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ZASEDÁNÍ VÝBORU ŽUPY
V prostorách Univerzity Pardubice proběhlo v sobotu 12. dubna 2014 zasedání Výboru župy. Dalo by se
charakterizovat jako pracovní, a zároveň jako jiné než v minulých letech.
Proč pracovní? Protože se projednalo množství témat, která jsou či budou důležitá pro činnost župy i jednot. Poměrně
dosti času bylo věnováno tématu propagace, hovořilo se o nových podmínkách pojištění nemovitého majetku, podrobně
byli vyslanci tělocvičných jednot seznámeni s problematikou zápisu T.J. jakožto pobočných spolků do spolkového
rejstříku, stejně tak s možnostmi financování.
Proč jiné? Protože proběhlo v jiném prostředí, ale také proto, že mělo několik jiných prvků. Po třinácti letech vystoupil
se zprávou o činnosti župy nový starosta. Jinak proběhlo i ocenění zasloužilých členů – vybíralo je přímo předsednictvo,
nikoli jednotlivé útvary nebo jednoty, náčelnictvo ocenilo celé tělocvičné jednoty, ne pouze jednotlivé členy. Poprvé
vystoupila nová komise - komise propagační, a na dataprojektoru představila novou prezentaci župy na facebooku a
nastínila budoucí podobu propagačního DVD. Díky práci vzdělavatelského sboru jsme obdrželi nové propagační letáčky.
Je nutné také zdůraznit více než dvouhodinovou přítomnost hejtmana Pardubického kraje pana Martina Netolického.
Vážíme si toho, že pan hejtman nebral své vystoupení i svou přítomnost pouze jako formální, ale také jako pracovní.
Pozorně vyslechl naše zprávy, seznámil se s naším financováním a považuje nás za partnery pro budoucí diskuse o
financování sportu v kraji. Primátorka města Pardubice Štěpánka Fraňkova byla nucena z důvodu pracovního vytížení
přerušit tradici účasti na našich setkáních. Ve svém dopise, který přečetla tajemnice župy, ujistila přítomné o podpoře
naší činnosti městem Pardubice a také o podpoře rekonstrukce pardubické sokolovny. Na závěr jednání vystoupil
zástupce poradenské firmy CETTUS pan Nový, který krátce, ale přesto podrobně, seznámil přítomné s možnostmi
financování činnosti tělocvičných jednot.
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Jednání výboru neočekávaně trvalo téměř tři hodiny, ale přesto věříme, že kdo přijel, nelitoval, ba naopak odnesl si
řadu důležitých informací. Proto i v dalších letech chceme toto jediné setkání všech T.J. župy za celý rok připravovat tak,
aby bylo přínosné a užitečné. Děkujeme všem, kteří toto jednání připravili a všem, kteří se ho zúčastnili. Poděkování patří
též Univerzitě Pardubice za poskytnutí prostor k našemu jednání.
Jindřich Kalous
starosta župy

Ocenění členové a tělocvičné jednoty:
ses. Nina Nováková T.J. Sokol Chrudim
br. Miroslav Brebera T.J. Sokol Přelouč
br. Marián Rohlík T.J. Sokol Slatiňany

T.J. Sokol Jevíčko
T.J. Sokol Město Choceň
T.J. Sokol Řečany

T.J. Sokol Letohrad
T.J. Sokol Pardubice I
T.J. Sokol Ústí nad Orlicí

Výňatek z Usnesení Výboru župy konaného dne 12.4.2014,
které bylo přijato v tomto znění:
4

Výbor župy ukládá:

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Předsednictvu župy:
rozšiřovat a zkvalitňovat propagaci Sokola
přibližovat sokolství mladé generaci
získávat pro sokolskou myšlenku a sokolskou činnost osobnosti veřejného života
zajistit zápis pobočných spolků (tělocvičných jednot) do spolkového rejstříku na základě pokynů ČOS
spolupracovat s tělocvičnými jednotami při provádění inventarizace pojištěného sokolského majetku

