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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.
 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. Tělocvičné jednoty
obdržely elektronicky smlouvy, formuláře a pokyny pro vyúčtování těchto dotací. Termín pro
vyúčtování přidělených dotací je stanoven na 7. 11. 2014.
Poslední dotací, která bude rozdělena na základě zpráv o činnosti a aktivitách sportovních oddílů, je
župní grant odboru sportu.
NOVÉ INFORMACE:
 Grantový kalendář.
Všem tělocvičným jednotám byl zaslán přehled uzávěrek grantových či výběrových řízení a programů
pro neziskové organizace. Tento materiál je určen pro interní potřebu a není určen k šíření mimo Sokol
z důvodu autorských práv.
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 Stolní kalendáře.
V sokolské prodejně v Tyršově domě je možné zakoupit stolní kalendáře na rok 2015. Cena kalendáře
činí 90,- Kč.
 Čerpání evropských fondů.
Pardubický kraj v současné době nastavuje podmínky pro čerpání evropských fondů v novém
plánovacím období 2014-2020. K tomuto účelu potřebuje mít přehled o potřebách a připravovaných
projektech žadatelů z území kraje. Proto se rozhodl provádět průběžný sběr projektových záměrů
formou elektronické databáze na stránce http://projekt.rozvoj-pk.cz/login.php. Všechny jednoty
obdržely k této problematice informaci mailem.
 Průzkum vybavenosti tělocvičen nářadím.
V nejbližších dnech obdrží všechny tělocvičné jednoty, ve kterých působí oddíly sokolské všestrannosti,
dotazník k průzkumu vybavenosti tělocvičen nářadím. V župní kanceláři budeme zpracovávat všechna
data za celou župu. Prosíme tedy o vyplnění dotazníků nejpozději do 21. 11. 2014.
Lenka Pařízková
tajemnice župy

INFORMACE ČOS
Informace k připravovanému cvičení Sokolů s Hradní stráží 19. až 21. listopadu 2014
Vážené sestry a bratři!
Chtěli bychom přinést další informace k naší pozvánce na cvičení s Hradní stráží od 19. do 21. listopadu v Praze. Tento
3denní výcvik je důležitou průpravou všem Sokolským jednotkám v historických krojích včetně praporečníků k tomu, aby
mohli vykonávat svou čestnou funkci a reprezentovali tak Sokol se všemi náležitostmi napříč organizací. Smyslem kurzu
je nejen sjednotit krojované Sokoly ve stylu vystupování, ale cvičení také slouží jako garance odborné způsobilosti pro
větší veřejné akce, na nichž byla prezentace Sokola dosud možná jen v omezené míře kvůli kolísavé úrovni našeho
vystupování.
Rádi bychom také vyzdvihli výjimečnost tohoto cvičení, které jinak Hradní stáž provádí příležitostně pro státní
bezpečnostní a záchranné složky. Toto privilegium jsme získali díky historické vazbě na Hradní stráž, která vznikla z
našich sokolských řad. Tímto se také dostáváme k vrcholu tohoto sdělení. Pokud budeme v tomto školení úspěšní,
budeme se moci aktivně zúčastnit již letošních výročních oslav Hradní stráže, které proběhne 5. prosince 2014 v
prostorách Pražského hradu, kde bude udělena této zformované jednotce pamětní stuha velitele hradní stráže na
sokolský prapor. Pro tuto prestižní reprezentaci Sokola je právě nezbytné absolutorium tohoto základního kurzu.
Rozhodnutí je tedy na každém z nás. Zároveň by absolventi tohoto kurzu na základě svého rozhodnutí a výběru mohli
tvořit základ budoucí sokolské reprezentační jednotky. Více prakticky, jak jste již byli informováni, došlo ke změně
termínu původně zamýšleného víkendového termínu do pracovní části týdne z důvodu kooperace s Hradní
stráží. Předpokládané časové nasazení je tedy od 19. do 21. listopadu 2014 předběžně v časech od 8:00 do 15:00 po
dobu tří dnů, z nichž první bude zahájen teoretickou průpravou. Školení proběhne v civilním oblečení, požadováno je
pouze vaše krojové obutí pro pochodová cvičení. Oběd bude zajištěn hromadně na místě, ubytování pro zájemce pak v
Sokolském hostelu v Tyršově domě na požádání. Náklady na ubytování jsou cca 250 Kč za noc, nicméně je
pravděpodobné, že tyto náklady budou účastníkům uhrazeny z prostředků VO ČOS.
Celá akce je sice koncipována zejména pro mladé sokoly a sokolky, ale zúčastnit se mohou všichni, kteří nemají obavu z
náročného výcviku a mají chuť se učit a zároveň nemají problémy s respektem k autoritám a ochotou se podvolit velení a
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pak sami být schopni vést. Pro ty z Vás, kteří nemáte historické kroje, okrajem sdělujeme, že v rámci jiného projektu
připravujeme obnovení jejich výroby a tak neváhejte se svou účastí!
Závěrem tohoto obsáhlého sdělení zdraví Nazdar!
Ivo Kostecký za Společenskou komisi ČOS.
Další otázky a přihlášky očekáváme odpovědí na tento email Dušanu Drahoňovskému.
dusan.drahonovsky@centrum.cz, resp telefon: 604562322
Další informace budou k dispozici na začátku listopadu.

