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INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE
 Členské známky.
V župní kanceláři jsou stále připraveny k odběru členské známky pro rok 2014. Několik jednot zatím
neodebralo žádnou známku. Prosíme, aby co nejdříve známky alespoň objednaly.
 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.
NOVÉ INFORMACE:
 Státní dotace MŠMT.
Bylo provedeno rozdělení neinvestičních státních dotací, které obdrží tělocvičné jednoty
prostřednictvím župy. Jedná se o dotace na údržbu a provoz sportovních zařízení, dotace na podporu
činnosti oddílů všestrannosti, granty odboru sportu, dotace na standardizaci vybavení tělocvičen a grant
odboru všestrannosti na náčiní a audiotechniku pro aktivity oddílů všestrannosti. Jsou připraveny
smlouvy, formuláře a pokyny pro vyúčtování. Bohužel zatím nebyly na náš účet připsány všechny
dotace, jakmile obdržíme i zbylé finanční prostředky, budeme vás obratem informovat o výši
přidělených dotací.
 Pojištění nemovitého majetku.
Platnost pojistné smlouvy sjednané mezi ČOS a Českou podnikatelskou pojišťovnou jako vedoucím
pojistitelem a Generali Pojišťovnou jako druhým pojistitelem byla prodloužena do 31.12.2014.
V současné době zpracovává pojišťovací makléř ČOS nabídku nového pojištění. Jak jsme již avizovali
dříve, tyto informace vám budou poskytnuty, jakmile je z ČOS obdržíme. Text dodatku je uveden na
župních webových stránkách v záložce KANCELÁŘ/POJIŠTĚNÍ
http://www.zupa-pippichova.eu/index.php?nid=6149&lid=cs&oid=961681
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 Spolkový rejstřík.
V současné době máme k dispozici podklady pro zápis od 32 tělocvičných jednot. Ostatní jednoty
budeme opět oslovovat s žádostí, aby nám poskytly údaje potřebné pro zápis do spolkového rejstříku.
Dvě jednoty naší župy jsou již v rejstříku zapsány – T.J. Sokol Chrudim a T.J. Sokol Vortová. V případě
zájmu si můžete prohlédnout jejich nový úplný výpis z veřejného rejstříku na stránkách www.justice.cz
po zadání IČ nebo názvu (IČ Chrudim 15052788, IČ Vortová70974870). Metodické materiály k zápisu
pobočných spolků jsou uveřejněny na župním webu v záložce KANCELÁŘ/SPOLKOVÝ REJSTŘÍK
http://www.zupa-pippichova.eu/index.php?nid=6149&lid=cs&oid=3773763.
V případě, že máte k této problematice jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.
 Průzkum ČOS.
Všem T.J. jsme zasílali podklady k dotazníkovému šetření ČOS (viz. mail 10.6.2014). Vzhledem k tomu,
že zapojení do těchto průzkumů je v celé ČOS nižší než 30%, bylo spuštěno druhé kolo. Prosíme
jednoty, aby tuto záležitost prověřily. Pozor!! Žádný z dotazníků by neměl být vyplňován dvakrát.
Jsou vytvořeny tyto dotazníky:
1. IT Infrastuktura T.J.
2. Informační kanály
Metodické materiály jsou uveřejněny na župním webu v záložce KANCELÁŘ/PRŮZKUM ČOS
http://www.zupa-pippichova.eu/index.php?nid=6149&lid=cs&oid=3982628
 Vyhláška o zdravotní způsobilosti.
S účinností od 31.12.2013 platí Vyhláška č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a
sportu. Tato vyhláška je věnována hlavně vrcholovému sportu. Lékařské prohlídky vztahující se
k pravidelnému cvičení nejsou pro cvičence odborů všestrannosti povinné. Přesto náčelnictvo ČOS
doporučuje prostřednictvím čestného prohlášení zákonných zástupců prověřit při prvním vstupu dítěte
do oddílu jeho zdravotní stav. Vzor formuláře je uveden na župním webu v záložce
KANCELÁŘ/SMĚRNICE ČOS
http://www.zupa-pippichova.eu/index.php?nid=6149&lid=cs&oid=3656692
 Stanovy ČOS.
Na základě rozhodnutí předsednictva župy otevíráme možnost připojit se k diskusi o textu nových
stanov ČOS, které jsou platné od 1. ledna 2014. Za tímto účelem bude všem T.J. zaslána malá anketa,
zda se chtějí/nechtějí k této diskusi připojit.
Lenka Pařízková
tajemnice župy

ODBOR VŠESTRANNOSTI - NÁČELNICTVO
OKOLO LIPTOVSKÉ MARY – TOUR DE LIPTOV
Na pozvání KLUBU NADŠENCOU AMATERSKEJ CYKLISTIKY RUŽOMBEROK (KNAC) se 26
zástupců naší župy zúčastnilo 35. ročníku cykloturistické akce „OKOLO LIPTOVA“
pořádané pod patronátem starosty obce Likavka panem Mariánem Javorkou.
Vlastní akce byla rozdělena do tří dnů, avšak někteří si ji spojili s dovolenou v krásném
prostředí a strávili na Liptově až deset dní plných turistických aktivit.
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Do sportovního areálu pod hradem Likava se účastníci začali sjíždět ve čtvrtek 31. 8. navečer.
Naši župu reprezentovali zástupci tělocvičných jednot z Dolního Újezdu, Vysokého Mýta,
Lukavice a Slatiňan v čele s místostarostou župy br. Mirkem Lipavským, náčelnicí a
náčelníkem župy ses. Světlanou Hoffmannovou a br. Vlastou Pilařem.

Na Kozím Vršku

Na druhý den dopoledne byla připravena asi 70kilometrová vyjížďka okolo Liptovské Mary se zastávkami na Kozím
Vršku, Partizánskej Lupče, kde účastníky uvítal starosta obce a dále u dřevěného kostela pro 6 000 lidí ve „Svätom Kríži“
a v Liptovském Mikuláši. Po obědě vedla trasa okolo Tatralandie a termálního areálu v Bešeňové přes Lískovou do
Likavky. Večer došlo na společnou zábavu ve sportovním areálu, kde se představila pětičlenná skupina Formanů ze
Slatiňan.