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Náčelnictvu odboru všestrannosti:
pokračovat ve své činnosti dle usnesení schválených na VH náčelnictva
nadále pokračovat a zlepšovat úroveň pořádání současných župních přeborů a soutěží
zajišťovat zvyšování kvalifikace cvičitelů a provádět školení nových cvičitelů

4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3

pokračovat v činnosti dle usnesení schválených na VH odboru sportu
v rámci finančních možností pořádat župní a ostatní přebory
hledat nové činovníky pro práci v župním odboru sportu

4.4
Vzdělavatelskému sboru :
4.4.1 zkvalitňovat vzdělavatelskou činnost
4.4.2 aktualizovat vzdělavatelskou činnost na župních webových stránkách
4.5
4.5.1

Starostům tělocvičných jednot:
zajistit ve svých jednotách dodržování požadovaných termínů předkládání výkazů a hlášení pro župu a ČOS,
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4.5.2
4.5.3
4.5.4

registrací sportovních oddílů a dalších výkazů
zajistit součinnost při zápise tělocvičných jednot (pobočných spolků) do spolkového rejstříku dle pokynů
župy
provést inventarizaci pojištěného sokolského majetku
aktivně podpořit účast svých členů na župních akcích

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.
Tělocvičné jednoty, které vlastní nemovitý majetek, mají za úkol na základě rozhodnutí předsednictva
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.
Prosíme všechny jednoty o dodržení termínu 2.5.2014, neboť musíme všechny zaslané informace
zpracovat za celou župu a zaslat v předepsaném termínu na ČOS.
 Spolkový rejstřík.
Provedli jsme kontrolu údajů na www.justice.cz a zjistili jsme, že ve spolkovém rejstříku jsou zapsány
všechny tělocvičné jednoty naší župy. Nyní je před námi úkol provést kontrolu a změnu zapsaných
údajů. Změna zapsaných údajů se bude provádět na župě v úzké součinnosti s tělocvičnými jednotami.
Dle představy ČOS bude tato činnost probíhat v několika etapách. V první etapě (do 31.5.2014)
provedeme zápis 2 tělocvičných jednot (pobočných spolků), abychom si vše vyzkoušeli. V další etapě (do
31.8.2014) by měl proběhnout zápis většiny jednot, nakonec se budou zapisovat komplikovanější
jednoty (do 30.11.2014).
Aby se mohly všechny tělocvičné jednoty na tuto činnost připravit, zašleme v nejbližší době mailem
metodické materiály a zároveň připravíme návrh časového harmonogramu, jak by se naše jednoty
mohly postupně zapisovat. Případné změny harmonogramu budou samozřejmě možné.
První zápis provádí hlavní spolek, tedy ČOS. Provede kontrolu úplnosti námi předaného spisu, vylepení
a zaplacení kolku (poplatku ve výši 1.000 Kč) a předání spisu na spolkový rejstřík. Odpovědnost za
správnost předložených údajů ale nesou pobočné spolky.
Všechny další změny zapsaných údajů si budou již hradit jednoty z vlastních prostředků.
Veškeré tyto činnosti vyplývají z nového občanského zákoníku, kdy byly spolky povýšeny na úroveň
obchodních společností, a tudíž musejí dokládat více informací. Čeká nás sice hodně práce, ale
pozitivním výsledkem bude, že se již nebudeme muset jako právní subjekt prokazovat spoustou
dokumentů, ale bude nám na to stačit pouze jeden formulář.
Lenka Pařízková
tajemnice župy
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ODBOR VŠESTRANNOSTI - NÁČELNICTVO
Vážené sestry a bratři,
Chtěli bychom Vás seznámit s novými podmínkami pro grant na vybavení tělocvičen. Vedení ČOS rozhodlo, že nejvíce
žádáte o žíněnky, kladinky a můstky na přeskok. Proto kvůli ušetření, bude tyto tři nářadí objednávat ústředí dle
poptávky jednotlivých jednot. Župa rozešle dotazník na jednoty a ty budou mít možnost se přihlásit do tohoto grantu.
Dále bude možnost v menší míře si objednat i další věci, jako míče, hokejky. Letos bude minimální navýšení jednot
30%. Také chceme doporučit jednotám, aby se přihlašovaly do grantů kraje, měst, obcí a MŠMT.
Dále nabízí volné termíny v táboře Rosíčka a to od 5.7-9.7 a od 9.8.-14.8. je možno se přihlásit u br. Vrány
m.vrana@sokol.eu.
Světlana Hoffmannová-náčelnice župy