ODBOR VŠESTRANNOSTI - NÁČELNICTVO
Vážené sestry a bratři,
Chceme Vás seznámit, co nového připravujeme.
2.11.2014 proběhne v T.J.Sokol Nasavrky Oblastní sraz cvičitelů žactva. Všechny srdečně zveme. Pozvánku najdete na
župním webu.
Dále máme připravené CD pro soutěž všestrannosti předškolních dětí. Pokud bude mít některá jednota zájem,
kontaktujte župní kancelář.
Hledáme zájemce mezi jednotami pro pořádání „soKolního výletu“ na rok 2015.
Již začaly nácvičné srazy na nové skladby pro Brno. Pokud máte zájem, obraťte se na župní kancelář. Pokud se již
účastníte, prosíme o informaci na župní kancelář, abychom věděli kolik T.J. z naší župy je přihlášeno.
Na akci „Plzeň město roku 2015“ zatím nemáme podrobnější informace.
17. - 19. 10. 2014 proběhlo v Čenkovicích doškolení cvičitelů. Počasí přálo a všech 21 zúčastněných si sraz pochvalovalo.
Upozorňujeme, že za pět let má mít každý cvičitel 30 hodin školení, aby se mu mohl prodloužit cvičitelský průkaz. Proto
tato školení pořádáme.
Jednoty, které mají zájem prezentovat své akce na župním webu, mohou zasílat pozvánky na adresu:
nacelnice@zupa-pippichova.eu
Přejeme Všem hodně sil do další práce.
Světlana Hoffmannová
župní náčelnice

ODBOR SPORTU
V roce 2016 má vzniknout Centrální matrika sportovců
Ministerstvo školství společně s Českým olympijským výborem plánuje spustit Centrální matriku sportovců s cílem
výrazně zprůhlednit financování sportu.
Centrální matrika sportovců bude ukazovat jasný počet členů v jednotlivých sportech. „Více se chceme zaměřit na
podporu aktivních sportovců, ne „bafuňářů“. Více se chceme zaměřit na podporu mládeže a chceme to ještě víc
rozvinout do oblasti i školního sportu," řekl na dnešní tiskové konferenci v Praze ministr školství Marcel Chládek.
Dosavadní evidence sportovců byla problematická. Před dvěma lety například ministerstvo financí napočítalo z údajů,
které předložily jednotlivé sportovní organizace, že v Česku by mělo být o 850 tisíc sportovců více než obyvatel.
Ministerstvo financí eviduje sportovce kvůli rozdělování výtěžku z loterií.
„Jeden z cílů je, aby i prostřednictvím svazu šly tyto finanční prostředky těm konečným uživatelům - dětem a sportovcům
i v těch nejmenších klubech," zdůraznil Chládek.
Centrální matrika by se měla napojit na informační systémy jednotlivých svazů, kde budou porovnávány záznamy o
konkrétních činnostech jednotlivých sportovců. "My bychom byli rádi, aby to bylo k 1. 1. 2016. Velmi se to váže na
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schválení Zákona na podporu sportu, protože jsou tam citlivé věci. Systém bude pracovat s osobními daty a to je věc,
která dnes není legislativně podchycená. Systém by měl začít pracovat od 1. 1. 2016, ale bude se muset průběžně
dopracovávat a dolaďovat.“
Vlastimil Stenzl
předseda župního odboru sportu

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. Dne 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.
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,
bývalá náčelnice ČOS Praha
zaslala Dagmar Burešová

