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SLOVO STAROSTY ŽUPY
Vážení přátelé,
dospěli jsme ke konci cvičebního roku, ke konci většiny soutěží a přeborů. Ve všestrannosti i většině sportů nás čeká letní
přestávka. V málokterém roce to však znamená, že nás čeká odpočinek. Ledaskde se pustí do údržby a oprav sokoloven
nebo hřišť, někde pořádají letní zábavy, turnaje či jiné akce se snahou něco vydělat, někde zase organizují tábory pro
děti.
V letošním roce se oproti jiným letům „urodilo“ mnoho práce na poli administrativy. Většina T.J. si vyběhala licenci na
prodej alkoholu, také jste jistě všichni včas a svědomitě vyplnili dotazník k pojištění svých nemovitostí a teď čekáte, jakou
pojistnou smlouvu uzavře ČOS a možná uvažujete nebo budete uvažovat o sjednání vlastního pojištění. To nás čeká
v červenci nebo počátkem srpna. Také jsme vyplňovali karty k registraci spolku, o prázdninách nás čeká pokračování této
agendy. Z ČOS nás „obdařili“ dotazníkem na počítačovou zdatnost a výbavu v jednotlivých jednotách. A málem bych
zapomněl, že v červenci ještě v posledních letech vyplňujeme tabulku k žádostem na opravy a údržbu TVZ na příští rok.
Dotazníček pro jednoty jsme měli připraven i my na župě, ale odložili jsme to, jste již tak dost všelijakými vyplňováními
zatíženi.
Máme tu ještě jednu věc, která sice tolik nespěchá, ale možná právě přes léto by mohl být čas se věnovat čtení a
úvahám. O co jde? O naše stanovy. Přesněji: o stanovy ČOS, které jsou pro nás jakožto župu i jednotlivé T.J. závazné.
Jistě víte, že i pro spolky našeho typu platí nový občanský zákoník a že bylo na podzim 2013 Výborem ČOS přijato nové
znění stanov reagující právě na tento NOZ. Pro sjezd ČOS na jaře 2016 se připravuje komplexní návrh nových stanov.
Kromě toho jste pravděpodobně zaznamenali, že po internetu i poštou kolují výhrady br. Bubníka právě vůči
novelizovaným stanovám. Sice jde o věc pro většinu z nás poněkud odtažitou, složitou, možná radši zvolíte místo čtení
stanov projížďku na kole, přesto ale: jedná se o základní pravidla našeho fungování. Předsednictvo župy se proto
rozhodlo, že se bude na podzim stanovám věnovat a třeba i připraví nějaké návrhy pro ČOS. Uvítáme, když nám předáte
Vaše názory, nápady nebo otázky, rádi je využijeme.
Jednou z příležitostí jak uzavřít cvičební rok, je SoKolní výlet. Zveme Vás proto ještě jednou do Kerhartic v sobotu 28.6.,
abyste se na kole či pěšky seznámili s krajinou kolem Ústí nad Orlicí a užili si setkání sokolů (a letos i dalších turistů)
v přírodě.
Přeji Vám krásné léto, pohodovou dovolenou a mnoho nových sil do podzimní sezony.
Jindra Kalous, starosta župy
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INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE
Župní kancelář přeje všem slunečné letní prázdniny.
 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. Je možné je zaslat alespoň elektronicky.
 Inventarizace pojištěného nemovitého majetku.
Děkujeme všem jednotám, které zaslaly včas podklady k provedení inventarizace pojištění nemovitého
majetku.
 Spolkový rejstřík.
Všechny metodické materiály k zápisu pobočných spolků jsou uveřejněny na župním webu
http://www.zupa-pippichova.eu/index.php?nid=6149&lid=cs&oid=3773763.
V současné době dokončujeme první zápisy - tělocvičné jednoty Chrudim a Vortová. Po dokončení jejich
zápisu budeme zpracovávat podklady z dalších jednot.
Setkali jsme se s názorem členů výboru jedné T.J. – nelíbí se jim, že by jejich rodná čísla a ostatní údaje
měly být vystaveny a zpřístupněny na internetu. Upozorňujeme, že ve veřejném rejstříku bude na
internetu přístupno a uvedeno POUZE JMÉNO, DATUM NAROZENÍ A ADRESA. V případě zájmu si
můžete prohlédnout nový úplný výpis z veřejného rejstříku na stránkách www.justice.cz po zadání IČ u
zrealizovaných nových jednot (Šestajovice 02952173 nebo Křižanovice 02952009). Obdobně budou
vypadat po doplnění údajů i ostatní jednoty a župy, výpis bude dlouhý podle počtu členů ve Výboru a
kontrolní komisi.
V případě, že máte k této problematice jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat. Zatím dochází stále
k upřesňování způsobu zápisu do spolkového rejstříku.
 Hospodaření, majetková práva.
Připomínáme, že problematiku „Hospodaření, majetková práva a jejich ochrana“ upravují jednak
Stanovy ČOS v článku 10 a dále Řád ČOS č. 3/2011 o výkonu správy a hospodaření se sokolským
nemovitým majetkem. V případě, že tělocvičná jednota uvažuje např. o prodeji nebo darování
sokolovny či jiné nemovitosti, je třeba postupovat podle stanovených pravidel. Žádost o schválení
převodu majetku předkládá jednota ke schválení předsednictvu župy se všemi předepsanými
dokumenty. Po projednání předsednictvem župy je žádost zaslána k projednání předsednictvu ČOS.
Teprve po schválení ČOS je možné s majetkem nakládat v souladu s příslušným rozhodnutím.
 Kontrola NKÚ.
Na ČOS probíhá kontrola NKÚ na státní dotace MŠMT roku 2011, 2012 a 2013. Župa a šest našich T.J.
jsou též zahrnuty do této kontroly. Podklady pro kontrolu bylo nutné připravit ve velmi krátkém
termínu, a proto všem jednotám děkujeme za jejich vstřícný přístup.
Lenka Pařízková
tajemnice župy
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ODBOR VŠESTRANNOSTI - NÁČELNICTVO
Vážené sestry bratři,
nejdříve Vám chceme popřát slunečné prázdniny a dovolenou, kterou potřebujete
k načerpání nových sil do další práce. Chceme upozornit na termín naší příští akce. Opět
vyhlašujeme župní akci Sokolení, která proběhne v měsíci září, přihláška je již na župní
webové stránce.