ODBOR SPORTU
Župní granty 2014
ŽOS uzavřel žádosti o župní granty, které budou poskytnuty roce 2014 registrovaným sportovním oddílům župy
Východočeské-Pippichovy na pořádání těchto župních přeborů:
T.J. Sokol Pardubice I
T.J. Sokol Ústí nad Orlicí
T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí
T.J. Sokol Česká Třebová
T.J. Sokol Svratouch
T.J. Sokol Městečko Trnávka
T.J. Sokol Žamberk
T.J. Sokol Kunvald
T.J. Sokol Vysoké Mýto
T.J. Sokol Dolní Újezd

Vánoční turnaj města Pardubic ve SG (dívky 5-8 let)
ŽP v nohejbalu neregistrovaných hráčů
ŽP v přespolním běhu
ŽP ve volejbale žactva
ŽP starších fotbalových přípravek
ŽP v malé kopané dospělých
ŽP mladších fotbalových přípravek (mezinárodní turnaj)
ŽP ve stolním tenise
ŽP v orientačním běhu
Kunvaldský půlmaraton
ŽP ve sportovní gymnastice dětí
ŽP v karate
ŽP ve volejbale žen
ŽP ve futsalu

Jednotlivé akce budou zveřejněny na župním webu a zpravodaji. Proto žádáme pořadatele o zaslání jejich zhodnocení.
Vyúčtování jednotlivých akcí bude prováděno dle pravidel MŠMT.
Vlastimil Stenzl,
Předseda župního odboru sportu
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VZDĚLAVATEL
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

INFORMACE VZDĚLAVATELE ČOS
Národní přehlídka sokolských pěveckých sborů v Boskovicích
17. 5. 2014
Zájezd do Oetzu
7. – 9. 6. 2014
Jarní zasedání Sboru vzdělavatelů žup
31. května 2014
V. Národní přehlídka sokolských folklorních souborů v Bzenci 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.

ZE ŽIVOTA JEDNOT
T.J. SOKOL ŽAMBERK
Velikonoční turnaj
O pohár města Žamberka ve stolním tenisu

V sobotu 19.4.2014 se v Žamberku uskutečnil turnaj ve
stolním tenisu o Pohár města Žamberka registrovaných
hráčů, kterého se zúčastnilo 16 stolních tenistů z Brna,
Králík, Líšnice, Plchovic, Jablonného, Bartošovic, Dlouhoňovic
a Žamberka. Bylo sehráno 64 zápasů, nejprve ve skupinách a
pak vyřazovacím systémem o konečné umístění.
V sobotu 19.4.2014 se v Žamberku uskutečnil turnaj ve
stolním tenisu o Pohár města Žamberka registrovaných
hráčů, kterého se zúčastnilo 16 stolních tenistů z Brna,
Králík, Líšnice, Plchovic, Jablonného, Bartošovic, Dlouhoňovic
a Žamberka. Bylo sehráno 64 zápasů, nejprve ve skupinách a
pak vyřazovacím systémem o konečné umístění.
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Naše malá žákyně ročník 2005 Sára Kulhavá jako jediná
z malých poprvé naskočila na bradla vzklopkou a zacvičila
dobře i kladinu, proto zaslouženě získala stříbro.