T.J. Sokol Horní Jelení se k významnému dni v historii nejen sokolské, ale především národní připojila a se souhlasem a
podporou starosty a místostarosty města vyvěsila v tento den sokolský prapor na budově městského úřadu. V tento
den jsme položili květiny k sokolským hrobům. Na čestný hrob Fr. Krále položili květinu děti z oddílu ml. žáci.
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INFORMACE VZDĚLAVATELE ČOS
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 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
LETNÍ AKTIVITY
Dětský den
V neděli dne 1. 6. 2014 od 14hod. do 16hod. se uskutečnil
Sokolský dětský den pod hlavním vedením Lucie Lehké z
oddílu historického šermu. Účast byla tak velká, že ani hlavní
pořadatelé nebyli na takový nápor dětí připraveni, bylo
předběžně počítáno s účastí kolem 80 dětí. Skutečná účast
bohužel není známa (přestalo se počítat u devadesátého
účastníka), odhad je něco přes 100 dětí. Bylo vytvořeno 10
různých stanovišť (střelba z děla, házení kroužků, opičí mini
dráha, střelba ze vzduchovky, poznávání předmětů, test
motoriky, lukostřelba, kreslení apod.), na kterých za splnění
různých úkolů dostali účastníci sladkou odměnu v podobě
bonbonu. Za splnění každého úkolu dostali všichni malý
dárek (bloček nebo omalovánku + tužku nebo voskovky +
pamětní diplom). Podle spokojenosti dětí i rodičů
usuzujeme, že se akce zdařila.

Workoutové hřiště
Zbrusu nové workoutové hřiště jsme v pondělí 7. července
otevřeli v našem sportovním areálu vedle volejbalových
kurtů a pilinovky. Jde o systém různých typů nářadí, kde se
mohou všichni protáhnout, zahřát nebo posílit své svaly.
V naší sestavě mohou sportovci využít několik hrazd, kruhy,
bradla nebo šikmou lavici. Pro větší bezpečnost sportujících
je hřiště vysypáno vrstvou drobného kačírku. Tato „venkovní
tělocvična“ je v areálu přístupná zcela zdarma každý den.
Velkou měrou se na výstavbě tohoto sportoviště podílelo
město Ústí nad Orlicí.
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Domníváme se, že se nám na prvním ročníku podařilo vše po
organizační stránce zvládnout, o čemž svědčí kladné ohlasy
zúčastněných a věříme, že případný druhý ročník bude ještě
úspěšnější.

Lyžníkova smeč
Naši volejbalisté již potřetí v řadě vyhráli v sobotu 6. září
závěrečný turnaj sezony v Říčkách v Orlických horách
nazvaný Lyžníkova smeč. Jednalo se sice o druhý ročník, ale
ten první byl označen jako nultý. Náš tým dokázal plně využít
veškerého „komfortu“, který tento turnaj nabízel (nádherné
počasí, kvalitní gulášová polévka, grilované kýty, pohodová
atmosféra apod.) a zaslouženě tak obhájil prvenství.

Otevřený župní přebor v nohejbalu
Tento turnaj proběhl dne 16. 8. 2014 na našich volejbalových
kurtech. K prezenci se za nepříznivého počasí dostavilo 14
týmů z Ústí nad Orlicí a přilehlého okolí .Přijeli si však zahrát
i příznivci nohejbalu z Litomyšle, Poličky, Moravské Třebové
a dokonce i hráči z Březové nad Svitavou. Dá se říci, že se
podařilo na turnaj pozvat velmi kvalitní nohejbalisty, ale i
tzv. rekreační hráče, kteří hrají nohejbal pouze občas a
neúčastní se žádných registrovaných soutěží.
Po rozlosování do dvou skupin, započal na dvou antukových
hřištích vlastní turnaj. Na zadním hřišti zásluhou vylosování
se utkaly mezi sebou všechny týmy z České Třebové, což si
všichni „Třebováci“ pochvalovali.
Finálový boj skončil vítězstvím týmu z Litomyšle, druhé místo
obsadil tým „Hory“ z České Třebové“, před týmem z
Moravské Třebové na třetím místě a týmem z Březové na
místě čtvrtém. Tyto čtyři týmy a tři nejlepší týmy z
druhé skupiny o 9. -14. místo získaly hodnotné ceny
(nohejbalový míč, reklamní předměty, kvalitní víno apod.)
Lucka Martincová
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T.J. SOKOL MAKOV
Ukončení léta s řemesly
V sobotu 13. 9. 2014 se v Makově odpoledne sešly
děti, aby si zasoutěžily a vyzkoušely různá řemesla.
Tesaři zatloukali hřebíky, zemědělci dojili kozu, malíři
malovali stěnu domu atd. Večer je každoročně
věnován opékání uzeniny s posezením u kytary. Na
závěr pak probíhá noční hra po naší vesnici. Tento
rok jsme však udělali změnu u večeře a noční hry.
Podávaly se borůvkové knedlíky, do kterých si děti
musely nasbírat borůvky po pochodu Toulovcovými
Maštalemi, který se konal 22. 6. 2014. Noční hra se
pro
nepřízeň
počasí
musela
uskutečnit
v
naší sokolovně, kde nechyběla kytara. Po ranním
probuzení do mlhy a deště se nedělní výlet do okolí
nekonal. Děti se nasnídaly, zahrály připravené hry a
před obědem se rozešly do svých domovů. Zábavné
odpoledne s přenocováním v sokolovně se líbilo všem
zúčastněným, dětem, rodičům i pořadatelům.