Občerstvovací stanice v Partyzánskej Ĺupče

V sobotu byl připraven cykloautobus, kterým se účastníci přepravili ke Koprové dolině, odkud vedla trasa dolinou
k Vajanského vodopádu a zpět dolinou přes Podbanské do skanzenu v Pribilině. Po obědě jsme jeli přes Liptovský
Hrádek , Liptovský Mikuláš a výstup na Bobrovník do Likavky celkem asi 90 km.
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Svätý kríž u dřevěného kostela

Momentky z tras

Večerní program - Likavan a Formani

Večer byla opět společná zábava, na které se většina účastníků představila v tričku s logem akce, které všichni obdrželi.
Překvapením bylo zprostředkování telemostu s prezidentem KNAC Robertem Fajtou, který po opakované a
komplikované operaci byl hospitalizován v Ružomberské nemocnici. Přítomné pozdravil starosta Marián Javorka a poté
se představil výborný místní folklorní soubor Likavan. Později část programu obstarali opět Formani, kteří sklidili od
přítomných zasloužené ovace. Součástí programu byla i soutěž ze znalostí turistických míst na Slovensku, ve které nás
velmi dobře reprezentovala náčelnice župy ses. Světlana Hoffmannová. Nebylo zapomenuto ani na doplnění pitného
režimu, během něhož bylo navázáno mnoho nových přátelství.
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Malý cyklista

V Lískové

U vodopádu v Lúčkách

U vřídla v Kalamenech

V neděli dopoledne byla zvolena závěrečná kratší trasa od
likavské radnice, kde byli cyklisté přijati starostou obce,
k vodopádu do lázeňské obce Lúčky a k termálnímu vřídlu
v Kalamenech.
Celá akce byla velmi povedená a zanechala ve všech
mnoho nezapomenutelných zážitků. Děkujeme za pozvání
KNAC, kteří se organizace ujali se ctí a Robertu Fajtovi
přejeme brzké uzdravení.
Mirek Lebduška
U radnice v Likavce
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ODBOR SPORTU
Sazka Olympijský víceboj
Sazka Olympijský víceboj je jedním z klíčových projektů Českého olympijského výboru v rámci dlouhodobé kampaně na
podporu sportu a zdravého životního stylu − Česko sportuje. Jeho hlavním cílem není soutěžit
o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků 1.−9. tříd základních škol
do 8 měřitelných disciplín a zároveň je motivovat k tomu, aby sportovali i ve svém volném čase.
Více informací najdete zde:
http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/files/propozice.pdf
http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/?lang=cs
Podpořte účast škol z vašeho okolí v tomto projektu, který by měl pomoci efektivně využít čas věnovaný hodinám
tělesné výchovy na školách. I děti zapojené do sokolských sportovních oddílů mohou mít z této akce velký prospěch.
Návrh zákona o podpoře sportu
Jistě jste zaznamenali aktivity, které by měly zlepšit situaci na poli státní podpory sportu. Na tomto odkazu:
http://www.olympic.cz/text/podklad-pro-verejnou-rozpravu-k-navrhu-zakona-o-podpore-sportu
se můžete podrobně seznámit s podklady pro veřejnou rozpravu k návrhu zákona o sportu a aktivně se do ní zapojit.
Nový zákon může mít zásadní dopad i na sportovce v sokolských oddílech. Se svými názory ohledně debaty se můžete
podělit na naší facebookové stránce nebo nám napsat na zupniodborsportu@seznam.cz. Na stránkách Župního
zpravodaje se budeme tomuto tématu dále věnovat.
Župní přebory
Upozorňujeme všechny oddíly, které ještě nepodaly zprávu o uspořádání župního přeboru, aby tak učinily na adresu
zupniodborsportu@seznam.cz
Pokud ŽP ještě neproběhl, dejte nám prosím vědět, jestli proběhne v plánovaném termínu. Podání zprávy o konání ŽP je
základním předpokladem pro přidělení finančních prostředků. Těm, kteří zprávu již zaslali, děkujeme.
Seznam pořadatelů ŽP v roce 2014
T.J.Sokol Pardubice
Vánoční turnaj města Pardubic ve SG (dívky 5-8 let)
T.J.Sokol Ústí nad Orlicí
ŽP v nohejbalu neregistrovaných hráčů
T.J.Sokol Klášterec nad Orlicí ŽP v přespolním běhu
T.J.Sokol Česká Třebová
ŽP ve volejbale žactva
T.J.Sokol Svratouch
ŽP starších fotbalových přípravek
ŽP v malé kopané dospělých
T.J.Sokol Městečko Trnávka ŽP mladších fotbalových přípravek (otevřený mezinárodní turnaj)
T.J.Sokol Žamberk
ŽP ve stolním tenise
ŽP v orientačním běhu
T.J.Sokol Kunvald
Kunvaldský půlmaraton
T.J.Sokol Vysoké Mýto
ŽP ve sportovní gymastice dětí
ŽP v karate
T.J.Sokol Dolní Újezd
ŽP ve volejbale žen
ŽP ve futsal

Zprávy o činnosti oddílů za rok 2014
Jako každý rok očekáváme zprávy o činnosti sportovních oddílů naší župy. Termín podání zprávy je do konce října 2014, a
to i pro ty oddíly, pro které ještě celoroční soutěž nekončí. I zpráva o činnosti oddílu je velmi důležitá pro finanční
ohodnocení vaší činnosti.
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VZDĚLAVATEL

8. říjen – památný den sokolstva
Měl by to být den nás všech. Den, kdy nejen vzpomínáme na dílo, oběti a vítězství těch, kteří tu byli před námi, ale také
den, kdy přemýšlíme sami o sobě, o současnosti a o úkolech, které stojí před námi a kterým se nevyhneme, chceme-li
skutečně pokračovat v sokolské tradici práce pro vlast.
Jako památný den sokolstva mohl být, samozřejmě vybrán i některý další den, který nějakým způsobem ovlivnil
sokolskou činnost. 8. říjen byl vybrán proto, že právě v tento den, v nejtěžších chvílích národa sokolové dokazovali svou
věrnost myšlence i republice a dokazovali to obětí nejvyšší – svým životem.
Nebylo to nic nového. Už v době první světové války to byli sokolové, kteří tvořili páteř tehdejšího odboje domácího i
zahraničního. Tehdejší starosta ČOS JUDr. Josef Scheiner
poskytl peníze ze sokolské pokladny pro práci zahraničního odboje – a jak je známo, sokolové tvořili naprostou většinu
v československých legiích na frontách ve Francii, Itálii a především v Rusku. Někteří z nich po návratu znovu dobrovolně
narukovali, aby pomohli ubránit a vytvořit státní hranici s Maďarskem na jižním Slovensku.
Netrvalo to dlouho – pouhých 20 let a byli to znovu sokolové, kteří se zapojili do obrany republiky, demokracie a
svobody.
Karl Herman Frank se vyjádřil docela lapidárně: „Ve spolku Sokol a jeho složkách nabývají stále více vrchu ony živly, které
zamýšlejí přenést odpor k Říši do všech oborů.
Sokolská organizace se stala shromaždištěm otevřeného i tajného odporu proti Říši!“
Říšský protektor Konstantin von Neurath prohlásil v Norimberku při procesu s válečnými zločinci doslovně: „Sokol byl
nejnebezpečnější protistátní organizací. To jsem nemohl trpět, to by byla zrada!“
Oba měli pravdu – sokolové bez ohledu na politickou příslušnost se energicky zapojovali do odboje. K prvnímu
rozsáhlému zatýkání sokolů došlo bezprostředně po 15. březnu, další po vypuknutí války 1. září 1939, k nejhoršímu došlo
po nastoupení nového říšského protektora Reinharda Heydricha. 28. září 1941 bylo vyhlášeno stanné právo a popraveni
představitelé Obrany národa, mezi nimi i vůdce sokolského odboje Augustin Pechlát. V noci ze 7. na 8. října téhož roku
došlo k velké razii, při které byla pozatýkána většina sokolských činovníků jak v ústředí ČOS, tak i v župách. Následující
den, 8. října byla Heydrichem oficiálně rozpuštěna ČOS a konfiskován majetek. K dalším obětem z řad členů Sokola došlo
po úspěšném atentátu na Heydricha, i na válečných frontách.
Starší členové Sokola dnes o tomto tragickém období v historii Sokola vědí dost, mladí málo a veřejnost si dnes
podobných událostí v minulosti jaksi záměrně nevšímá. Památný sokolský den by se měl stát mementem v sokolském
životě a cíleným upozorněním veřejnosti na činnost Sokola a jeho význam pro dnešek. Má-li tato snaha mít úspěch,
musíme se zapojit všichni – pořádáním pietních aktů, akademiemi, dálkovými pochody, výlety a zájezdy na památná
místa, přednáškami a kulturními akcemi, výzdobou sokolských vývěsních skříněk, články v místním i celostátním tisku,
prostě vším co si vymyslíme a čím můžeme prezentovat před dnešní veřejností sokolskou myšlenku a činnost.
Na každé sokolovně by měla vlát vlajka a stálo by za to požádat obecní úřady a radnice, aby mohly být sokolské prapory
vyvěšeny i tam. Úsilí o zařazení 8. října mezi památné dny našeho státu nemůže mít úspěch, nezapojíme-li se všichni
podle svých sil a možností.
Převzato ze Sokolských souzvuků,
autorem článku je Jarina Žitná