Nejmladší gymnastky ročník narození 2006 cvičily na závěr.
Naše závodnice Karolínka Horníková zvládla výbornou
sestavu na kladině i na bradlech přeskočila už na vyšší žerď a
odnesla si také stříbrnou medaili.
Konečné výsledky :
Děvčata odjížděla ze svého prvního letošního závodu
1.Josef Kladivo (Žamberk) 2.Michal Schreiber (Líšnice) obdarovaná medailemi a cenami, určitě si to zaslouží a
3.Lukáš Lohynský (Králíky) 4.Michal Richtr (Žamberk podpoří je to v dalších trénincích.
5.Tomáš Pospíšil st. (Králíky) 6.Jan Týče (Brno) 7.Radek
Hrubý (Plchovice) 8.Josef Duben (Žamberk) atd.
Trenérka Simona Linková
Ing. Břetislav Havel
oddíl stolního tenisu TJ. Sokol Žamberk

T.J. SOKOL KERHARTICE
T.J. SOKOL CHRUDIM
Všechny chrudimské sportovní gymnastky
získaly medaile.

Sokol Kerhartice byl předsednictvem župy pověřen
pro rok 2014 pořádáním VI.ročníku cyklo – turistické
39. ročník Memoriálu Jana Hampla v Pardubicích. akce „SO KOLNÍ VÝLET KOLEM“. Akce se bude konat
s trasami v okolí Ústí nad Orlicí poslední víkend
V sobotu 22.3.2014 se konal Memoriál J. Hampla v
Pardubicích ve sportovní gymnastice žen. Je to závod v červnu s hlavním programovým dnem 28. 6. 2014.
družstev a jednotlivkyň ve dvojboji na bradlech a kladině.
Za T.J. Sokol Chrudim závodila v kategorii juniorek výborná
závodnice Kateřina Doležalová, která dokázala zacvičit
výbornou sestavu na kladině, kam poprvé zařadila rychlý
přemet vzad a ustála ho, to jí pomohlo k vítězství.

T.J. SOKOL ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Lyžařské zájezdy pro děti
T. J. Sokol Ústí nad Orlicí – 2014

V kategorii ročník 2001-2 cvičila naše medailistka z MČR
Zuzana Malinská. Zvládla těžkou sestavu na bradlech i
s novým letovým prvkem do vzklopky na vyšší žerď a celkově Ve dnech 2. 2., 22. 2., 1. 3. a 9. 3. 2014 se uskutečnily
celodenní lyžařské zájezdy do Říček v Orlických horách
si vybojovala také zlatou medaili.
spojené s výukou lyžování i snowboardingu. Zájezdů se
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účastnilo 48 dětí a 15 instruktorů dle potřeby. Závěrečný den
proběhly lyžařské závody v obřím slalomu. Všem dětem byly
na závěr předány drobné dárky a pamětní diplomy a zároveň
byli odměněni vítězové závodu. Poděkování patří všem, kteří
se podíleli na organizaci této akce, která se uskutečnila i přes
náročné sněhové podmínky.

Celou fotodokumentaci je možno prohlédnout na :
http://ulozto.cz/xyiqWcTk/skolicka-zavody-vyhlasenizip.html

Miřejovský opět přeborníkem ČOS
Již podruhé se naše jednota zúčastnila Jaroměřského krosu.
Závodilo se v neděli 13. dubna 2014 do několika kategorií
vystartovalo 330 závodníků. Tentokrát byla konkurence
daleko vyšší než předchozí ročník. Trať náročnější, zpestřená
kromě obvyklých přírodních nerovností i o přeskoky klád v
každém kole před náběhem do dalšího z celkově čtyř
okruhů. Udávaná trať 8 km je ve skutečnosti dlouhá 9 600
metrů.
Celkově skončil Jiří Miřejovský na třetím místě za juniorským
reprezentantem Dominikem Sádlem z SK Nové Město na
Moravě (2. místo v juniorské kategorii na MČR v krosu) a za v
současnosti jedním z nejlepších závodníků Pardubického
kraje v kategorii mužů Radkem Hüblem z TJ Jiskra Ústí nad
Orlicí. S výsledkem závodu byl spokojen už proto, že se
předcházející víkend léčil z krátké jarní virózy. Náš druhý
reprezentant Michal Roháček obsadil ve své kategorii Muži C
krásné čtvrté místo.
V přeboru ČOS se Jiřímu Miřejovskému podařilo obhájit 1.
místo před Petrem Skřivánkem z T.J. Sokol Opava a před
Jiřím Wallenfelsem z T.J. Sokol Královské Vinohrady Praha.
Před druhým závodníkem z ČOS měl náskok téměř 30 vteřin.
Závod si zkomplikoval přibližně o 10 vteřin špatným
náběhem do třetího kola, kdy se musel o cca 60 metrů
vracet zpět a přitom se ocitl asi dvakrát na zemi ve snaze
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vrátit se co nejrychleji na správný úsek trati. Michal Roháček
ve své kategorii v rámci přeboru ČOS získal druhé místo za
prvním Tomášem Kalousem ze Žamberka.