Každý rok se zástupci naší župy zúčastňují pietní akce v Ležákách. Po atentátu na říšského
zastupujícího říšského protektora Reinharda Heidricha, byla obec Ležáky vypálena a z 53
obyvatel přežily pouze 2 sestry Štulíkovi, které byly dány na převýchovu do Německa.
Taktéž bylo pozatýkáno a zavražděno mnoho Sokolů, jelikož nějakým způsobem poskytli
organizátorům atentátu pomoc. Pietní akce se zúčastnilo mnoho významných
představitelů v čele s prezidentem české republiky Milošem Zemanem. Věnec se stuhami
doprovázeli ses. Světlana Hoffmanová náčelnice župy, ses. Lenka Pařízková tajemnice
župy, br. Vlastislav Pilař a br.Žemlička ze Sokola Nasavrky.
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VZDĚLAVATEL
Formani v Oetzu

Po roce se opět sešli 7. – 9. června
v rakouském Oetzu Sokolové na již 41.
setkání, aby uctili památku br. dr. Miroslava
Tyrše, který zde 8. srpna 1884 tragicky
zahynul v dravé řece Ach. Součástí setkání
bylo zasedání Rady světového svazu
sokolstva a schůze Zahraniční obce sokolské,

kterého se zúčastnila i starostka ČOS ses. ing. Hana
Moučková. Mši za br. Tyrše celebroval (jak je již
dlouhodobým zvykem) před oetzkou školou oblíbený
pan farář br. Švehla z Mnichova. To vše bylo doplněno
o doprovodné kulturní programy, sportovní klání a
výlety do překrásného alpského okolí.
Organizace setkání se pro letošek ujali sokolové
z Rakouska s pečlivostí sobě vlastní a se zápalem pro
věc připravili pro zúčastněné sokoly sportovní a kulturní
programy, během něhož došlo k četným přátelským
setkáním s lidmi, kteří vyznávají společnou sokolskou