INFORMACE VZDĚLAVATELE ČOS
Památný den sokolstva
V. Národní přehlídka sokolských folklorních souborů v Bzenci

8. 11. 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.
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Vzdělavatelský odbor ČOS - komise pro práci s mládeží a seniory
pořádá při příležitosti 130 let Tyršova odkazu
turisticko-kulturní zájezd pro seniory
Datum konání: 11. - 12. října 2014 (sobota-neděle)
Odjezd z Prahy: v sobotu 11.10. v 6,30 hod (Praha 8- Palmovka, Zenklova 37 – sraz před
Libeňskou sokolovnou)
Doprava: zájezdovým autobusem Lux (řidič bratr Čížkovský)
Ubytování: hotelového typu v Bzenci
Návrat:
do Prahy do 19:00 hodin v neděli 12.10.
Program:
Sobota 11.10.:

- návštěva hradu Buchlova (výstava Rok pánů z Kunštátu – pod záštitou manželky
prezidenta republiky)
- ubytování v Bzenci, společný oběd
- účast na přehlídce sokolských folklorních souborů v Bzenci v kulturním domě
- společná večeře v Bzenci v restauraci
- večerní družební posezení s pohoštěním v Bzenci (úhrada na místě)
Neděle 12.10.:

- společná snídaně v místě ubytování, procházka Bzencem

- návštěva památky Velehrad

(BAZILIKA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A SV. CYRILA A
METODĚJE)

- společný oběd
- návrat do Prahy
(Změna programu vyhrazena - nepříznivé počasí apod.)
- příjezd do Prahy 18.19:00 hodin
Účastnický poplatek: 120,- Kč

Přihlášky se budou přijímat do 30.9.2014 (omezený počet míst v autobuse).
Přihlášky zasílejte nebo předejte písemně na adresu:
sestra Lenka Brandová, komise pro práci s mládeží a seniory, župa Barákova, Zenklova 37, 180 00 Praha 8, Libeň nebo e-mailem:
zbarakova@seznam.cz
Případné dotazy zodpoví ses. Lenka Brandová, telefon 723 138 151 nebo 284 689 480.
Upřesňující podmínky: zájezd je pořádán pro seniory, členy ČOS.

Vzdělavatelský odbor
ČOS hradí všem účastníkům dopravu autobusem, ubytování, společné
stravování, společné vstupy do pamětihodností. Za příplatek na místě (cca 50-70,- Kč) bude připraveno
večerní pohoštění s posezením v Bzenci. Na neděli je zajištěn společný oběd (menu za cca 100-120,Kč), který není nutno povinně využít (viz návratka).
Přejeme všem účastníkům příjemné zážitky.
Mgr. Jitka Viktorínová, v.r.
předsedkyně komise

Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc., v.r.
vzdělavatel ČOS

Lenka Brandová, v.r.
členka komise
pověřená vedením zájezdu
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.
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na turisticko-kulturní zájezd pro seniory 11. – 12. 10. 2014

Jméno a příjmení: ………………………………..…………….………………………………………
E-mail:………...…………….….……………………...……Datum narození: ….……………..…… Adresa vč.
PSČ:…………………………………………………………….………………………….
číslo OP (pro účely ubytování): ……………………………………………………………………….
Telefon (mobil): ……….………………………….……………………………………….. ……..…….
T. J. Sokol: …………………………………..

Župa: ………………………..……….………………

Mám zájem o zajištění oběda v neděli :

ano – ne (zaškrtni nebo vymaž)

(Cena oběda bude po upřesnění vybírána v autobuse).

Podáním této přihlášky účastník dává výslovný souhlas se zasíláním informací z ČOS mailem a souhlasí s použitím
fotodokumentace z akce, na kterou se přihlásil, pro účely publikace těchto fotografií v metodických, propagačních a
ostatních tiskových materiálech ČOS. Při nesouhlasu toto oznámí pořadateli písemně předem. Pořadatel se zavazuje, že
neposkytne uvedené osobní údaje třetím osobám bez souhlasu účastníka.

V…………………….. dne: ………………………..
Podpis: ……………………………………….
(v případě zaslání mailem není nutný, dostačující je jméno latinkou + v.r.)

ZE ŽIVOTA JEDNOT
současností. Když se první výletníci vraceli z cest po blízkém
okolí, v areálu se už schylovalo k zahájení hlavního
programu, ke startu Grilovačky a Triatlonu.