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
Lucka Martincová, náčelnice
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

T.J. SOKOL NASAVRKY

pořádá

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

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

Vladimír Žemlička
náčelník T. J.

Radek Bureš
starosta T. J.

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

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)

MCN podporuje firma AVE Nasavrky, a.s.

Ve II. – VIII. kategorii startují dívky samostatně
I.a 2012 a mladší
- 45 m
I.
2011
- 45 m
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T.J. SOKOL KUNVALD

konce setů odehráli ve větší pohodě. Utkání skončilo
3:1 a třebováci zaslouženě oslavovali.
Ukázka posledního bodu:

https://www.youtube.com/watch?v=ND0dgt8nsX4&fe
ature=youtu.be
Druhé utkání se neslo z pohledu domácích volejbalistů
v uvolněnější atmosféře. Hráči Proseku potřebovali
získat body za vítězství k udržení celkového druhého
místa a tak nastoupili s větším odhodláním a
bojovností. Domácí tým zkoušel nové herní varianty a
na hřiště se dostalo několik mladších hráčů, kteří získali
cenné zkušenosti. Druhé utkání nakonec skončilo ve
zkrácené hře ve prospěch týmu SK Praha Prosek 2:3.
Vítězství dává našim juniorům možnost postupu do
extraligy juniorů, vybojovali totiž účast v baráži o dvě
volná místa o která se poperou s týmy TJ Slavia Hradec
Junioři České Třebové první v lize!
Králové, Euro Sitex Příbram, TJ Slavia DDM Liberec a
Tento víkend se odehrálo poslední kolo 1. Ligy juniorů, ŠSK Beskydy B. Baráž se odehraje ve dnech 4. a 5.
které nabídlo souboj prvního týmu s druhým. Domácím dubna v Hradci Králové.
hráčům stačilo získat ze dvou utkání 3 body, aby si Rádi bychom poděkovali všem fanouškům za
pojistili celkové první místo. Soupeř SK Praha Prosek neuvěřitelnou atmosféru, kterou jistě pomohli
zase přijel dohánět manko jako tým, který neprohrál k tomuto úspěchu. Pochvalu si jistě zaslouží trenér
ligové utkání od prosince. O předzápasovou rozcvičku Petr Matějka i všichni hráči za zodpovědný přístup k
se postarala chvilka aerobiku, kterou trenér dopřál utkání.
svým svěřencům jako malé překvapení. Po rozcvičce se Za Českou Třebovou nastoupili: kapitán Jakub Řehák,
už šlo na rozehrání, během kterého se počaly plnit David Čtvrtečka, Jindřich Chudý, Lukáš Macho, Dominik
tribuny haly na Nádražce. Utkání se odehrálo před Stasiowski, Lukáš Pávek, Radek Vondráček, Lukáš
početným osazenstvem diváků z řad rodičů, kamarádů Vašina, Dominik Joza, Jiří Johanides a Pavel Kubíček.
a milovníků toho to sportu. První set měli navrch hosté,
Foto: Jan Král
Pavel Kubíček
kdy se jim podařilo zatlačit domácí hráče dobrým
servisem. Ve druhém setu se vše obrátilo a otěže
T.J. SOKOL SLATIŇANY
zápasu převzali domácí hráči, kteří přidali na důrazu ve
všech herních činnostech a nutili soupeře k chybám.
CYKLOKLUB ze Sokola Slatiňany připravuje
Třetí a čtvrtý set byl velmi vyrovnaný, naštěstí
na
24. 5. – 25. 5. 2014 dvoudenní cyklovýlet
českotřebovští junioři měli plnou podporu ochozů a

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II
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T.J. SOKOL HORNÍ JELENÍ

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

Mladkov - Masarykova chata

Župní přebor ZZZ
dne 12.4.2014
Horní Jelení

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.