Marta Sedliská

T.J. SOKOL CHRUDIM
Přebor Čech oddílů ČOS ve sportovní gymnastice.
Zuzana Malinská má bronz.
V neděli 12.10.2014 se konal v krásné kolínské
sokolovně přebor Čech pro žákyně všech oddílů ČOS ve
sportovní gymnastice. Zde se rozhodovalo, kterých 32
mladších žákyň postoupí na celostátní Mistrovství ČOS
v Praze. Náš oddíl T.J. Sokol Chrudim odjela reprezentovat
čtyři děvčata ve věku 8-12let.
Za starší žákyně závodila Zuzana Malinská. Měla pěkný
přeskok s obratem a bradla, kladinu zvládla bez pádu a to ji
pomohlo k zisku bronzové medaile a určitému postupu na
listopadové Mistrovství do Prahy.

Co proběhlo o prázdninách v Makově?

T. J. Sokol Makov uspořádal, v sobotu 19. 7. 2014, již
14. ročník tradičního „Turnaje v malé kopané“.
Prvního ročníku se zúčastnilo 8 družstev, nyní se
počet ustálil na třinácti. Letošní umístění: 1. místo Masters, 2. místo - Blues, 3. místo - Zloteam. Starší
hráče nahrazují mladší a přicházejí i nová družstva
z okolních vesnic. Je velice pozitivní, že o tento
turnaj je stále zájem a sport se tímto podporuje i na
vesnicích… Nechyběla ani podpora ze strany diváků.
Je chvályhodné, že i naši spoluobčané se zajímají o
naše akce a přijdou si večer posedět při harmonice.

V kategorii mladších žákyň I ročník 2004-2007 závodila skvěle
9-letá Sára Kulhavá, která měla výbornou sestavu na kladině
a také na akrobacii s povedeným saltem vpřed. V konkurenci
gymnastek silných oddílů Sokol Kampa a Kladno se zařadila
na vynikající 11.místo. Nejmladší naše 8-letá Karolína
Horníková se zúčastnila poprvé tak důležitého závodu a

-7-

vedla si výborně. Poprvé přeskočila závodní přeskokový stůl
vysoký 110cm přemetem vpřed. Na bradlech zvládla sestavu
se vzklopkami na nižší i vyšší žerdi a dostala za to vysokou
známku, tak jako na kladině, kde měla poprvé přemet
stranou. Celkově se umístila na skvělém 18.místě ze 43
starších závodnic, z ročníku 2006 by byla třetí. O postupu na
MČOS do Prahy se dozvíme až proběhne za týden stejný
závod na Moravě, doufáme že to vyjde, byl by to pro ně
první Přebor republiky.
Za mladší žákyně II závodila chrudimská Bára Šimonová,
která zacvičila také všechno, co se naučila na výbornou.
Poprvé skočila přemet přes bednu a na akrobacii měla jednu
z nejvyšších známek. Zaslouženě získala velmi cenné 6.místo
z 28 děvčat.
Trenérka Simona Linková

T.J. SOKOL ÚHŘETICKÁ LHOTA
ÚHŘETICKÁ DRAKIÁDA
Již tradiční podzimní drakiádu pořádali úhřetičtí sokolové.
Akce za příznivého počasí byla doplněna o doprovodné
programy a samozřejmě nebylo zapomenuto ani na
občerstvení. Pořadatelé se postarali o to, aby se bavily né
jen děti, které dračí radovánky nesmírně bavily. Drakiáda
2014 se podařila, ať žije drakiáda 2015.