filozofii.
Jel jsem do Oetzu společně s národopisným
souborem FORMANI ze Sokola Slatiňany, kteří na
milé pozvání vzdělavatelského odboru jeli
autobusem zajišťovat kulturní program a předvést
své umění. Po noční zastávce v Praze, kde k nám
přistoupili zástupci ČOS, vzdělavatel a jednatelka
vzdělavatelského odboru br. Doc. RNDr. Zdeněk
Mička, a ses. Doc. PhDr. Květoslava Volková, CSc.
a další, jsme se zastavili v bavorském
Neuschwansteinu na zámku, který dal postavit
„šílený král“ Ludvík II. Bavorský.
Po příjezdu do Oetzu a ubytování pokračoval
program u táboráku na louce v nedalekém
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Piburgu, kde se někteří zašli vykoupat do Piburského jezera. Večer, jehož hlavní program zajišťovali Formani, se při
hudbě, tanci, opékání špekáčků a navazování nových i prohlubování starých přátelství protáhl až do nočních hodin.
Neděle byla věnována zkoušce folkloristů, vyjížďce lanovkou na
Höchötz (2.020 m.), projížďce tyrolským údolím Ötztal se zastávkou u
vodopádu Stuibenfall. Během dne probíhaly sportovní hry Sokolíků
v Piburgu, na jejichž závěr vystoupila děvčata ze Sokola Dobříš se
svými tanečními kreacemi, po kterých došlo na vyhodnocení her a
předání diplomů. No a večer stejně jako v sobotu patřil Formanům a
přátelským setkáním sester a bratří z celého světa.
Hlavím slavnostním programem setkání byla pondělní mše za br.
Miroslava Tyrše, kterou před zaplněným školním náměstím pojal pan
farář Švehla v národním tónu. Následovalo předání štafetového kolíku
a praporu Župě Švýcarské, poté nastoupili se svým programem

Formani ze slatiňanského Sokola. Úspěch
sklidily „formanky“ když vzaly do kola
pana faráře. V poledne se Sokolky a
Sokolové seřadili v čele s praporečníky u
dravé řeky Ach a průvodem po Tyršově
cestě a po lávce došli k Tyršovu kameni
s pamětní deskou, kde ses. starostka ČOS
položila věnec. Na závěr br. Ing. Miroslav
Vrána zatroubil na historickou trubku.
Setkání bylo ukončeno poté, co si všichni
společně
zazpívali
československou
hymnu.
Tato pravidelná setkání se konají na
svatodušní svátky a v jejich organizaci se

střídají vždy západoevropské Sokolské župy a jednoty. Během
setkání jsem potkával sokoly z mnoha českých žup a jednot,
z okolních států, ale i třeba z Ameriky a z východního
Slovenska. Veškerá setkání probíhala v družné, srdečné a
velice přátelské atmosféře, došlo na mnohá nová přátelství a
byly navázány nové kontakty. Prostě řečeno, setkání se
povedlo, můžeme poděkovat všem, organizátorům, ČOS i
účastníkům a těšit na 42. setkání v roce 2015, které za
organizace švýcarských sokolů bude jistě skvělé.
Mirek Lebduška

INFORMACE VZDĚLAVATELE ČOS
Jarní zasedání Sboru vzdělavatelů žup
V. Národní přehlídka sokolských folklorních souborů v Bzenci
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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.

INFORMACE Z ČOS
Tisková zpráva
Zahájení projektu „100 sokolských „keší“ republice“
Praha, 27. 5. 2014 – Česká obec sokolská zahájí v pátek 30. května 2014 projekt „100 sokolských keší republice“.
K připravovaným oslavám 100 let založení československého státu přicházejí sokolové s akcí, jejímž prostřednictvím
chtějí nejen své členy, ale i nesokolské zájemce seznámit s významnými místy a historickými osobnostmi organizace,
která v mnohém formovala historii našeho státu. Chceme představit zajímavá místa konání republikových závodů
v zálesáckých znalostech, místa sokolských táborů či místa, na kterých se „psala historie“. V pravidelných intervalech
budou zakládány tyto schránky až do června 2018. Projekt vyvrcholí v době konání XVI. všesokolského sletu (červenec
2018) nalezením tzv. multikeše v málo známých a veřejnosti obtížně dostupných prostorách areálu Tyršova domu.
K tomuto záměru si zvolila Česká obec sokolská formu celosvětově známé hry zvané geocaching. Tato hra spočívá
v hledání schránek s rozličným obsahem. Schránky bývají umístěny na zajímavých místech, které chce zakladatel
schránky představit zájemcům. Součástí projektu je sběratelská hra, v níž budou úspěšní nálezci odměněni propagačními
předměty dle počtu nalezených schránek.