ZÁLESÁCKÉ ZÁVODY ZDATNOSTI
V sobotu 12.4.2014 se na Horním Jelení konal župní přebor
Zálesáckého Závodu Zdatnosti Sokolské župy Východočeské Pippichovy.

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 Již od 8:30 hod. přijížděli první účastníci závodů, kteří se při
prezentaci zapisovali do určených kategorií:
zpět z Náchoda.
I.mladší žactvo ročník 2006 -2004,celkem 10 družstev.
Zájemci kontaktujte se na:
ottoji@gmail.com nebo II. starší žactvo ročník 2003 – 2000, celkem 7 družstev.
lebduska.mir@seznam.cz
III. dorost ročník 1999 – 1997, celkem 3 družstva.
Otto Jiřík
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Po roce se s úsměvem vítala družstva z Pardubic, Řečan,
Radčic, Letohradu s našimi jelenskými. V 10:00 hod.
proběhlo slavnostní zahájení závodů s povzbuzujícím
proslovem starosty Města Horní Jelení Petra Tupce. V 10:30
hod. odstartovalo první družstvo. Na trase dlouhé cca 4 km,
která vedla lesem i mezi poli, měla družstva splnit 15
disciplín v co nejkratším časovém limitu: střelba ze
vzduchovky, hod na cíl, odhad vzdálenosti, určení azimutu,
šošonský běh, šplh po laně, překonání příkopu po laně
vodorovném, morseovku, uzly, pamětihodnosti, souhvězdí,
určování rostlin, živočichů, zdravovědu a sokolskou historii.
Mimo časovou trať plnila družstva poslední úkol rozdělávání ohně na sirky. Poslední družstvo doběhlo ve
12:20 hod. Děti se postupně občerstvily připravenými
obloženými houskami a vlastnoručně opečeným vuřtem.
V rekreačním zařízení Radost měly dostatek aktivit na využití
času před spočítáním výsledků. Ve 14:00 hod. proběhlo
hodnocení a oceňování závodníků. Všichni účastníci si
odvezli pamětní medaile, pamětní list, malou drobnost a
sladkost.

UMÍSTĚNÍ:
Kategorie I. mladší žactvo
1.místo Letohrad
M.Kubelka, J.Poláček, M.Poláček
2.místo Horní Jelení P.Šumpík, Š.Kulhánek, T.Naugebauer
3.místo Horní Jelení J.Šponarová, T.Sochorvá, A.Šedová
Kategorie II. starší žactvo
1.místo Radčice
M.Hádlík, T.Bielák, J.Michálek
2.místo Horní Jelení V.Štěpánková, K.Bartošková,
A.Kaplanová
3.místo Horní Jelení G.Kohoutková, N.Šmidberská,
T.Joštová
Kategorie III. dorost
1.místo
2.místo
3.místo

Horní Jelení K.Vaňková, M.Burešová, A.Pechová
Radčice
D.Varejčko, Fr.Spilko,J.Bielák
Litomyšl
Z.Bydžovský, M.Kapoun, J.Šnopl
Dagmar Burešová
starostka T.J.Sokol Horní Jelení

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, 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
26. 4. 2014
T.J. Sokol Vysoké Mýto
8.5.2014
T.J. Sokol Kunvald
17. 5. 2014
T.J. Sokol Slatiňany
24. 5. 2014
T.J. Sokol Ústí nad Orlicí
24.-25. 5. 2014 T.J. Sokol Slatiňany
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.