T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD
Sokolní výlet – Triatlon – Grilovačka
v Dolním Újezdě
Již čtvrtý ročník sportovně zábavného
odpoledne v sokolských barvách byl
odstartován sokolním výletem pro
cyklisty a chodce. „S Pakostou v jednom
kole“. Účastníci se vypravili přesně v
pravé poledne prozkoumat blízké a
vzdálenější okolí vesnice Dolní Újezd a
měli možnost nahlédnout do historie i
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Vloni jsme se rozhodli obohatit výlet o další akci, jednalo se
o navazování šňůrek, které výletníci získávali na jednotlivých
stanovištích.
Po absolvování výletu se šňůrky na sebe navázaly, ale loňský
výsledek 100 metrů a 30 cm se nám „drbnout“ nepodařilo.
Účastníci výletu navázali šňůrky a jejich celková délka byla
rovných 68 metrů. Tak, že máme příště opět o co soutěžit.
Po 14 hodině se začaly sjíždět týmy na soutěž v grilování.
Přání pořadatelů, abychom měly plný stan soutěžících týmů
a navázat na druhý ročník nebylo naplněno. Soutěžili však
mezi sebou vítězové předešlých ročníku Pfahnl team a
družstvo z Jablonce nad Nisou. Plány na další vítězství jim
přijeli zkřížit Labužníci z Bystrého. Ve 14:30 zazněl pomyslný
výstřel ze startovní pistole, kapitáni byli seznámeni s pravidly
soutěže, rozebrali si maso a spěchali ke svým týmům, aby
vedle povinných disciplín, mleté maso, vepřové a hovězí a
také překvapení v podobě vlastních receptů stihly pro
návštěvníky grilovat další své speciality a nutno podotknout,
že se po všem vždy jen zaprášilo.

A jak to tedy nakonec dopadlo. Z vítězství se radovali
Labužníci z Bystrého, kteří uspěli s pirohy, vepřovou roládou,
hovězím masem, ale hlavně přesvědčili porotu o svém
vítězství sladkou tečkou v podobě rýžového nákypu
zauzeného kouřem ze dřeva. Na druhém místě se umístilo
družstvo z Jablonce nad Nisou a třetí byl domácí Pfahnl
team.
Že asi opravdu umějí vařit a grilovat můžeme usoudit i
z prohlášení poroty „Všechny týmy se předváděly skvěle.
Bylo těžké vybrat, co je nejlepší. Chutnalo nám všechno,".
S programem pro děti nám pomáhalo Občanské sdružení
Bonanza, které zajišťovalo velmi oblíbené malování na
obličej a projížďky na koni. Rodinný triatlon byl také úspěšný
a bylo zajímavé sledovat, jak se každý s nástrahami tratě
vyrovnal.
Konec celé akce završilo promítání prvního letního kina
v Dolním Újezdu. Promítaný film Revival se všem, kteří na

kino dorazili, líbil a tak se asi naplnilo jedno přísloví: Konec
dobrý – všechno dobré.
Závěrem děkujeme všem lidem, kteří na Grilovačku a celé
sportovní odpoledne 2014 dorazili a ocenili tím práci
organizátorů. Těch bylo zapotřebí opravdu hodně a jim také
patří velké poděkování .
Ing. Jan Kolčava
T. J. SOKOL Dolní Újezd

Župní přebor ve futsale
T. J. SOKOL Dolní Újezd
Dne 12.července 2014 odstartoval již tradičně újezdský
futsalový turnaj. Již od brzkých hodin se sjížděli na skvěle
připravené hřiště v údolí řeky Desinky kopáči v různých
dresech prezentujících dané uskupení. Při představení jsme
tak mohli pozorovat sedmero družstev toužících po zisku
trofeje Přeborníka župy. Velmi nás mrzelo, že i přes snahu
pořadatele nebyl zájem sokolních družstev valný. V zápasech
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hraných na 2x10 minut srovnala své síly družstva: Pardál, Na loňské utkání do ČEZ arény dorazilo 1148 diváků a letos
Taurus Trans, Dream Team Pardubice, All dente, Dorost chceme toto číslo ještě navýšit!“ říká předseda klubu Vít
Dolní Újezd, Hasiči, Skalda. Boje byly neúprosné ale všechny Drašar.
v rámci fair play. Situaci po základní skupině měli
Program turnaje O pohár města Pardubic
nejpříjemnější borci z All dente, kteří spolu s Taurusem,
a turnaje O pohár Pardubického kraje
Skalda a Dorostem postoupili do semifinále. V něm se
prokázala zkušenost borců z Taurusu, kteří obrátili vývoj 8:00 – 8:45 prezentace týmů
zápasu se Skaldou a ve finále si nakonec poradili i s All dente. 9:00 – 15:00 turnaj elévů a mladších žáků
15:00 – 16:00 rozcvičení týmů Sokola Pardubice a Tatranu
Střešovice
16:00 – 18:00 utkání 2. kola AutoCont extraligy Sokol
Pardubice vs. Tatran Střešovice
Cca 16:30
1.přestávka - vyhlášení výsledků turnaje
elévů
Cca 17:15
2. přestávka – vyhlášení turnaje mladších
žáků
18:00 – 18:15 autogramiáda hráčů Tatranu Střešovice a
Sokola Pardubice

Propozice 3. ročníku florbalového turnaje elévů O
pohár Pardubického kraje a mladších žáků O pohár
města Pardubic:
Termín: sobota 27. září 2014, začátek turnaje v 9.00,
ukončení turnaje v 15.00.
Místo: hlavní hala ČEZ Arény
Kategorie: elévové a mladší žáci

Výsledky: 1.Taurus Trans, 2. All dente, 3.Dorost, 4.Skalda
Nejlepší střelec turnaje: Tomáš Bartoníček 16branek/Taurus
Další podmínky:
Trans
Vladimír Klusoň - hrací systém 3+1
T. J. SOKOL Dolní Újezd - maximální počet týmů 16 v každé kategorii
- startovné 500 Kč/tým (všichni hráči obdrží volnou
vstupenku na extraligový zápas Tatranu Střešovice a Sokola
T.J. SOKOL PARDUBICE
Pardubice)

Florbalový klub Sokol Pardubice Na vaši účast se za organizátory turnaje těší
Petra Bílá
Sokol Pardubice
pořádá 3. ročník florbalového
turnaje
elévů a mladších žáků
T.J. SOKOL KERHARTICE
Vážení sportovní přátelé,
pardubická multifunkční ČEZ Aréna bude třetí rok po sobě
hostit florbalový turnaj elévů a mladších žáků. Druhého
ročníku se zúčastnilo 32 týmů.
3. ročník turnaje elévů a mladších žáků se uskuteční v
sobotu 27. září 2014.
Vrcholem letošního ročníku totiž bude extraligový zápas
mužů, ve kterém se představí patnáctinásobný mistr České
republiky Tatran Střešovice a domácí tým Sokol Pardubice.
„Naší domácí halou sice zůstává Sportovní hala Dašická, ale
utkání s tímto atraktivním soupeřem jsme se rozhodli
přenést do ČEZ Arény. Jedním z důvodů je obrovský zájem
fanoušků, který provázel naše poslední vzájemné střetnutí.

