné sestavy v kategorii
starších žákyň. Poprvé zvládla na závodech bradlovou
sestavu se vzklopkami a měla nejvyšší známku za přemet na
přeskoku. Získala překvapivě stříbrnou medaili a splnila další
výkonnostní stupeň a za rok bude moci také bojovat o
postup na Přebor republiky.
Za mladší žákyně závodila dvě naše děvčata. 8-letá
Karolína Horníková jako jediná ze všech naskočila na bradla
vzklopkou, což je u tak malých závodnic velmi obtížné, a
tudíž je to bonifikovaný prvek. Dále skočila nejlepší přemet
přes bednu a měla úplně nejvyšší známku na akrobacii,
zaslouženě se postavila na zlatý nejvyšší stupínek a získala
krajský titul. Překvapivě hned vedle ní skončila další naše
Bára Šimonová a získala svoji cennou stříbrnou krajskou
medaili. Zvládla celý čtyřboj dobře a bez pádu. Na třetím
místě se umístila závodnice ze Sokola Vysoké Mýto.

Pavla Avramová

T.J. SOKOL CHRUDIM
Všechny chrudimské sportovní gymnastky vybojovaly
Sportovní gymnastky T.J. Sokola Chrudim si tedy
medaile z oblastního přeboru a dvě postoupily na
odvezly
2 zlaté a 3 stříbrné medaile z oblastního přeboru a
MČR.

Ve Vrchlabí se uskutečnil 17. 5. 2014 přebor zároveň se dvě děvčata již počtvrté zúčastní Mistrovství ČR
pardubického a královehradeckého kraje ve sportovní v Brně ve dnech 7.-8.6. Budeme jim držet palce.
Trenérka Simona Linková
gymnastice žen.
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rozhodly zřejmě zkušenosti a těsná výhra v prvním setu a
vítězství si pro sebe ukořistilo béčko. Pak už přijela další
přihlášená družstva z Poličky, Písečné, Jamného a Holic a
začalo se bojovat naplno každý s každým. Všechny týmy
odehrály 10 setů. Některé zápasy byly jednoznačné, jiné
byly ohromnou bitvou a krásnou volejbalovou podívanou
(např. DÚ juniorky – Polička). Kolem třetí hodiny
odpolední jsme už mohly přistoupit k vyhlášení celkového
pořadí. Jsme rády, že titul a celkové vítězství zůstaly doma
a na stupních vítězů nechyběl ani druhý domácí tým
(dokonce pouze na horší skóre s druhým místem).

T.J. SOKOL KERHARTICE

Pořadí:
1. Dolní Újezd B 2. Písečná 3. Dolní Újezd juniorky
4. Polička 5. Holice 6. Jamné nad Orlicí

.

T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD
ŽUPNÍ PŘEBOR ŽEN VE VOLEJBALE – DOLNÍ
ÚJEZD
I letos jsme se stali v Dolním Újezdě hostiteli župního
přeboru ve volejbale žen Východočeské župy Pippichovy.
Ačkoli vloni jsme měli problém turnaj obsadit, letos
nastala situace opačná, pro velký zájem jsem nemohla do
turnaje pustit 3. domácí tým a ještě jsem odmítla další
zájemce z okolí. Kapacita naší tělocvičny je bohužel
omezená a já chtěla, aby družstva především hrála, ne
postávala. Takže konečné resumé – 5. dubna, 2 hřiště, 6
týmů a spousta pěkného sportu.
Turnaj začal zápasem mezi oběma domácími týmy. I
přesto, že mladší družstvo hrálo hezčí volejbal, nakonec
-5-

Děkuji všem zúčastněným za vzorný průběh, za výkony si
odnesly diplomy a věcné ceny. Děkuji také Laďce a Mirkovi
za obstarání celodenního občerstvení. Turnaj se vyvedl a my
se budeme těšit na příští rok.

Obě holky si věřily a vždy makaly od začátku až do konce
každého zápasu. Na hřišti spolu krásně komunikovaly a výhry
sbíraly jednu za druhou. Prohrály jediný zápas: o první místo.
Soupeřky byly starší, vyšší a naše holky proti nim nenašly
Mgr. Marie Ropková účinnou zbraň.
T. J. SOKOL Dolní Újezd Radost z 2. místa jim ale nikdo sebrat nedokázal.