ZE ŽIVOTA JEDNOT
T.J. SOKOL PARDUBICE
Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice
Brno 7-8.6. 2014
Ve dnech 7-8.6. 2014 se v Brně uskutečnilo Mistrovství
České republiky ve sportovní gymnastice jednotlivkyň
v kategoriích starší žákyně, žákyně A, žákyně B, juniorky B a
ženy B, kterého se zúčastnila i sportovní gymnastka z T.J.
Sokol Pardubice I Monika Sochová. V kategorii žákyně B jí
byla udělena divoká karta, když v krajských přeborech
konaných dne 17. 5. 2014 ve Vrchlabí obsadila 6. místo.

Z krajských přeborů se přímo na Mistrovství České republiky
kvalifikovaly pouze 4 závodnice.
Při rozcvičení se u Moniky projevila nervozita z prvních
velkých závodů, kdy se jí sestavy příliš nedařily. V závodě ji
nervozita opustila a předvedla velmi dobrý výkon. Závod
zahájila cvičením na kladině, kde předvedla sestavu
s obtížnými prvky. Cvičení na jistotu a bez pádu položilo
základ dobrému umístění. Skvělý výkon předvedla na
akrobacii, kde předvedla 3 různá salta a výsledkem byla 11
nejlepší známka za akrobacii z 44 závodnic. Drobné chybičky
se vyskytly na přeskoku, kde až na druhý pokus Monika
předvedla pěkný přemet. Posledním nářadím byla bradla.
Sestavu zacvičila Monika pěkně, ale bohužel se nevyhnula
pádu ze stojky na bradlech.
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také nový obtížný prvek rychlý přemet vzad, ale ten ji
bohužel nevyšel a spadla. Zato se jí vydařil další nový prvek
prohnuté salto vpřed na prostných, kde měla líbivou sestavu.
Po loňské úžasné bronzové medaili jsme tušili, že díky
bodové ztrátě z kladiny to asi nevyjde. Při vyhlašování
vystoupila Zuzka na krásné 9. místo a obdržela diplom a
cenu. Za rok již postupuje do starší kategorie juniorek, kde za
náš oddíl podruhé závodila krajská přebornice 14-letá
Kateřina Doležalová. Jí se vydařil pěkně přemet s obratem
na přeskoku. Bradla měla skvělá, získala 6-tou nejvyšší
známku, protože zařadila nový obtížný a hodnotný seskok
salto prohnutě s jedním obratem. Na kladině zařadila poprvé
rychlý přemet vzad, ale také bohužel s pádem, což byla
škoda, odsunulo ji to z celkové 8.příčky na konečné
11.místo ze 30 závodnic z velkých oddílů. I to je pro Katku
zatím nejlepší umístění v juniorkách, po 6.místě ve starších
žákyních.

Její výkon stačil na 22. místo z 44. závodnic. Při první účasti
na velkých závodech předvedla Monika skvělý výsledek. Pro
Moniku to byla velká zkušenost a motivace k dalším
tréninkům.
Trenérka Pavla Avramová

T.J. SOKOL CHRUDIM
Dvě nejlepší chrudimské sportovní gymnastky
úspěšně reprezentovaly Chrudim na MČR.
7. - 8. 6. 2014 Brno
Letošní MČR jednotlivkyň ve sportovní gymnastice se
konalo v tělocvičně Sokola Brno I. Z oddílu SG T.J. Sokol
Chrudim naše město jely reprezentovat dvě závodnice.
Do kategorie starších žákyň B bylo pozváno o 10
závodnic více než loni celkem 44 z celé republiky ve věku 912 let, které musely postoupit z krajských přeborů. Naše 12letá Zuzanka Malinská si počtvrté vybojovala postup na
mistrovství. Na bradlech zařadila nový náskok s obratem
360stupňů a získala 5-tou nejvyšší známku. Na kladině měla

Tímto vrcholným závodem naše chrudimské
sportovní gymnastky završily tuto sezónu, ve které získaly
mnoho medailí a krajských titulů. Již v srpnu se začnou
připravovat na podzimní ligové soutěže družstev. Za snahu a
píli v trénincích jim velmi děkuji,
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trenérka Simona Linková.

T.J. SOKOL KOSTĚNICE

a manželé Piterovi, folklorní tanečníci a choreografové
z Prahy.
ČOS ocenilo práci souboru pamětním listem, který
Formanům před zaplněným hledištěm předal vzdělavatel br.
Doc. RNDr. Zdeněk Mička, který tlumočil pozdrav od
starostky ČOS ses. ing. Hany Moučkové a poděkoval
účinkujícím za příkladnou reprezentaci a účast na sokolském
setkání v rakouském Oetzu.