Sokolní výlet a neb jeli jsme
Novohradskou sedmdesátku
Další ročník oblíbené župní akce soKolní výlet se tentokrát
konal poněkud netradičně, a to když se pořádání ujala T.J.
Sokol Kerhartice, která již řadu let organizuje cykloturistický
výlet Novohradská sedmdesátka. Letošní ročník Kerhartice
spojily síly se župou a vznikla originální kombinace obou akcí.
Pro mnohé Sokoly, kteří se v minulosti účastnili některého
z ročníků soKolního výletu, byl nový model trochu
překvapivým, ale věřme, že nakonec pro každého se nesl
v pozitivním duchu.
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Jakmile se totiž účastníci zaregistrovali na jednom z pěti
startovacích míst (Kerhartice, Cerekvice nad Loučnou, Nové
Hrady, Vysoké Mýto a Choceň), mohli se nechat unášet
krásnou přírodou, kterou vedly trasy této pohodové
cykloturistiky. Letos organizátoři připravili čtyři různě dlouhé
trasy, takže každý si mohl vybrat, kolik kilometrů v parádním
počasí toho dne zdolá. Pro rodiče s dětmi byly připraveny
trasy dlouhé 35 a 40 km, pro zdatnější cyklisty pak 70 a 100
km. Krajina zaslíbená Novohradské sedmdesátce nabídla
opět nádherné výhledy do okolí, ovšem také několik
náročných stoupání, a tak vhodně zvolené kontroly na trati,
které byly usazeny v bezprostřední blízkosti pohostinských
zařízení, poskytly nezbytné doplnění pitného režimu a
mnohdy také lákavé pokrmy, o něž nebyla snad nikde nouze.
Protože ale soKolní výlet není pouze cyklistika,
naplánovali organizátoři také dvě pěší túry v délce 10 a 30
km, které začínaly v Kerharticích a vedly v jejich okolí.
Jakmile se vrátily všechny hlídky ze svých stanovišť,
pustili se pořadatelé do sčítání přihlášek, které se zastavilo
na čísle 442 účastníků, což je nový rekord Novohradské
sedmdesátky. Organizátoři byli tímto počtem velmi mile
překvapeni a krom tradičních účastníků by rádi poděkovali
také za přítomnost mnoha členům Sokola z různých jednot a
velmi milou byla také návštěva bratrů ze sousedního
Slovenska.
Po ukončení sportovní části dne se otevřela možnost
zhodnotit celý den na zahrádce místní restaurace, kde hrála
kapela a živé diskutování nejenom nad soKolním výletem se
protáhlo do nočních hodin.
Organizátoři ještě jednou děkují za absolvování akce
všem účastníkům, ale také sponzorům, bez kterých se
podobné akce pořádají velmi obtížně. Zvláštní dík patří také
panu hejtmanovi Pardubického kraje Martinu Netolickému,
který nad naší akcí převzal záštitu. Do příštího roku se
pořádání soKolního výletu přenese na jinou jednotu, ovšem
jako kerhartští Sokolové budeme věřit, že naše Novohradská
sedmdesátka dokázala účastníky zaujmout a budeme se
těšit, že se uvidíme na naší akci i příští rok.

předešlém získali žáci dokonce „MISTROVSKÝ TITUL“. V
meziobdobí před M-ČR bude ještě rozehrána soutěž
společně s Královehradeckým krajem. A svůj nabitý
volejbalový program Sokolští úspěšní mladší žáci prošpikují
Českým pohárem. To už je úžasná zápasová porce k jejich
volejbalovému růstu. Ale vraťme se k prvnímu kolu
Krajského přeboru hraném v Lanškrouně. Překvapivě do
letošního ročníku KP v této věkové kategorii nepřihlásilo
sousední družstvo mladších žáků SK Geodézie, startující pod
hlavičkou Sokola Česká Třebová (je to velká škoda především
pro začínající volejbalisty).
Prvním soupeřem Českotřebováků ze Sokola II bylo družstvo
domácích, družstvo z Lanškrouna. Chlapci z Lanškrouna jsou
mladší a i když mají ve svých řadách dva hráče o hlavu vyšší
než jsou ti naši, tak utkání mělo z našeho pohledu hladký a
bezproblémový průběh a po setech 25:4 a 25:2 vítězíme 2:0
na sety a máme první dva body do tabulky v nové sezoně.
V dalších utkáních nás čekala dvě Svitavská družstva a jak se
později ukázalo i v těchto utkáních jsme měli navrch, když si
soupeři ze čtyř setů nedali ani 8 bodů. Jediný set, který
skončil v náš prospěch 25:14 byl na chvilku volejbalovým
dramatem.
Chlapci si zaslouží pochvalu i když se moc nezapotili a
v podstatě potrénovali servis, ale v posledním utkání, když se
soupeř dostával nahoru, neztratili klid a s přehledem vývoj
utkání po několika povedených útocích otočili. Obzvlášť je
potřeba pochválit naše „mladé pušky“ Matěje Frice a Petra
Šlapala, kteří svoje první mistrovská utkání zvládli na
výbornou a určitě nebyli slabou částí týmu. Myslím, že
soupeře překvapili svým kvalitním servisem a i postřehem
pod sítí a soupeře místy pěkně potrápili.

T.J. Sokol Kerhartice

.

T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II
Mladší žáci TJ Sokol Č.T. II po 1. kole KP s plným
bodovým ziskem.

První kolo krajského přeboru v kategorii mladších žáků (hrají
chlapci ročníku narození 2001 a mladší) se uskutečnilo na
venkovních kurtech v nedalekém Lanškrouně.
Za T.J. Sokol Česká Třebová II nastoupili ( abecední pořadí ) :
Šest týmů Pardubického kraje sehraje několik turnajů, ze Matěj Fric, Daniel Jaško, Jiří Jirásek, Adam Olejár, Petr Šlapal,
Ondřej Unzeitig a Robert Vovk Trenéři: M. Olejár, L. Vašina
kterých vzejde vítěz, který postoupí na Mistrovství České
Za Českotřebovský
republiky. Připomeňme nedávné úspěchy Českotřebovských
volejbal a Sokol II
Sokolů II v této kategorii. V loňském roce 5. místo a v roce

Marko Olejár
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.T.J.

SOKOL HORNÍ JELENÍ

let), Tomáš Fabián (13 let), Adéla Pechová (14 let), Karolína
Vaňková (14 let), Michaela Burešová (13 let).