.T.J.

SOKOL HORNÍ JELENÍ

Jelenští sokolové v Děčíně.
V sobotu 20.září v časných ranních hodinách odjeli členové
oddílu starší žáci a žákyně za odměnou do Děčína. Odměněni
byli Českou obcí sokolskou Praha za účast v soutěži „ Po
stopách významných osobností Sokola a ČR“, kterou
organizoval Vzdělavatelský odbor. Zahájili tak I.ročník
Setkání sokolské mládeže. Z naší jednoty se zúčastnilo 9
členů.
Do Děčína do kempu na Mariánské louce jsme dorazili před
zahájením v 11hod.. Po slavnostním nástupu, vztyčení
sokolské vlajky a úvodních projevech z řad Města Děčín, ČOS
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Praha a župy Severočeské, jsme byli rozděleni do čtyř skupin,
které se vydaly se okružní trasou nejen po historických
památkách města. Každá jednota dostala vědomostní test,
který cestou z nabytých informací doplňovala. Přešli jsme po
Staroměstském mostě přes řeku Ploučnici do parku na
Mariánské louce. Tam nás zastihl déšť, který nás doprovázel
v krátkých intervalech až do večeře. Pod zámkem jsme viděli
ve skále vytesaný historický vodočet, který je cennou
hydrometrickou památkou a ve střední Evropě nemá
srovnatelnou obdobu. Na skále jsou spolehlivě
zaznamenávány největší povodně od 17.století. Největší
hladinu mělo Labe v roce 1845, jen o pár centimetrů níž je
vytesán rok 2002. Opakem záznamu povodní je tzv. Hladový
kámen s letopočty let suchých. Nejstarší záznam je z roku
1616. Nejčitelnější nápis je z roku 1938 a hlásá: „Neplač
holka, nenaříkej, když je sucho,pole stříkej“. Je možné, že
jsme viděli Hladový kámen jako jedni z posledních
návštěvníků Děčína. U Děčína má být postaven jez, a tím
bude kámen na věky pod vodou. Podle legendy by pak měl
nastat trvalý čas blahobytu. Dále jsme prošli kolem Tyršova
pomníku, Tyršova mostu přes řeku Labe k nově vybudované
třípatrové budově Městské knihovny a infocentra po
povodních v roce 2002. Na nádvoří zámku se setkaly všechny
skupiny a společně jsme si vyslechli o historii děčínského
zámku, prošli jsme Růžovou zahradou – ještě stále krásně
kvetoucí, Salla terena (zahradní sál) s výbornou akustikou,
kterou jsme vyzkoušeli zpěvem několika písní. Až jsme došli k
Tyršovu rodnému domku, což byly původně hraběcí jízdárny.
Zde se 17.9.1832 v rodině zámeckého a lázeňského lékaře
J.V. Tiersche narodil syn Friedrich – později Dr. Miroslav Tyrš.
Zámeckými zahradními arkádami s pávy jsme došli až k
zámeckému rybníku, kde na nás již čekal autobus, který nás
vezl na další trasu poznávacího výletu do 15 km vzdálené
Labské Stráže. Pěší túrou cca 0,5 km jsme došli k Národní
přírodní rezervaci Kaňon Labe, kde do hloubky 160m pod
námi byla vidět tenká linka řeky Labe. Další vyhlídkou byl
Belvedér se stupňovitou terasou a vysokou arkádou a
s erbovním znakem Clary-Aldringen, kde se v dřívějších
dobách bavila šlechta.
Po prohlídce jsme byli převezeni do obce Růžová, kde byla
k vidění domácí zvířátka: kráva s telátkem, prase se selátky,
slepice, husy, kačeny a jiná domácí drobotina. Do své ruční
výrobny mýdla Rubenc nás pozvala přímo paní majitelka.
Dětem vysvětlila výrobu mýdla a děti předvedly znalosti
přidávaných bylinek a jejich silic. Již zhotovená mýdla si děti
mohly zakoupit. Pak už následovala večeře v kempu a po
večeři jsme se v jurtě (společenské místnosti) sešli
k prezentaci prací vytvořených do soutěže.
Druhý den po rozcvičce a po snídani jsme šli k pomníku
Dr.Miroslava Tyrše položit kytice a proběhlo slavnostní
zakončení celého setkání mládeže. My jelenští před

odjezdem vlakem, jsme měli ještě čas nakrmit slony u
nedaleko postaveného cirkusu Humberto a protáhnout se v
dětském lanovém centru.