T. J. SOKOL Dolní Újezd – oddíl volejbalu
Náš poslední Barevný minivolejbal této sezóny
Svitavy pro všechny malé volejbalisty připravily v sobotu
17.5. 2014 poslední turnaj Barevného minivolejbalu v
Pardubickém kraji.
Zájem ze strany dětí i rodičů byl veliký, proto jsme ráno
vyráželi v hojném počtu.
Žlutá barva
Novinkou tohoto turnaje bylo rozdělení žluté kategorie na
první a druhou třídu. Hlavně mladší děti tak měly větší šanci
na nějakou tu výhru. I z toho důvodu jsme se rozhodly, že na
turnaj vezmeme předškolačky, alespoň pro příští rok budou
trochu vědět, co je čeká. Jak se ukázalo, bylo to dobře,
protože holky se větších protihráčů vůbec nezalekly a hlavně
hrát je bavilo. Další 2 týmy byly složené z prvňaček a i tady se
potvrdilo, že máme moc šikovné holky.
Dolní Újezd A (Adélka Tomanová, Vendulka Poslušná,
Terezka Faltysová) - 3. místo
Dolní Újezd B (Sára Černá, Evča Šplíchalová, Majda
Prokopová) - 12. místo
Dolní Újezd C (Majda Kutová, Jolča Jirečková, Míša Vašková,
Kristýnka Doubková) - 14. místo
Oranžová barva
Všechny naše druhačky si tentokrát měly poprvé vyzkoušet,
jak se hraje oranžový minivolejbal. Sestavily jsme 3 týmy,
celkem jich v této kategorii bylo 26. Holky se začátečnickým
chybám pochopitelně nevyhnuly. Největším problém jim
dělal vlastní nadhoz, balón jim často utíkal příliš dozadu.
Většině také chyběl odhad při útoku, míč potom končil v síti
místo v soupeřově hřišti. I přesto se ale holky nevzdávaly,
bojovaly a nějaké ty zápasy i vyhrály.
Dolní Újezd A (Anička Samková, Káťa Vodehnalová) - 20.
místo
Dolní Újezd B (Nela Brátová, Verča Klusoňová, Nela
Truhlářová) - 22. místo
Dolní Újezd C (Barča Klusoňová, Andrejka Poslušná, Natálka
Vejrychová) - 24. místo
Červená barva
Tentokrát jsme v červené kategorii měly pouze 1 zastoupení:
Kája Vašková a Kája Rubková.
Petra Vašková- trenérka
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Na šachovém turnaji v Městečku Trnávce se slavilo
kulaté jubileum. Na Velikonoční turnaj v bleskovém
šachu se vyznavači královské hry sjeli pod Cimburk již po
třicáté a bylo jich
v letošním ročníku celkem
osmdesátosm. Hráči byli zejména z Pardubického a
Olomouckého kraje. O prvenství se rozhodovalo mezi
nejvýše nasazeným Marianem Sabolem a pětkou turnaje
Janem Macháněm. Oba nakonec nasbírali 13,5 bodu a ve
prospěch prvního jmenovaného hovořila pomocná
kritéria. Hráčům ze Svitavska se nad šachovnicemi příliš
nedařilo, když nejlepší z nich Vladimír Adámek hrající za
Slovan Moravská Třebová obsadil 21. místo se ziskem
devíti bodů. Pořadatelé pod vedením JUDr. Miloše Izáka
děkují sponzorům akce, zejména Obci Městečko Trnávka
za každoroční podporu této krásné tradice.

T.J. SOKOL MĚSTEČKO TRNÁVKA
30. ročník šachového turnaje pořádala
T.J. Sokol Městečko Trnávka

Vlastimil Stenzl

T.J. SOKOL SLATIŇANY
CYKLOKLUB ze Sokola Slatiňany pořádá
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.
mapa s vyznačenou pozicí: http://mapy.cz/s/9oP9

2.den:

Masarykova chata – Náchod

1.varianta: Po snídani odjezd přes Polsko .
Mapa s vyznačenou pozicí: http://mapy.cz/s/9nZw
Cesta je odpočinková a vede téměř vždy jen z kopce.
2. varianta:
mapa s vyznačenou pozicí: http://mapy.cz/s/9nZL
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Kdokoliv se může připojit i cestou. Dobré spojení je vlakem V letošním ročníku jsme z důvodu konání hasičských závodů
z Chrudimi, Pardubic a Hradce Králové do Mladkova a rovněž přivítali pouhých 24 soutěžících, v minulých sezonách to ale
zpět z Náchoda.
bylo až 50 dětí. Chceme dětem i rodičům zábavnou formou
ukázat, že se nemusí sportu bát a že strávit odpoledne na
Zájemci kontaktujte se na: ottoji@gmail.com
Otto Jiřík čerstvém vzduchu pohybem je prostě bezva.
Vyvrcholením sportovního odpoledne bylo vyhlašování
„nejen“ vítězů. Děti byly oceněny sportovním dárkem, medailí
a fotkou „na bedně“. A již nyní se všichni těší na další ročník.

Trojskok

Běh přes překážky (děti nám utíkali ze záběrů)

T.J. SOKOL LUKAVICE U
LETOHRADU
Dětská sportovní akademie.
8. května 2014 se za aprílového počasí uskutečnil již čtvrtý
ročník Dětské sportovní akademie. Děti ve věku od 3 do 8 let
měřily své síly v trojskoku, běhu na 400 m, sprintu, běhu
přes překážky a hodu míčkem. Speciální disciplína, tzv.
rodinná, kdy soutěží s dětmi i jejich rodiče, se nesla v duchu
úspěšné biatlonové sezony – ovšem lyže jsme vyměnili za
tenisky a pušku za míčky.
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Sprint

Hod míčkem

A vítězové

T.J. SOKOL SVRATOUCH

Běh na 400 m („konečně cíl“)

Soustředění před rodinnou biatlonovou ….