Pátrání po muži v sokolském kroji
Oddíl starších žáků a žákyň z T.J. Sokol Horní Jelení
zjistil, že na místním hřbitově je jeden náhrobek s mužem
v sokolském kroji. Celý oddíl nejprve hřbitov navštívil a u
náhrobku se vyfotil.
Zapsali jsme si informace napsané na pomníčku a začalo
pátrání po Františku Královi.
Spojili jsme se s jelenským kronikářem, díky kterému jsme se
dozvěděli mnoho informací o muži významném pro naše
malé městečko.
František Král se narodil 21.11. 1905 a zemřel 22.6.1981.
Narodil se veteránovi z 1. světové války, narozenému 12. 8.
1866 Františkovi, který se vrátil 14.11. 1937 z Ruska, kde byl
od 1. světové války. Jeho matka se jmenovala Františka,
narodila se 23.1.1888 a za svobodna se jmenovala
Horáčková. Rodina Horáčkova stále žije na Horním Jelení.
Měl dva sourozence. Josefa, narozeného 1915, Josef žil
v Pardubicích. A sestru Vlastu, narozenou 27.8.1911, která
jako svobodná žila také na Horním Jelení.
František byl v letech 1933 až 1950 náčelníkem
našeho sokola. V roce 1948 se stal členem Akčního výboru
tělovýchovy, kterým se začalo období slučování sportovních
organizací. V roce 1954 se stává předsedou nové organizace
TJ Jiskra. A v roce 1928 byl členem prvního mužstva
AFK(Amatérský fotbalový klub) v Horním Jelení, jak dokládá
dobová fotografie mužstva.

Cvičitelka: Jitka Vaňková

T.J. SOKOL SLATIŇANY
Cesta na Chlum
Sokol Slatiňany i přes nepříznivou předpověď počasí pořádal
v sobotu 13. 9. cykloturistickou akci „Cesta na Chlum“.
Zřejmě předpověď se podepsala na menší účasti, než bylo u
podobných akcí v minulosti zvykem. Nakonec se počasí
umoudřilo a zúčastnění si mohli vybrat ze dvou cyklistických
tras 56 a 40 km a osmikilometrové trasy pro pěší. Posilnit se
mohli na občerstvovacích stanicích na hřišti T.J. Sokol
Dvakačovice, kde zároveň dvakčovičtí Sokolové pořádali
volejbalový turnaj a
přímo u nově zrekonstruované
rozhledny Na Chlumu, kam účastníci přijížděli nebo
přicházeli po malých skupinkách. Podával se chleba se
škvarkovým sádlem a jarní cibulkou a samozřejmě nebylo
zapomenuto ani na pitný režim.

Členové oddílu starších žáků a žákyň T.J. Sokol Horní Jelení
Župa Východočeská Pippichova:
Klára Bartošková(12 let), Dominika Čermáková(13
let), Tereza Joštová(12 let), Adéla Kaplanová(12 let), Gabriela
Kohoutková (12 let), Eliška Sittová (12 let), Nikola
Šmidberská (12 let), Veronika Štěpánková (12 let), Martina
Kohoutková (12 let), Ondřej Beneš (13 let), Jiří Valášek (13
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U občerstvovací stanice ve Dvakačovicích

Na fotu jsou jedna ze skupinek u rozhledny Na Chlumu
a občerstvovací stanice.
Mirek Lebduška

Pojede druhá z mistrovství ČR „TS IGNIS“ na
mistrovství Evropy a mistrovství světa?
Taneční skupina IGNIS z T.J. Sokol Slatiňany úspěšně působí
už 10 let na české taneční scéně. Poslední 2 roky se zabývá
převážně Latino show formacemi a tento rok soutěžila
s formací s názvem „V ZAJETÍ KARIBIKU“. V tomto
vystoupení se ukázala i naše pánská posila – jeden v roli
piráta a druhý v roli domorodce. S tímto vystoupením jsme
se zúčastnili krajských soutěží v Hradci Králové a v Chrudimi,
pak mistrovství Čech v Praze a v Chrudimi a zakončili jsme to
na Mistrovství ČR „Czech Dance Organization“ v Praze a
České Lípě, kde jsme získali krásné stříbrné medaile a dostali
jsme pozvánku na ME a MS do Rakouského Grázu. Tuto
pozvánku samozřejmě zvažujeme, je velmi zajímavá a udělali
bychom vše pro důstojnou reprezentaci, bohužel nabídka je
pro nás finančně dost náročná. Byli bychom rádi, kdyby se
našel nějaký sponzor, který by nám pomohl uskutečnit náš sen.

T.J. SOKOL SVRATOUCH
6. ročník o pohár Sokola Svratouch

Petra Hrochová

Dne 29.6.2014 se konal ve Svratouchu 6. ročník turnaje
starších přípravek o pohár Sokola Svratouch. Tohoto ročníku
se zúčastnilo 11.mužstev (T.J. Sokol Roudnice "A", FC Žďár n.
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Sázavou, T.J. Sokol Roudnice "B", FC Spartak Rychnov n. K.,
SK Svratka, T.J. Sokol Roveň, FC Hlinsko, SK Trhová
Kamenice, T.J. Sokol Krouna, T.J. Sokol Svratouch, TJ Tatran
Miřetice) tzn celkem 117 registr. hráčů. Takové bylo i
konečné pořadí mužstev.

UMBRO Dále turnaj sponzoroval i pivovar Rychtář Hlinsko,
který věnoval ceny do tomboly a zapůjčil nám velký párty
stan pro občerstvení. Děkujeme všem sponzorům a
zúčastněným družstvům za podporu a účast a těšíme se
příští rok na 7. ročník. T.J. SOKOL SVRATOUCH

Hrálo se ve dvou skupinách 5 a 6 družstev, z nichž
postupovali vítězové do semifinále a družstva z 2. a 3. místa
si zahrála o postup do semifinále. Slavnostní výkop turnaje
provedla Paní Zdeňka Roušarová, jako jedna z nejstarších
členek sokola. Turnaje se účastnil i starosta obce Svratouch,
který předával vítězům i poraženým ceny společně s
předsedou fotbalového oddílu a hlavním pořadatelem.
Ostatní družstva si zahrála ještě o konečné umístění.
Semifinále si zahrála obě mužstva z Roudnice, Žďár n S, a
Rychnov n.K, kde do finále postoupila Roudnice "A" a FC
Žďár n.S., Týmu z Roudnice se podařilo zvítězit na penalty a
odvézt si ceny za 1. místo v turnaji, které byly Pohár, Putovní
pohár Sokola Svratouch, míč, medaile atd.

T.J. SOKOL LUKAVICE
Tyto ceny byly připraveny i pro družstva na 2.a 3. místě(krom
put. poháru) Dále byli odměněni i nejlepší střelec, brankář a
nejužitečnější hráč, kteří si odnesli sošky a originální a
„O lukavický kahan“
podepsané dresy fotbalových týmů z Gambrinus ligy a
T.J. Sokol Lukavice uspořádal 14. září tradiční běh „O
reprezentace ČR. Tímto děkujeme týmům SK Slavia Praha, FC
lukavický kahan“, jehož název je spjat s historií a důlní
Vysočina, FK Mladá Boleslav, FC Baník Ostrava, FAČR, a firmě
činnosti v obci. Navzdory deštivému počasí se na start
- 16 -

letošního již 28. ročníku postavilo přes 100 závodníků
v žákovských i dospělých kategoriích.
Pro závodníky je připravená trať zejména po místních
částech obce Lukavice a její délka je odvozena dle věku dětí.
V kategorii dospělých běží muži 2 okruhy, ženy pouze jeden.
Pořadatele běhu „O lukavický kahan“ dlouhodobě těší
rostoucí zájem o běh ze strany dětí.