Domu jsme dorazili s malou únavou, ale velkými zážitky
s bezva sokolskou partou, kterou tvořili: Adéla Kaplanová,
Gabriela Kohoutková, Dominika Čermáková, Barbora
Brožová, Sára Zerzánová, Jiří Valášek, Ondřej Beneš, Eva
Smolíková a Dáša Burešová.
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Sokolení
Ve čtvrtek 25.9. se jelenští sokolíci a
sokolové ze všech oddílů sešli před ZŠ na
celorepublikovém
projektu
Sokolení.
V jelenské jednotě jsme se připojili pod akci s
názvem Společně dokážeme cokoliv..aneb Měsíc za mír a
nenásilí ( 2.9. – 2.10.2014), protože máme chuť vědomě
spoluvytvářet svět, ve kterém žijeme. Symbol aktivního
nenásilí byl vytvořen, aby reprezentoval aktivní postoj proti
všem formám násilí.
Je tvořen dvěma kruhy (jako znaku dokonalosti a souladu).
Vnitřní kruh představuje jednotlivce, který by měl jednat v
souladu s tím, co si myslí a co cítí. Vnější kruh pak
symbolizuje společnost kolem jednotlivce. Aktivní nenásilí
učí, že by se člověk měl ke svému okolí chovat tak, jak chce,
aby se ono chovalo k němu. Proto je menší kruh (člověk)
spojen s vnějším kruhem (společností) dvěma polokruhy z
obou stran jako symbol vzájemného ovlivňování se.

Naše cesta vedla lesem kolem „písáku“ na RZ Radost. Cestou
jsme měli několik stanovišť s poznávačkami, obratností,
rychlostí a se šikovností. Z přírodnin jsme vytvořili několik
symbolů nenásilí, které jsme si vyfotografovali a budou
k vidění na sokolské nástěnce.

T.J. SOKOL SLATIŇANY
Nová sezóna Formanů začíná!
Léto vystřídal podzim a to znamená, že Formani ze Sokola
Slatiňany začínají novou sezónu. Letos jsme ji zahájili rovnou

dvojitým vystoupením Prodané nevěsty v Horních
Počernicích. Všichni jsme se moc těšili na to, až se po létě
sejdeme se spoluúčinkujícími soubory a až si opět společně
stoupneme na pódium a užijeme si to. Opět se ukázalo, že je
dobré míti na roli Mařenky obsazené dvě šikovné zpěvačky,
protože Tereza Růžičková, která měla tato dvě představení
odzpívat, nečekaně přes noc ztratila hlas a tak musela
zaskočit druhá Mařenka, Jana Svašková. Zhostila se toho
s úsměvem a se ctí obě představení odzpívala a to i přes to,
že má jen pár týdnů do porodu. Obecenstvo přijalo těhotnou
Mařenku s úsměvem a na konci ji odměnilo, tak jako nás
všechny, obrovským potleskem.
Hned na druhý den nás spolu se Sejkorkami čekalo
vystoupení na dvou akcích v Pardubicích. Na Perštýnském
náměstí jsme zatančili na Dni zemědělců a na zámku na
Dožínkách. Byl krásný den, do té doby, než jsme měli
vystoupit my. Asi tak minutu před nástupem na pódium se
rozpršelo. Nenechali jsme se však odradit a dostáli jsme
slovům naší oblíbené písně: „Ať prší nebo ne, my přece
jedeme!“. Vystoupení jsme přesunuli do jednoho ze sálů
v zámku, kde akce probíhala. Lidé se nechali zlákat a přišli
nám i Sejkorkám vytvořit do sálu úžasnou atmosféru.
Druhé místo, které jsme v nové sezóně navštívili s Prodanou
nevěstou, bylo rodné město Bedřicha Smetany, krásná
Litomyšl. I zde nás diváci odměnili srdečným potleskem a
úsměvem na tváři, což nás opět zahřálo u srdce a velice
potěšilo.
Asi největší akcí začínající nové sezóny Formanů bylo
účinkování na 5. Národní přehlídce sokolských folklórních
souborů v Bzenci, které se konalo v sobotu 11. 10. Odjížděli
jsme brzy ráno. V 6:30 jsme nabalili všechny kroje rekvizity
do autobusu a vyjeli směr jižní Morava. Cesta probíhala
poklidně. Někteří dospávali a nabírali síly a jiní si povídali a
zaplňovali autobus smíchem nám vlastním. Když jsme
dorazili na místo, ubytovali jsme se a vyrazili na prostorovou
zkoušku. Byli jsme překvapeni velikostí pódia a tak pro nás
byla „prostorovka“ vítaným přínosem. Poté jsme se odebrali
do místní restaurace na oběd. Pak už byla na řadě samotná
přehlídka. Účastnilo se jí, kromě nás, dalších 9 souborů
z různých koutů České republiky – Dykyta z Přerova nad
Labem, Dřeváček z Jihlavy, Džbánek a Džbáneček
z Martínkova, Kordula z Velkých Bílovic, Odra z Vítkovic,
Skanzen Škoda z Plzně a Kyčera, Rozmarýn a Vycpálkovci
z Prahy. Program byl pestrý a zajímavý. Snažili jsme se
každému souboru vytvořit příjemnou atmosféru a podpořit
ho při jeho vystoupení, což se nám vrátilo v podobě výborné
atmosféry při našem vystoupení. Život manželský v našem
podání se líbil a sklidil velký potlesk, z čehož jsme měli
obrovskou radost. Po skončení programu a bramborovém
salátu s řízkem nás čekala zábava v místním sklípku, kde na
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nás čekal i Župní Minikošt s téměř 200 vzorky vín od místních desítky startujících. V Sokolovně každý startující dostal mapu
a blízkých vinařů.
obce se zakreslením kontrolních stanovišť vybrané trasy a
dál bylo jen na něm, jak zužitkuje své znalosti terénu a jak si
trasu naplánuje.
V Dolním Újezdu se všichni vyznali na výbornou, nikdo
nezakufroval a po návratu zpět k Sokolovně byly děti
odměněny diplomem a čokoládovou medailí.