Vystoupení Formanů

T.J. SOKOL SLATIŇANY
Formani ze Sokola Slatiňany slavili
Před třiceti lety vznikla v Zaječicích hudba pod vedením
primášky Heleny Kohoutkové, která se věnovala krajovému
folkloru a ze které postupným vývojem vznikl před deseti
lety národopisný soubor FORMANI vedený uměleckým
vedoucím Alešem Kohoutkem a řízený manažerem souboru
Radimem Zajíčkem. Dnes má za sebou, toto umělecké
těleso, se svými programy mnoho výrazných úspěchů jak
v Česku, tak i v zahraničí. Mimo jiné s dalšími sokolskými
soubory nastudovali, pod vedením br. Bohumila Gondíka,
velice vydařenou Prodanou nevěstu. To si zasloužilo oslavu,
kterou Formani zrealizovali, jak jinak než slavnostním
koncertem ve slatiňanské sokolovně. Pro tuto příležitost
nastudovali nové pásmo Život a trable manželské. Hostem
koncertu byl více jak sedmdesátičlenný Dětský folklorní
soubor SEJKORKY pod vedením „formanky“ ses. Stáni
Sejkorové.
Součástí oslav byl i křest formanského zpěvníčku, který
vytvořila věcně i graficky, členka souboru ses. Kateřina
Josifová Slavnostního křtu se ujali: vzdělavatel ČOS br.
Zdeněk Mička, místostarosta Města Slatiňany, pan Vítěslav
Kolek, starosta Sokola Slatiňany br. Mirek Lebduška
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Host oslav, folklorní dorost a drobotina „SEJKORKY“

Křest zpěvníčku a ocenění Formanů

Oslavy se za družného veselí protáhly, tak jak je u Formanů
zvykem, až do pozdních hodin.
No dále lze jen popřát souboru štěstí, dobrá přátelství,
mnoho a mnoho dalších úspěchů.
Máme vás Formani rádi a jsme na vás patřičně hrdí.
Mirek Lebduška

celkem 689 účastníků, z nichž 130 se vydalo na cyklotrasu.
Tím pokořen účastnický rekord! Pěší trasy o délkách 7, 15 a
25 kilometrů vedli k městu Žamberku. Cyklisté se tentokráte
vydali za hranice republiky a trasa je zavedla zanikajícími
vesnicemi v Polsku do Miedzylesie. Mezi účastníky byl i
jediný turista, který se zúčastnil všech 31. ročníků a to je pan
Josef Trejtnar z Kunvaldu. Děkujeme všem příchozím a jsme
rádi, že se vybrané trasy líbili. Příští rok zas vyrazíme jinam!!

T.J. SOKOL KUNVALD

Mufloní stopa se vydařila!
Za ideálního turistického počasí pořádal Sokol Kunvald 31.
ročník pochodu Mufloní stopou. Na startu se zaregistrovalo
-9-

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

T.J. SOKOL SVRATOUCH
POHÁR SOKOLA SVRATOUCH
28. ČERVNA 2014
Program:
8:15 prezentace
8: 30 nástup mužstev
8: 45 zahájení zápasů ve skupinách
12: 20 vystoupení tanečního kroužku
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“.
- 10 -
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Dobrovolnictví je příběh. Staň se jeho součástí i Ty!
Klárka H. je dobrovolnicí neziskové organizace Amalthea o.s., která pomáhá náhradním rodinám a rodinám ohroženým
odebráním dětí. K dobrovolnictví se dostala náhodou:
"V Amalthee hledali někoho, kdy by se stal kamarádem pro 14 letou Mirku v pěstounské rodině, tak jsem si řekla, proč to
nezkusit," říká třiadvacetiletá Klára, která se dobrovolnictví věnuje při škole. "Od pracovníků jsem se dozvěděla, že pro
děti, které nevyrůstaly v rodině od počátku, je v pozdějším věku obtížné navazovat dlouhodobější vztahy. Proto bylo mým
úkolem s Mirkou sdílet její zážitky, starosti i radosti běžných dní," vysvětluje Klára, která bezmála rok navštěvuje Mirku
v pěstounské rodině a doplňuje: "Společně trávený čas není nijak náročný. Jdeme se třeba projít, žehlíme si vlasy a u toho
si povídáme, zkrátka takové ty holčičí věci".
Právě k dětem v pěstounské péči hledáme průvodce, "starší kamarády", kteří by podporovali děti v jejich dovednostech,
při školní přípravě, i je učili díky vzájemnému přátelství důvěřovat lidem okolo nich. A jak to chodí v Amalthee?
"Dobrovolníci, zpravidla ve věku 17 - 33 let, dochází za dětmi jednou týdně po dobu min. půl roku. Tráví s dětmi čas
přímo v domácnosti rodiny nebo děti doprovází při jejich volnočasové aktivitě v blízkém okolí," říká Kateřina
Chocholová, koordinátorka dobrovolníků, která dobrovolníkům v průběhu jejich činnosti poskytuje potřebnou podporu a
servis.
Aktuálně hledáme dobrovolníky pro rodiny s malými i většími dětmi s bydlištěm v Heřmanově Městci, Horním
Jelení, Ostrově i v dalších lokalitách. Zájemci o dobrovolnictví se mohou hlásit koordinátorce dobrovolníků na email:
katerina@amalthea.cz nebo se více dozvědět o dobrovolnictví v Amalthea o. s. na webu www.amalthea.cz.
Kateřina Chocholová, koordinátorka dobrovolnictví, Amalthea