Vyhlášení nejlepšího závodníka v mužské a ženské kategorii

Další výsledky a fotky najdete na stránkách obce Lukavice
(www.lukavice.com)
Pořadatelé T.J. Sokol Lukavice se těší na opětovné setkání při
29. ročníku běhu, který se bude konat 13. září 2015.

Start hlavní kategorie

V letošním ročníku byly překonány 2 traťové rekordy a to
právě u dětí do 6 let, které běží trať dlouhou 350m. Vojta
Jeřábek zaběhl trať v novém rekordu 1min a 28sec a
v kategorii dívek Andrea Chmelenská v novém rekordu 1:45.
běhu míjí památný dub, jehož stáří je více než 700let.
Kategorii chlapců vyhrál Tomáš Vašák a kategorii dívek
vyhrála Johanka Groulíková. Všichni čtyři vítězové jsou
k radosti rodičů i diváků z obce Lukavice.

Vlasta Pilař

T.J. SOKOL ÚHŘETICKÁ LHOTA
NECKIÁDA 2014
V ÚHŘETICKÉ LHOTĚ

je již tradicí, že konec prázdnin patří neckiádě. Letos jsme se
Kategorie dětí do 15 let běží trať dlouhou 2km. Kategorii sešli už po sedmé.. Na řece se uskutečnila velkolepá
chlapců vyhrál Zdeněk Zástěra z Lukavice a kategorii dívek přehlídka vlastnoručně vyrobených plavidel i netradičního
vyhrála Adéla Lorenčíková z Atletiky Chrudim.
oblečení soutěžících.
V kategorii dospělých se celkový vítězem letošního ročníku
stal Miloš Kratochvíl z klubu Hvězda Pardubice. Trať dlouhou Akce byla rozšířena o doprovodné programy, soutěže, hry
7km zdolal za 22min a 37sec a zaostal o pouhých 7sec za pro děti, mládež. Všichni účastníci si náležitě užili velice
traťovým rekordem, který v loňském roce stanovil Jiří Brichta vydařené akce.
Stanislav HÁJEK, jednatel T. J.
z T.J. Nové Město.
Denisa Kozáková rovněž z klubu Hvězda Pardubice se stala
celkovou vítězkou v kategorii žen, neboť jako první protnula
cílovou pásku v čase 12:56.
Kategorie dospělých se dělí na 5 podkategorií mužů a 2
kategorie žen. V jednotlivých kategoriích zvítězili:
Ženy do 34 let
Ženy
Muži do 34 let
Muži do 44 let
Muži do 54 let
Muži do 64 let
Muži nad 65 let

Eliška Češíková Spartak Slatiňany
Denisa Kozáková Hvězda Pardubice
Tomáš Valko
T.J. Sokol HK
Kratochvíl Miloš Hvězda PCE
Karel Šourek
JR Running Sport
Radim Brožek KRB Chrudim
Petr Leszkow
MK Hlinsko

13:34
12:56
22:45
22:37
26:28
28:47
31:54
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T.J. SOKOL KUNVALD
Železnému muži dominoval Doleček
Při letošním 13. ročníku Kunvaldského železného muže se na
trať,o délkách 500 metrů plavaní, 23 kilometrů na kole a 4
kilometrů běhu, vydalo celkem 93 závodníků. Start je
rozdělen na dvě vlny, kdy nejprve odstartují muži nad 40 let
se ženami a poté následují mladší muži a štafety. Po plavání
se vedoucích pozic ujali Václav Glaser a Veronika Hanušová a
mezi mladšími Michal Šebek, ten byl ale na cyklistické části
dostižen skupinou pronásledovatelů. Do cíle se doběhl
v nejlepším čase Josef Doleček z Fort SMC Ústí nad Orlicí
následovný Michalem Šebkem. V kategorii mužů nad40 let
vyhrál Václav Glaser a v ženách nenašla přemožitelku teprve
17-ti letá Veronika Hanušová. Soutěž štafet ovládli závodníci
Těchonína. Letos se zúčastnilo celkem 11závodníků z
Kunvaldu v kategoriích jednotlivců, ve štafetách bohužel
nikdo. Zúčastnilo se i 11 závodníků z jiných sokolských jednot
a to zejména ze Sokola Klášterec nad Orlicí. Pořadatelé
závod zvládli organizačně dobře, za což jim patří veliký dík a
už se pomalu připravují na příští ročník.
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T.J. SOKOL KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ

Geny a chuť - to je záruka úspěchu, říká Josef Doleček
Na první pokus se Josefu Dolečkovi Kunvaldského železného muže
zdolat nepodařilo. Vrátil se tedy o rok později, aby si napravil
reputaci. Výsledek předčil očekávání a sportovec zvítězil v kategorii
Muži do 40 let s časem 1:05:46.
Minulý rok jste také měl ambice na vítězství?
Myslím, že do třetího místa bych se umístil. Bohužel jsem ale boural
a závod nedokončil. Letos jsem si to skvěle vynahradil.
Je vaše příprava v něčem zvláštní?
Ale vůbec ne. Jako každý pracující sportovec se snažím najít si volný
čas, ale nic velkého to není. Na kolo si rád sednu po práci, trochu
plavu, ale nic extrémního.
V čem tedy tkví tajemství úspěchu?
To budou geny a vůle posunovat práh bolesti. V jedné zatáčce tam
taky vyběhl větší pes, to mě myslím popohnalo.
Objevili se při závodu nějaké jiné potíže?
Musím říct, že vůbec ne. Voda byla skvělá, běželo a jelo se mi
pěkně. Musím přiznat, že na kole jsem si vybojoval to první místo,
když jsem předjížděl v kopci. To bych do sebe ani sám neřekl, že se
takhle seberu. Organizace jinak byla skvělá, jen by mohlo být o
nějaký ten stupeň méně. Příští rok se určitě rád vrátím. Byl to hezký
závod.
Tereza Paďourová
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Tělocvičná jednota Sokol Volyně
u příležitosti 145. výročí svého založení a 85. výročí postavení sokolovny Vás srdečně zve na setkání