Hrálo se a zpívalo se, tančilo se a pilo se výborné víno až do
ranních hodin. Druhý den nás už čekala cesta do našich
domovů. Rozcházeli jsme se s unaveným úsměvem na rtech
po úžasném dni a noci, ale současně i se steskem a smutkem
v srdci, že už to končí a musíme se rozloučit. Jedno je však
jasné: pořádně jsme si to všichni užili, navázali nová
přátelství a na víkend v Bzenci jen tak nezapomeneme.
Karolína Spišáková
Ing. Vlastimil Vašek
T. J. SOKOL Dolní Újezd

T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD

T.J. SOKOL MĚSTEČKO TRNÁVKA

Kufrování po obci
První říjnovou neděli bylo možné na více než desítce míst
Dolního Újezda spatřit bílo-oranžové lampióny známé
z orientačního běhu. Odpoledne se totiž konalo Kufrování po
obci - zjednodušená varianta závodů orientačního běhu. Akci
pořádali sokolové v rámci svého Týdne v pohybu.
Pro účastníky byly nachystány tři tratě různých délek a ty si
přišlo projít, proběhnout či projet na kole více než čtyři

Lehkoatletický čtyřboj v Městečku
Trnávce
V pátek 26. 9. 2014 se na hřišti T.J. Sokol Městečko Trnávka
uskutečnil další ročník lehkoatletického čtyřboje, který je už
druhým rokem pořádán jako "Memoriál Otty Stenzla st.", na
památku jeho zakladatele. Počasí příliš nepřálo, ale i tak se
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na hřišti sešlo kolem 70 dětí především z místní základní a
mateřské školy.
Soutěž je tradičně zaměřena na klasické atletické disciplíny
přizpůsobené jednotlivým věkovým kategoriím dětí.
Soutěžilo se v těchto disciplínách: běhy na krátké trati (40,50
a 60m) na delších tratích (100,200 a 800m), ve skoku
dalekém a v hodu kriketovým míčkem.

Všechny děti soutěžily s velkým zaujetím i proto, že byly
hlasitě povzbuzovány svými kamarády a početnými diváky
včetně jejich rodičů. Nakonec radost z dosažených výsledků
byla ohromná a všichni byli odměněni sladkostmi a
medailemi.
Je potřeba poděkovat Obecnímu úřadu a drobným
sponzorům za finanční příspěvek a také všem organizátorům
z místního Sokola, kteří se na přípravě podíleli a připravili tak
krásné sportovní odpoledne všem dětem a jejim rodičům.
Všichni se už těší na příští ročník a také na zimní
lehkoatletické závody v hale.
Vlastimil Stenzl

T.J. SOKOL NASAVRKY
Pestrý sokolský podzim
Nasavrčtí sokolové odstartovali nový cvičební rok 2.
ročníkem vrchařského výletu – K9. Účast byla hojná – 20
mužů, 1 junior a 15 žen. Všichni si vychutnali kopce kolem
řeky Chrudimky a ve zdraví dokončili výlet. Skvělý test
vrchařů připravil David Plíšek a kol.. Za rok se těšíme opět na
boj s kopečky.