Avizované akce sokolských jednot a župy
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

T.J. Sokol Kerhartice
T.J. Sokol Dolní Újezd
T.J. Sokol Svratouch
KNAC Ružomberok-Likávka
T.J. Sokol Slatiňany
T.J. Sokol Slatiňany
T.J. Sokol Žamberk
T.J. Sokol Slatiňany
T.J. Sokol Holice
T.J. Sokol Klášterec n. Orl.

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

BLAHOPŘÁNÍ „70“
V pátek 20. června 2014 oslavil bratr Miroslav Lebduška své významné životní
jubileum. Je dlouholetým starostou Sokola Slatiňany, v současné době je členem
vzdělavatelského odboru župy a významně se podílí na zpracování Župního
zpravodaje.
V minulých letech aktivně pracoval v předsednictvu naší župy jako předseda stavební
komise, jednatel a tajemník župy.
Vážený bratře, děkujeme Ti za dosavadní sokolskou práci a přejeme zdraví, pohodu
rodinnou i mezi sokolíky a hodně sil pro další sokolskou práci.
Sokolská župa Východočeská - Pippichova

Červenec:
12.7.1908

Kalendář sokolských výročí.
sev Račicích narodil Alois Hudec, mistr světa ve sportovní gymnastice (1931) a
olympijský vítěz (1936).
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28.7.1914

začala 1. světová válka. Starosta ČOS JUDr Scheiner převedl do zahraničí
finanční prostředky ČOS a dal je k dispozici české exilové vládě pro její
činnost v zahraničí.

31.7.1854

senarodila v Praze Renata Fuegnerová, pozdější manželka M. Tyrše. Byla jedna z prvních
a nejmladších cvičitelek Tělocvičného spolku paní a dívek pražských, založeného na popud
M. Tyrše v roce 1869.

Srpen:
2.8.1848

se naroil v Zásmukách u Kolína zakladatel Dechové hudby Sokola Kolín František Kmoch.
později se Kmoch osamostatnil a dosáhl značných úspěchů, i mezinárodních. Jeho kapela
měla složení nástrojů jako rakouské vojenské dechové hudby. Kmoch ale zavedl novinku,
že cca třetina hudebníků zpívala slova písně.

8.8.1884

zemřel tragicky v Oetzu v rakouských Alpách Dr Miroslav Tyrš, zakladatel
Sokola a první náčelník Sokola Pražského, autor českého tělocvič. názvosloví.

23.8.1914

vznikla ve Francii česká dobrovolnická „Rota Nazdar“, jejíž jádro tvořili členové Sokola
v Paříži a bojovala na frontě proti Němcům.

Září:
3.9.1948

zemřel v Sezimově Ústí dr. Edvard Beneš, prezident Československé republiky, člen
Sokola od dětských let.

12.9.1822

se v Praze narodil Jindřich Fügner, spoluzakladatel sokolského hnutí, první starosta
Sokola Pražského.

14.9.1937

zemřel v Lánech Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident ČSR.

17.9.1832

se narodil v Děčíně dr Miroslav Tyrš, zakladatel sokolského hnutí a první náčelník
Sokola Pražského.

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. 9. 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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