Soutěž ve všestrannosti
Mufloní stopou
Slatiňanské pozastavení (SEJKORKY)
Soutěž v lehké atletice
Cyklovýlet na Masarykovu Chatu
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.
Květen
2.5.1889

ve Vyškově se narodil MUDr. Stanislav Bukovský, předseda zdravotního odboru ČOS (od r. 1926), starosta
ČOS (1932-1939), předseda Svazu Slovanského Sokolstva (od r. 1933), v r. 1938 ministr ve vládě generála
Syrového. Jako významný účastník sokolského protifašistického odboje byl vězněn v koncentračním táboře
Osvětim. Zemřel v plynové komoře 14. 8. 1942. Jeho jménem byla pojmenována vyškovská župa.

8.5.1945

skončila 2. světová válka a naše země byla osvobozena od německé okupace. Boj za osvobození si vydával
v domácím i zahraničním odboji značné oběti. Sokolové byli účastníky domácího odboje, zakládali vlastní
odbojové skupiny.
Sokolské oběti v letech 1939-1945 činily:
3 388 sokolů zahynulo (popraveni nebo nepřežili útrapy koncentračních táborů)
11 611 sokolů bylo vězněno
654 sokolů padlo na barikádách
30 vzdělavatelů (ze 41 sokolských žup) bylo popraveno nebo umučeno.

27.5.1942

v Praze spáchán atentát na říšského protektora Reinharda Hendricha. Na jeho přípravě se významně
podílela sokolská odbojová organizace JINDRA.
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28.5.1884

se v Kožlanech na rakovnicku narodil Dr. Edvard Beneš, prezident Českoslo-venské republiky. Vystudoval
filologii, filozofii a sociologii na české univerzitě v Praze, politologii na pařížské Sorboně a práva na
univerzitě v Dijonu. Od r. 1912 docent a od 1921 profesor sociologie na Karlově univerzitě. Od začátku
první světové války se věnoval domácímu odboji jako jeden z jeho organizátorů, byl hlavou tzv. tajného
výboru Mafie. V roce 1915 emigroval do Francie, spolupracoval úzce s Masarykem a Štefanikem , byl
tajemníkem Národní rady československé. Rozsáhlou diplomatickou činností se zasloužil o vznik
samostatného Československa. Je znám výrok Masaryka: „Bez Beneše bychom republiku neměli“. V letech
1918-1935 byl ministrem zahraničí, podílel se na založení Společnosti národů, v r. 1935 byl jejím
předsedou. Od 18. 12. 1935 do 5. 10. 1938 byl zvolen prezidentem ČSR. 30. 9. 1938 přijal mnichovský
diktát, komentoval jej slovy: podvolili jsme se násilí, a prozíravě nenechal odstoupení pohraničních území
ratifikovat parlamentem. 5. 10. 1938 abdikoval a odejel do Londýna. Během 2. světové války byl v čele čs.
zahraničního odboje, uzavřel čs.-sovětskou spojeneckou smlouvu, navázal styk s moskevským vedením
KSČ. 4. 4. 1945 jmenoval v Košicích tzv. vládu Národní fronty, přijal dohody mezi londýnským vedením
emigrace a moskevským vedením KSČ o poválečném uspořádání ČSR. V květnu 1948 odmítl podepsat
„lidově demokratickou“ Ústavu 9. května, 7. 6. 1948 abdikoval a 3. 9. 1948 zemřel. Jeho politickou vizí byla
socializující demokracie, jak to popsal ve své knize Demokracie dnes a zítra (1946). Dosáhnul svého
životního cíle: zrušení platnosti mnichovského diktátu a obnovení Československa v původních hranicích (i
když bez Podkarpatské Rusi ).Na zrušení platnosti mnichovského diktátu měl také velký vliv domácí odboj,
protoţe aţ po atentátu na Reinharda Heydricha uznala neplatnost mnichovského diktátu nejprve Anglie a
po ní pak ostatní státy protihitlerovské koalice.

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. 5. 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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