K podzimu patří též zápasy nasavrckých volejbalistů. Dvě
družstva žen a mužské družstvo sváděli líté boje
v mistrovských utkáních. Věříme, že po zimní přestávce se
budou na jaře rvát o přední místa ve svých soutěžích.
Cvičební rok zahájily všechny oddíly (všestrannost,
badminton, volejbal) společnou akcí – sokolením a
lampionovým průvodem. Bohužel nám nepřálo počasí a ve
vytrvalém dešti dorazili jen ti nejstatečnější. Skvěle se
rozběhla sezona pro náš nejmladší (badmintonový) oddíl.
Trenér žáků Láďa Myška musel posílit tréninky o další hodinu
a zájemci stále přibývají – jen tak dál! Dospělým
badmintonistům patřila sobota 18. 10. a 3. ročník tradičního
badmintonového turnaje mixů. Výsledky a další podrobnosti
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viz web – www.sokol-nasavrky.wz.cz. První víkend v říjnu
pokračovalo v nasavrcké sokolovně druhou částí školení
cvičitelů III. tř. a pomahatelů. Akce všemi hodnocená na
výbornou byla přínosem pro všechny budoucí cvičitele i
jejich školitele. Těšíme se, že se v Nasavrkách budeme na
podobných setkáních vídat častěji. Samozřejmě jsme
nezapomněli na památný den sokola – 8. října. Setkání u
pamětních desek na sokolovně se zúčastnila většina
okrojovaných členů výboru a další členové jednoty. 12. 10.
jsme vyrazili na tradiční podzimní vejšlap. Skvělé počasí
přilákalo řadu zájemců o turistický pochod na hrad Žumberk.
A co nás čeká v dalších měsících? První listopadový víkend
budou Nasavrky patřit opět cvičitelům. V sobotu se budou
v sokolovně konat závěrečné zkoušky nových cvičitelů

s doplňkovým programem a v neděli se sejdeme na
oblastním srazu cvičitelů žactva. 4. prosince proběhne
čertovské cvičení v sokolovně. V 16:00 h se sejdou všechny
děti, aby si společně s čerty a Mikulášem zacvičili a předvedli
rodičům, co umí. Vánoční atmosféra vtrhne do sokolovny již
v sobotu 6. prosince. V předvečer druhé neděle adventní
vystoupí v nasavrcké sokolovně se svým pořadem
Národopisný soubor Formani ze Slatiňan. Kdo Formany viděl,
ví, že je na co se těšit. Ostatní přijďte a uvidíte. Těšíme se na
Vás! Podrobnosti o akcích, fotografie, výsledky a další
naleznete na našem stále aktuálním webu – www.sokolnasavrky.wz.cz.

Avizované akce sokolských jednot a župy
1. 11. 2014
1. 11. 2014

Župa – Nasavrky
Župa – Nasavrky

Zkoušky cvičitelů III. Třídy
Oblastní sraz žactva
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5. 11. 2014

T.J. Sokol Slatiňany

29. 11. 2014
6. 12. 2014
20. 12. 2014

ČOS – Měst. Trnávka
T.J. Sokol Nasavrky
T.J. Sokol Slatiňany

„Tradice evropy“ mezinárodní folklorní
Festival – sokolovna Slatiňany
Přebor starších fotbalových přípravek
„Vánoční koncert“ Formani
„Vánoční koncert“ Formani a Sejkorky

Kalendář sokolských výročí.
Listopad:
15.11.1865 zemřel v Praze Jindřich Fügner, první starosta Sokola pražského ( 1862-1865). Na jeho
popud bylo v Sokole zavedeno tykání.
15.11.1883 zemřel Josef Barák (narodil se 25. 1. 1833), český politik a novinář, spoluzakladatel
Sokola, autor sokolského pozdravu „Nazdar“.
19.11.1945 zemřel v Brně Jan Gajdoš, mistr světa ve sportovní gymnastice, aktivní člen sokolské
odbojové organizace.

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. 11. 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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