Program:
8:15 prezentace
8: 30 nástup mužstev
8: 45 zahájení zápasů ve skupinách
12: 20 vystoupení tanečního kroužku

Střelba
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12: 45 zápasy o umístění
Startovné: 1.000,- Kč (zahrnuje 12 x poukaz na párek,
3 l minerálky), platí se na místě.
Ceny:
1.místo – PUTOVNÍ POHÁR ,pohár, míč, meaile,
trička, dětské „šampáňo“.
2.-3. místo – pohár, míč, medaile, dětské
„šampáňo“.
na ostatních místech- medaile, dětské „šampáňo“.
Oceněni budou trenéři a nejlepší hráči.
Občerstvení: Bufet (párek v rohlíku, grilované maso,
klobása, cukrovinky, bramboráčky, točené pivo, kofola,
atd.)

Tombola:
Pro hráče a diváky bude připravená
velice atraktivní tombola .
Doprovodný program: Vystoupení tanečního kroužku,
dovednostní soutěže, skákací hrad zdarma, atd.
Různé: Moderátor. Kvalitní trávník, šatny. Dětské
hřiště, ping-pong.
PŘIHLÁŠKY: Z důvodu velkého zájmu v co
nejkratším termínu!!!
Bližší informace : Václav Králík 725 380 626
kralik.vaclav@volny.cz

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 Likávce, 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, anebo je možné přespat na
vlastních karimatkách v objektu sportovního areálu za 1€ na osobu a den. 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 pro ubytování ve sportovním areálu v
Likávce.
Společné ubytování v penzionu je možné zajistit po zaplacení zálohy 3,5€ na den a osobu
do 15. května 2015
Přihlášky přijímá a informace podává:
Mir. Lebduška, tel.: 607 089 410,
e-mail: lebduska.mir@seznam.cz
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Avizované akce sokolských jednot a župy
24. 5. 2014
24.-25. 5.2014
6.-9.6.2014
14. 6. 2014
21.6.-22.6.2014
28. 6. 2014
12. 7. 2014
12. 7. 2014
31.7.–3.8.2014
15.-16. 8.2014
29.-31. 8.2014
12. 9. 2014
13. 9. 2014
13. 9. 2014
5. 10. 2014

Červen:
2.6.1934
18.6.1882
27.-30.6.1912

T.J. Sokol Ústí nad Orlicí
Soutěž v lehké atletice
T.J. Sokol Slatiňany
Cyklovýlet na Masarykovu Chatu
T.J. Sokol Slatiňany
FORMANI v rakouském Oetzu
T.J. Sokol Slatiňany
vystoupení FORMANI 10 let od založení
T.J. Sokol Městečko Trnávka Mezinárodní turnaj fotbal. přípravek
T.J. Sokol Kerhartice
soKOLNÍ VÝLET KOLEM
T.J. Sokol Dolní Újezd
Soutěž ve futsalu
T.J. Sokol Svratouch
Cokol Cup, soutěž v malé kopané
KNAC Ružomberok-Likávka Pozvánka na TUR DE LIPTOV 35. Ročník
T.J. Sokol Slatiňany
Mezinárodní FF Písek (SEJKORKY)
T.J. Sokol Slatiňany
Mezinárodní FF Varšava (SEJKORKY)
T.J. Sokol Žamberk
Noční župní turnaj reg. hráčů, stol. tenis
T.J. Sokol Slatiňany
„CESTA NA CHLUM“ cyklo-turistická akce
T.J. Sokol Holice
Závod histor. kol, Memoriál M. Macků
T.J. Sokol Klášterec n. Orl. Běh údolím Orlice

Kalendář sokolských výročí.
zemřel v Praze JUDr. Jindřich Vaníček, náčelník České a Československé obce sokolské
v letech 1892 až 1931.
byl v Praze uspořádán 1. sokolský slet na Střeleckém ostrově za osobního řízení M. Tyrše.
se konal v Praze na letenské pláni VI. Všesokolský slet, který byl současně prvním sletem
Svazu slovanského sokolstva a oslavou 50. výročí založení Sokola. Cvičiště mělo rozlohu 47
000 m2, mělo 10624 značek, tribuny pojaly 100 000 návštěvníků a byly během sletových dnů
několikrát zaplněny. Seřazovací plocha měla 28 200 m2 pro 14000 cvičenců. Ve společných
prostných mužů a žen vystoupilo 11 000 mužů a 5000 žen. Na sletu cvičili také sokolové
z USA, Ruska, Bulharska Chorvatska, Slovinska, Rakouska, celkový počet zahraničních
účastníků přesáhl 6 000. VI. Všesokolský slet se stal velkou manifestací slovanských národů
v Rakousku-Uhersku a největší tělocvičnou slavností té doby na světě.

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. 6. 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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