„U NÁS V SOKOLE“
Termín: 3. až 5. října 2014
Místo: sokolovna ve Volyni
Program:
Pátek
16:00 h až 19:00 h: příjezd účastníků
průběžně: poznávání sokolovny hrou „V sokolovně nestraší“
po celý víkend: výstava z historie a současnosti jednoty
20:00 h: přivítání účastníků, společné posezení, večerní čtení na dobrou noc
Sobota
8:45 h: slavnostní zahájení akce za přítomnosti představitelů města
9:30 h až 18:00 h: turistický výlet dle výběru každého účastníka (označte v přihlášce)
o Boubín: vlakem na Kubovu Huť (nejvýše položená železniční stanice v Čechách) – pěšky na Boubín a zpět – vlakem Volyně
(cca 9 km) nebo dál Alej smíření – Pravětín – Vimperk – vlakem do Volyně (cca 15 km)
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Kudy prošli Keltové: vlakem do Čkyně (nově zrekonstruovaná židovská synagoga) – pěšky na Věnec (keltské hradiště) a do
Malenic (kaple sv. Václava, arch. Zítek, vila režiséra Podskalského) – buď pěšky přes kopec Bethán (cca 17 km) nebo
vlakem (cca 10 km) do Volyně
o Slunce, seno...: pěšky do Milejovic (poutní místo Dobrá Voda – křížová cesta, kostel, studánka s léčivou vodou) – Hoštice u
Volyně (filmová místa, ranč Š. Pláničky, M. Tučný, židovský hřbitov v lese) – Volyně (cca 17 km)
20:00 h: táborový oheň
při nepřízni počasí: náhradní turistický program a společenský večer v sokolovně
o

Neděle
8:30 h: položení květin k pamětní desce bratří padlých v 1. světové válce
8:45 h až 12:00 h: poznávání města – kaple Anděla Strážce, plovárna (kulturní památka), renesanční radnice, tvrz a v ní muzeum
(aktuální výstava)
12:00 h: ukončení setkání, odjezd účastníků
Ubytování – sokolovna
tělocvična: vlastní spacák a karimatka (lze využít žíněnky)
ubytovna: 24 míst na válendách a palandách, bez lůžkovin (dospělí)
za příplatek 50,- Kč/noc – zájem napište do přihlášky
Stravování
vlastní: k dispozici je vybavená kuchyňka a klubovna se 30 místy
ve městě jsou menší obchody s potravinami
Účastnický příspěvek
200 Kč/osoba (na místě v hotovosti)
Doprava
Praha: autobusová zastávka Na Knížecí, přímý autobus směr Vimperk nebo Prachatice (je třeba koupit si místenku)
Plzeň, Brno: vlakem do Strakonic, přestup na vlak či autobus do Volyně
¨
Kontakt
pořadatel: Tělocvičná jednota Sokol Volyně, Sokolská 383, 387 01 Volyně
kontaktní osoba: Olga Holoubková, náčelnice
telefon: 728 117 969
e-mail: olga.holoubkova@tiscali.cz

Přihláška
„U NÁS V SOKOLE“ – T. J. Sokol Volyně, 3. až 5. 10. 2014
Jméno a příjmení:
Rok narození:
Jednota, župa:
Den příjezdu:
Sobotní výlet (nehodící se škrtněte):

Boubín / Kudy prošli Keltové / Slunce, seno...

Telefon a e-mail:
Datum a podpis:
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Avizované akce sokolských jednot a župy
3. 10. 2014
5. 10. 2014
6. 10. 2014
6. 12. 2014
20. 12. 2014

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

Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol

Dolní Újezd
Klášterec n. Orl.
Slatiňany
Nasavrky
Slatiňany

KUFROVÁNÍ PO OBCI
Běh údolím Orlice
Formani „Prodaná nevěsta“ v Litomyšli
„Vánoční koncert“ Formani
„Vánoční koncert“ Formani a Sejkorky

Kalendář sokolských výročí.
ZÁŘÍ:
3.9.1948

zemřel v Sezimově Ústí dr. Edvard Beneš, prezident Československé republiky.
Od svých 6 let byl členem Sokola, nejprve v rodných Zákolánech, pak v Praze v
Sokole Vinohrady.

10.9.1822

se narodil v Praze Jindřich Fügner, první starosta Sokola a velký mecenáš
Sokola. Na vybudování sokolovny T.J. Sokola Pražského věnoval celý svůj majetek.

17.9.1832

se narodil v Děčíně Dr. Miroslav Tyrš.

21.9.1867
29.9.1869

se narodil v Benešově JUDr. Josef Scheiner, starosta Sokola v letech 1906 - 1932.
byl v Praze na popud dr. Miroslava Tyrše založen Tělocvičný spolek paní a
dívek pražských, první jeho starostkou byla Sofie Podlipská.

ŘÍJEN
4.10.1896: zemřel JUDr. Julius Grégr, český politik a novinář, spoluzakladatel Sokola. Se Svým
bratrem Eduardem Grégrem byl spoluzakladatel mladočeské strany, vystupoval
proti pasivní politice staročechů v boji o rovnoprávnost Čechů v RakouskoUhersku. Byl poslancem českého zemského sněmu a rakouské říšské rady. Se svým
bratrem přispěl k vítězství mladočeské strany v české politice.
8.10.1941: výnosem říšského protektora Reinharda Hendricha byla rozpuštěna Česká obec
sokolská a její majetek byl zabaven.
8.10.1942

zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi MUDr. Stanislav Bukovský, starosta ČOS
(1932-39) a Svazu Slovanského sokolstva.

24.10.1890 se v Praze narodila Marie Provazníková, náčelnice ČOS a po roce 1948 náčelnice čs.
Sokola v zahraničí. Po roce 1948 emigrovala, protože byla upozorněna přáteli, že ji
čeká zatčení komunistickým režimem. Žila v USA, pracovala v čs. Sokolu v
zahraničí a dožila se 101 roků. Dne 28.10.1992 jí byl udělen řád T.G. Masaryka i.m.
28.10.1918: Byla vyhlášena Československá republika. Bylo ustaveno Revoluční národní
shromáždění, které zvolilo prezidentem republiky T.G.Masaryka. Sokolové převzali
strážní službu na celém území státu včetně Slovenska, odzbrojovali rakouské
vojenské posádky a zabraňovali rabování a sabotážím. Strážní službu konali až do
návratu československých legií ze zahraničních bojišť do vlasti. Se spojenci uzavřel
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náš nový stát dohodu, aby z blízkých států, Francie a Italie, byli čs. legionáři
urychleně uvolňováni a přepravování do vlasti, kde se stali základem
československé armády. Starosta ČOS Judr. J. Scheiner byl pověřen Národním
výborem organizováním branné moci našeho nového státu a stal se členem
předsednictva Národního výboru a v letech 1918 až 1920 inspektorem čs. armády.
Od roku 1920 se opět ujal funkce náčelníka ČOS.
Očekáváme, že naše Jednoty podpoří oslavy 28. října ve svých obcích svou účastí.
Velmi vhodná a žádoucí je účast sokolské delegace v kroji na čestných strážích u
památníků 28. října, T.G. Masaryka nebo obětí 1. světové války ( dle místních
podmínek) a při pokládání květin.
29.10.1918 ČOS obnovila svou činnost po svém rozpuštění rakouskými úřady za války.

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 včetně
tabulek v Ofice Exel nebudou publikovány.

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 10. 10. 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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